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Godātie pedagogi,
skolēni, studenti un vecāki!
Sveicu Jūs, jauno mācību gadu uzsākot! Novēlu
izturību, enerģiju un savstarpēju sapratni. Lai katra
diena ir radoša, nes jaunu pieredzi un prieku zināšanas dot un saņemt! Mūsu kopīgais darbs tur godā
Jelgavas vārdu un nes to pasaulē!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Pie skolām ierobežos
atļauto braukšanas ātrumu;
pirmklasniekiem dāvinās
atstarotājus
 Ilze Knusle-Jankevica

Vēl pirms pāris gadiem pirmklasnieku skaits mūsu pilsētā tikai nedaudz pārsniedza 600 skolēnus, bet šogad 1. septembrī
Foto: Ivars Veiliņš
mācības Jelgavas skolās uzsāks jau 728 pirmklasnieki.
 Ritma Gaidamoviča

Šodien atsevišķās skolās jomas speciālisti
vēl pārliecinās, cik labi
tās sagatavojušās jaunajam mācību gadam,
trešdien pedagogi tikās augusta sanāksmē, bet jau pirmdien,
1. septembrī, sāksies
jaunais mācību gads.
Zinību dienas svinības notiks visās pilsētas skolās, bet jau no
pulksten 14 skolēni
un vecāki aicināti uz
Raiņa parku, lai kopīgi
ieskandinātu jauno
mācību gadu «ZinīBumā».
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā trešdien notika pilsētas pedagogu augusta
sanāksme, kurā pilsētas mērs
Andris Rāviņš teica paldies
skolotājiem par ieguldīto darbu un aicināja izvirzīt jaunus
mērķus. «Ar katru gadu aug to
skolēnu skaits, kuriem vidējā
atzīme ir 8,5 balles un augstāk.
Tas nozīmē, ka skolēni cenšas,
un liels nopelns ir arī jums,
skolotāji,» tā A.Rāviņš, novēlot
pedagogiem izturību.
Jau tradicionāli sanāksmē
sveikti jaunie izglītības iestāžu
vadītāji, vietnieki un skolotāji. Jelgavas izglītības iestāžu
vadītāju pulkam pievienojas
jaunā bērnudārza Ganību ielā
66 vadītāja Lāsma Lipiņa,
kurai šodien vēl jāsaņem domes deputātu apstiprinājums,

Jelgavas Ledus sporta skolas
direktors Aivars Zeltiņš, Jelgavas Ledus sporta skolas direktora vietniece Irēna Rutka,
bet Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja Evija Slokenberga
turpmāk pildīs arī direktores
vietnieces pienākumus. Sveikti
arī jaunie pedagogi – Jelgavas
tehnikumā latviešu valodu un
literatūru mācīs Līva Gailuma,
matemātiku – Līga Zaķe, Spīdolas ģimnāzijā fiziku – Inguss
Blaudums, dabaszinības – Ieva
Miniča, Jelgavas 4. sākumskolā
angļu valodu – Miks Kapsis, 4.
vidusskolā ģeogrāfiju – Ginta
Joča, bet Valsts ģimnāzijā darbu sāks jauna bibliotekāre Elizabete Trušele. Sākumskolas
skolotāju metodisko apvienību
turpmāk vadīs Anita Ornicāne, sākumskolas dabaszinību
skolotāju apvienību – Ludmila
Kudreņicka.
Pirmdien pilsētas skolas
gaidīs 6563 skolēnus, tostarp
728 pirmklasniekus, kas ir
par vidēji simts vairāk nekā
iepriekšējā gadā.
Pēc svinīgajiem pasākumiem
skolās pilsētas skolēni Zinību
dienu aicināti nosvinēt kopā
Raiņa parkā pasākumā «ZinīBums». Pirmās skolas dienas
pasākumā iesaistīsies apmēram
30 dažādi interešu izglītības,
nevalstisko organizāciju un
citi kolektīvi, kuri iepazīstinās
ar to, ko pie viņiem var darīt
pēc skolas, kā arī piedāvās
uzdevumus, lai pārbaudītu skolēnu gatavību skolai. Katram
«ZinīBuma» dalībniekam tiks
izsniega pārbaudījumu lapa, uz

kuras vajadzēs savākt zīmodziņus jeb «atzīmes», apmeklējot
astoņas «mācību stundas».
Plānots, ka Raiņa parkā notiks
mūzika, mājturība, sports, veselība, māksla, vēsture, dejas,
protams, būs arī starpbrīdis un
brīvstunda. Atzīmju lapas vēlāk
piedalīsies izlozē, kurā varēs

saņemt vērtīgas balvas.
Paralēli aktivitātēm notiks arī
pašmāju dejotāju un dziedātāju
koncerts. Savukārt pulksten 19
Jelgavas pilsētas pašvaldība skolēniem, uzsākot jauno mācību
gadu, dāvina grupas «Musiqq»
koncertu. Visi pasākumi šajā
dienā ir bez maksas

2014./2015. mācību gada Zinību dienas svinīgo pasākumu norise
Izglītības iestāde

1. septembra svinīgā
pasākuma norises
laiks (plkst.)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
9.00
Jelgavas Valsts ģimnāzija
10.00
10.00
Jelgavas 4. vidusskola
		
Jelgavas 5. vidusskola
9.00
10.00
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
9.00 (7., 10. klases)
10.00 (8., 9., 11., 12. klases)
		
Jelgavas 2. pamatskola
10.00
Jelgavas 3. sākumskola
9.00
Jelgavas 4. sākumskola
9.00
Jelgavas 1. internātpamatskola
10.00
Jelgavas 2. internātpamatskola
10.00
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 9.00 (1. – 9. klase un 11. klase)
11.00 (10. klase un 12. klase)
Jelgavas Amatu vidusskola
9.00 (I kurss)
10.00 (II kurss)
11.00 (III, IV kurss, 12. klases audzēkņi,
Jelgavas tehnikums

Jelgavas Mūzikas vidusskola
Jelgavas Mūzikas vidusskola
(profesionālā ievirze)

audzēkņi specialitātēs pēc 12. klases)
9.00 (I kurss)
11.00 (II, III, IV kurss)
11.00 (izglītības programmas
«Datorsistēmas» (208., 308., 408. grupas)
un «Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi» (206., 306. grupas)
11.30 (vidusskolai
(profesionālā vidējā izglītība))
14.00 (1. klases)
16.00 (2. – 8. kora un stīgu instrumentu
spēles klases; 2. – 6. pūšamo, sitamo
instrumentu, akordeona spēles klases)
17.00 (2. – 8. kokles, ģitāras
un klavierspēles klases)

1. septembra svinīgā
pasākuma norises vieta
Pie skolas
Pie skolas
Pie skolas
Akmeņu ielas pusē
Pie skolas
Pie skolas
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
(Akadēmijas ielā 10)
Pie skolas
Pie skolas
Pie skolas
Skolas sporta zālē
Pie skolas
Klasēs kopā ar audzinātāju
Skolas aktu zālē
Skolas aktu zālē

Zemgales prospektā 7
Dobeles ielā 43

Koncertzālē
Koncertzālē

Lai uzlabotu bērnu
drošību, atgriežoties
skolā un izstrādājot
dienas režīmu, pie izglītības iestādēm tiks
ierobežots transporta kustības ātrums
un patrulēs policijas
darbinieki. Ceļa zīmes
sāks uzstādīt jau šonedēļ, un policisti pie
skolām dežurēs pirmās nedēļas. Vairāk
nekā 700 pirmklasnieku 1. septembrī jau
tradicionāli saņems
pašvaldības dāvanu
– atstarotājus.
Pa š v a l d ī bas preses
sekretāre Līga
Klismeta
norāda,
ka jaunā
mācību
gada sākumā ielu posmos, kur atrodas
izglītības iestādes, tiks noteikts
transporta kustības ātruma ierobežojums – 40 kilometri stundā – vai uzstādīti ātrumvaļņi.
Kopā pilsētā tiks uzstādītas
18 ātrumu ierobežojošas ceļa
zīmes: pie Jelgavas 6. vidusskolas (Loka maģistrālē no
Vecā ceļa līdz Bērzu ceļam),
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
(Mātera ielā no Raiņa ielas līdz
Sudrabu Edžus ielai), Jelgavas
1. internātpamatskolas (Institūta ielā no Zāļu ielas līdz
Vecajam ceļam, Filozofu ielā
no Rūpniecības ielas līdz Mārtiņa ielai), Jelgavas Mūzikas
vidusskolas (Lapskalna ielā no
Uzvaras ielas līdz Blaumaņa
ielai), Jelgavas Mākslas skolas
(Sakņudārza ielā no Mazā ceļa
līdz Dambja ielai un Svētes ielā
no Jāņa Asara ielas līdz Sakņudārza ielai), bērnu un jauniešu
centra «Junda» ēkas Pasta ielā
32 (Pasta ielā no tirdzniecības
centra «Vivo centrs» iebrauktuves līdz Sudrabu Edžus ielai),
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (Lapskalna ielā no Ka-

zarmes ielas līdz Liepu ielai)
un Jelgavas Ledus sporta skolas
(Skautu ielā no Rīgas ielas līdz
Vecajam ceļam).
Pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas,
Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 2. pamatskolas, Jelgavas
3. sākumskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 2. internātpamatskolas, Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas, Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas,
Bērnu un jauniešu mūzikas
kluba, bērnu un jauniešu centra
«Junda» ēkas Skolas ielā 2 ātrumu ierobežojošas zīmes netiks
uzstādītas – pie šīm izglītības
iestādēm ir ierīkoti
ātrumvaļņi un ātruma ierobežojums
ir 30 kilometri
stundā. Zīmes
netiks izvietotas
arī pie
J e l gavas
tehnikuma
ē k a s
Zemgales
prospektā 7,
kur notiks mācības, kamēr
tehnikuma kompleksā Pulkveža
O.Kalpaka ielā tiek veikti rekonstrukcijas darbi, un Jelgavas
Amatu vidusskolas, jo skolas
atrodas būvdarbu zonā un tur
ir noteikts ātruma ierobežojums
30 kilometri stundā.
Tāpat pie visām izglītības
iestādēm un bērnudārziem septembra pirmajās nedēļās patrulēs Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas un Valsts policijas darbinieki, pastiprināti pievēršot
uzmanību skolēnu drošībai uz
ceļiem. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija aicina skolēnu
vecākus, māsas, brāļus un pārējos pilsētas iedzīvotājus ievērot
ceļu satiksmes noteikumus,
rādot pozitīvu piemēru mūsu
mazākajiem jelgavniekiem.
Lai pirmklasniekiem drošāks ceļš uz skolu un mājām,
pašvaldība 1. septembrī viņiem
dāvinās atstarotājus ar Jelgavas
750 gadu jubilejas logo un pilsētas saukli.
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viedokļi

Jau pēc dažām dienām divās Jelgavas skolās klases priekšā stāsies trīs jauni skolotāji – viņi no citiem jaunajiem pedagogiem atšķirsies būtiski, jo skolā būs nokļuvuši
kā izglītības programmas «Iespējamā misija» (IM) pārstāvji. Katru gadu IM piesaista,
atlasa, sagatavo un atbalsta darbam skolās dažādu augstskolu absolventus ar līdera
dotībām un labiem akadēmiskajiem sasniegumiem, kas ar savu enerģiju un uzņēmību
palīdz skolās veidot pozitīvāku un progresīvāku vidi, paaugstina skolēnu interesi un
motivāciju mācīties, teikts IM aprakstā. Šie jaunie skolotāji nav ieguvuši akadēmisku
pedagoģisko izglītību – viņi katrs pārstāv citu jomu, dažiem jau ir darba pieredze un
vēlme mainīt mācīšanās vidi skolā.
Neraugoties uz to, ka viņi nav ieguvuši pedagoģisko izglītību, IM dalībnieki skolās divus gadus strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā
specialitātē. Paralēli skolotāja darbam dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un
vadības prasmes IM Līderības attīstības programmā. Pēc divu gadu darba skolā, sevis
pilnveidošanas un mācīšanās IM programmā jaunajiem speciālistiem ir izvēle – turpināt
karjeru pedagoģijā, iegūstot pedagoga izglītību kādā no Latvijas augstskolām, vai ar
iegūto pieredzi strādāt citā jomā.
Jāpiebilst, ka šie jaunie un aktīvie cilvēki, kuri darbojas IM, paralēli skolotāja darbam

«Iepatikās
pasniegt
sarežģīto
vienkārši un
interesanti»
Inguss Blaudums, jaunais
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas fizikas skolotājs; beidzis RTU Materiālzinātnes un lietišķās fizikas
fakultāti:
«Četri gadi augstskolā ir ilgs laiks,
lai cilvēkam domas varētu mainīties. Sākotnēji, protams, izvēloties
specialitāti, es paredzēju, ka pēc
augstskolas saistīšu sevi ar uzņēmējdarbības vidi, strādāšu kāda
uzņēmuma laboratorijā, bet dzīve
ieviesa korekcijas. Jau augstskolas
laikā iesaistījos Tehniskās jaunrades
skolā, kur piedalījos projektā un
divu gadu garumā devos uz dažādām Latvijas skolām, lai jauniešiem
no 7. līdz 9. klasei vadītu tehniskās
darbnīcas. Tas arī bija pagrieziena
punkts, kad sapratu: man patīk

pasniegt sarežģīto vienkāršā un
interesantā veidā. Tā sajūta, ka
tu spēj ieinteresēt jauniešus par it
kā sarežģītām tehniskām lietām,
ir fantastiska. Nodarbība jau beidzas, bet viņiem gribas vēl un vēl
– tad saproti, ka tavs darbs sniedz
gandarījumu. Diezin vai, strādājot
kāda uzņēmuma laboratorijā, es
spētu saņemt tik daudz gandarījuma par savu darbu. Tieši tāpēc
arī pieteicos «Iespējamajai misijai»,
lai izmēģinātu savus spēkus ne
tikai atsevišķās interešu izglītības
programmās, bet arī darbā klasē.
Es nedomāju, ka būšu vislabākais
skolotājs, bet zinu, ka ļoti centīšos,
lai ieinteresētu spīdoliešus uz fiziku
paraudzīties citādāk.
Protams, ka pirms 1. septembra
ir tāds mulsums no nezināmā, bet
ceru, ka viens no maniem plusiem
ir ne tikai pozitīvā attieksme pret
fiziku, bet arī jaunība – iespējams,
nelielā gadu atšķirība ļaus nodarbības kopā radīt citādāk.
Mani kā jaunu speciālistu nemulsina arī tas, ka uzņēmumā varbūt
varētu nopelnīt vairāk nekā skolā,
jo, manuprāt, svarīgāk par naudu ir
darīt to, kas tiešām patīk.
Vai es skolā ienāku uz palikšanu?
To rādīs laiks, bet ļoti ceru, ka spēšu
sevi pierādīt un gandarījumu gūšu
gan es, gan mani skolēni!»
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saņem arī misijas stipendiju 200 eiro apmērā mēnesī un regulāri arī paši apmeklē IM
Līderības attīstības programmas mācības. Mūsu pilsētas skolām jau ir pieredze ar
IM jaunajiem skolotājiem – nupat divu gadu programmas darbu Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijā ir beigusi dabaszinību skolotāja Ieva Miniča, kura jau paziņojusi, ka arī pēc
misijas turpinās darbu skolā. «Patīkamākais ir tas, ka šāds jauns, aktīvs, iniciatīvas bagāts cilvēks tev jautā nevis to, ko un kā skola man nodrošinās nākamajā mācību gadā,
bet gan atzīst, ka vienīgā vēlme ir, lai pašai izdotos padarīt savas mācību stundas vēl
interesantākas,» par I.Miniču saka Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
IM darboties gribētāju ir tik daudz, ka jārīko pamatīgs konkurss. Spējīgākie pieņemti
misijā un jau vasarā apguva pirmās iemaņas darbam klasē, lai 1. septembrī sāktu
strādāt skolā. Jelgavas tehnikumā nu strādās divi IM skolotāji – Līva Gailuma un Līga
Zaķe, bet Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā – Inguss Blaudums.
Viņi paši atzīst, ka mazliet bail ir, bet par savām spējām jūtas pārliecināti: «Mēs jau
nebūsim vieni. Katram no mums būs savs mentors – pieredzējis skolotājs, tāpat mēs
nepārtraukti paši mācīsimies.»
Kā skolas un mācīšanās vidi gatavi mainīt IM dalībnieki Jelgavā, un kāpēc viņi skolotāja darbu izvēlējušies tikai tagad, kad jau iegūta cita specialitāte?

«Mani privātskolēni taču ir gudri –
kāpēc skolā viņi matemātiku
nesaprot?»
Līga Zaķe, jaunā Jelgavas tehnikuma matemātikas skolotāja;
beigusi LU Fizikas un matemātikas fakultāti:
«Man vidusskolā padevās visādas lietas, varbūt tieši tāpēc bija
grūti izvēlēties, kur mācīties tālāk.
Kāpēc ne par skolotāju? Tobrīd
droši vien šķita, ka 12 gadus skolā esmu pavadījusi, gribējās citu
vidi. Tā arī nokļuvu Fizikas un
matemātikas fakultātē, bet jau
ar konkrētu mērķi, ka vēlos kļūt
par optometristi – redzes aprūpes
speciālisti. Kāpēc tieši optometriste? Mani saista fizika, optika,
gaismas laušana, un reizē zināju,
ka vēlos strādāt ar cilvēkiem. Pēc
augstskolas beigšanas arī veiksmīgi strādāju savā specialitātē,
taču ar laiku sapratu, ka, strādājot
privātā biznesā, tu nevari būt tikai
optometrists, tas ir bizness, kura
uzdevums ir ne tikai palīdzēt cilvēkiem, bet arī domāt par peļņu.
Un tas mani jau nesaista. Droši
vien, ja man būtu jādomā, kā piesaistīt skolai skolēnus, nevis par
to, kā saistoši mācīt priekšmetu,
neizvēlētos arī darbu skolā.
Brīdis, kad sapratu, ka vēlos
pamēģināt sevi pedagoģijā, bija jau
augstskolas laikā. Tolaik regulāri
pasniedzu privātstundas 7. – 10.
klašu skolēniem un nespēju rast
izskaidrojumu: mani privātskolēni
taču ir gudri, jā, varbūt ir kāds robs
zināšanās, bet, tiklīdz paskaidroju,
viņi izprot, lai gan skolā viņiem
matemātika ir bieds, kas sagādā
nepārvaramas grūtības. Kur ir tas
āķis? Kāpēc skolā nespēj saistoši
mācīt? Tieši tas mudināja vairāk
uzzināt par «Iespējamo misiju» un

pieteikties tai, lai izmēģinātu savus
spēkus darbā skolā. Ja godīgi, tad
šobrīd varu teikt, ka akadēmiski
mācīties pedagoģiju nevēlētos. Pati
pēc savām skolas gaitām zinu, cik
daudz jautājumu rodas tikai tad,
kad mācības jau beigušās un sākas
reāls darbs. Misijas programma
dod šo unikālo iespēju sākt darbu
un jau darba procesā rast atbildes
uz neatbildētiem jautājumiem.
Es sevi nemitīgi pilnveidošu, mācīšos būt labs pedagogs, un man
līdzās būs atbalsta programmas
pasniedzēji, kuri jebkurā brīdī palīdzēs labāk izprast vienu vai otru
radušos situāciju. Tāpat atbalstu
sniegs mentors – konkrēts skolas
pedagogs, kurš arī ir iesaistīts šajā
programmā.
Es jūtu sevī vēlmi mainīt mācīšanās vidi skolā, lai tā nebūtu

tik akadēmiska. Pati esmu beigusi Valmieras Valsts ģimnāziju
– jā, ļoti laba akadēmiska vidējā
izglītība. Mūs skolā ļoti virzīja uz
dažādām olimpiādēm, uzrādījām
labus rezultātus, bet zināšanas par
to, kādas ir iespējas ārpus skolas,
ģimnāzija nesniedza. Pat brīdī,
kad izvēlējos nākamo augstskolu,
klases audzinātāja varēja vien
ieteikt to fakultāti, ko pati bija
beigusi, un piedāvāja apskatīt LU
un RTU piedāvājumu. Godīgi – optometrijas specialitāti es izvēlējos
pēc augstskolas apraksta, nevis
pēc reālas pieredzes. Jā, mūsu
skolā pat nebija pieņemtas Ēnu
dienas – ne reizi klases audzinātāja mūs tajās neiesaistīja. Ja būtu
redzējusi, kā optometrists strādā,
saprašana taču būtu lielāka.
Tāpat augstskolā pati saskāros

un sapratu, ka arī citiem jauniešiem ir problēma mācīties patstāvīgi. Mēs neizpratām, kas tas ir.
«Iespējamā misija» ir fantastiska iespēja, kas daudzus šos
trūkumus saliek pa plauktiņiem
– šeit nav sausas akadēmiskas
mācīšanās, šis ir ārkārtīgi radošs
darbs. Saprotu, ka mana slodze
būs liela – jauns darbs skolā, pašai
mācības katru nedēļu, bet vienlaikus tas iemāca plānot savu laiku,
darbu, paaugstina darbaspējas.
Ne velti pēc «Iespējamās misijas»
tās dalībniekus labprāt pieņem
darbā lieli un prestiži uzņēmumi,
kuri apzinās ieguvumus, ko sniedz
mācīšanās šajā misijā.
Pati gan šobrīd ceru, ka skolotājas darbs būs radīts tieši man
un arī pēc misijas palikšu darbā
skolā.»

«Tāds 1. septembris man vēl nebūs bijis»
Līva Gailuma, jaunā Jelgavas
tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja; beigusi studijas
LU Baltu filoloģijas programmā:
«Pēc vidusskolas izvēlējos studēt
LU Baltu filoloģijas programmā.
Tagad varu atzīt, ka tobrīd droši
vien mans skatījums uz nākotni
bija visai iluzors – iedomājos, ka
pēc studijām varēšu strādāt par
literāro redaktori kādā uzņēmumā. Bet rezultātā sapratu, ka
esmu ieguvusi ļoti akadēmisku
izglītību, kurai praktisku pielietojumu atrast nemaz tik viegli
nav, jo literāro redaktoru vakanču
praktiski nav. Jau 2. kursā sapratu, ka vēlos mācīties un darīt kaut
ko jēgpilnāku, lai iegūtu ne tikai
es, bet arī sabiedrība. Nejauši uzzināju par «Iespējamo misiju» un
izstudēju visu, ko šī programma
sniedz. Sapratu, ka tā ir krietni
vien realitātei pietuvināta sevis
pilnveidošana, kas sniedz arī ieguvumu sabiedrībai. Tieši tas, ko

esmu meklējusi.
Es redzu, ka būšu atšķirīga skolotāja. Bieži vien esmu pieķērusi
sevi pie domas, ka skolā varēja
mācīt citādāk, un tas vēl vairāk
apstiprinājās misijas rīkotajās
vasaras nodarbībās Ventspilī, kur
mācījāmies metodes, kas ļautu
saistošāk pasniegt mācību priekš-

metus. Arī man skolā bija reizes,
kad jutos nenovērtēta, jo skolotājs
vienkārši gāja vieglāko ceļu – piemēram, grupas darbs: klasi sadala
grupās, dod uzdevumu, kas jāizpilda, un vienam tas jāprezentē,
bet atzīmes visi iegūst vienādas.
Nevar taču būt, ka vienā grupā
visi ir vienlīdz spēcīgi – tā nevar

novērtēt katra indivīda prasmes.
Daudz labāks risinājums darbam
grupās būtu katra skolēna ieguldītā darba novērtējums, nevis viens
vērtējums visai grupai.
Apzinos, ka tūlīt stāšos klases
priekšā, kur man pretī vērsies jau
17 un 18 gadus veci jaunieši, – jā,
varbūt nedaudz ir bail no nezināmā. Tāds 1. septembris man vēl
nebūs bijis! Jau šobrīd ļoti daudz
domāju par to, kādu pirmo iespaidu atstāšu uz saviem skolēniem.
Ceru, ka mēs labi sastrādāsimies,
radīsim kopā jaunas idejas un tās
arī realizēsim.
Jau šobrīd esmu sapratusi: ja
pēc diviem gadiem neizvēlēšos turpināt savu izglītību pedagoģijā un
strādāt par skolotāju, tad izglītības
jomā strādāt es noteikti vēlos.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Krišjānis Grantiņš un
no privātā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Ar kādām emocijām
gaidāt 1. septembri?
Anna, mācīsies 7. klasē:
– Reizē ar
prieku un sa
traukumu. Kāpēc? Es 1. septembrī sākšu
mācības jaunā skolā – Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijā. Būs jauna
vide, jauni skolotāji un arī jauni
klasesbiedri. Taču tā būs arī iespēja
iepazīties ar jauniem draugiem.
Esmu izvirzījusi mērķi labāk mācīties matemātiku, angļu valodu
un vēsturi, kur iepriekšējā gadā
nebija tik labu rezultātu. Tāpat
es gribu iestāties kādā mūsdienu
deju pulciņā.
Anna, studēs
2. kursā medicīnu:
– Īsti nezinu.
Studēju medicīnu, un no
vecāko kursu
studentiem bieži dzirdēts, ka tieši
2. kurss ir pats grūtākais, kas izšķir
to, vai paliksi vai tomēr pametīsi
skolu. Esot ļoti grūta sesija. Tāpēc
iekšēji ir mazliet bail, taču es ceru,
ka man izdosies ar visu tikt galā.
Šobrīd šķiet, ka pa vasaru esmu
pietiekami labi atpūtusies – tagad
varu ķerties klāt mācībām.
Valērijs, mācīsies 11. klasē:
– Es pat gribu, lai tas 1.
septembris
ātrāk pienāk,
jo nākamais
mācību gads man būs izaicinājumu pilns. Proti, līdz šim mācījos
«Spīdolā», taču, tā kā gribu apvienot darbu televīzijā ar mācībām, pārgāju uz Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolu. Vidusskola
jāpabeidz. Domāju, ka darba un
mācību apvienošana nesagādās
problēmas.
Gunita, mācīsies 9. klasē:
– Noteikti ne
ar priecīgām.
Kuram tad gribas mācīties?!
Vienmēr vasara un brīvlaiks ir par īsu. Tiesa,
man gan šis mācību gads būs
ļoti atbildīgs, jo mācīšos 9. klasē,
noslēgumā jākārto eksāmeni.
Pēc pamatskolas beigšanas man
ir doma doties mācīties uz ASV,
tādēļ eksāmenu rezultāti būs ļoti
svarīgi.
Artis, mācīsies
8. klasē:
– Uz skolu
gribu iet tikai
tāpēc, lai satiktu draugus.
Uz mācīšanos
prāts vēl nenesas. Vēl skolas somu
un nepieciešamās klades neesmu
nopircis! Bet es apzinos, ka man
šogad vajadzētu nopietnāk mācīties, lai vidējā atzīme būtu vismaz
6 balles. Bet uz orķestri gan gribu
iet – mūzika man patīk.
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Sveic simtgadnieci
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne simtajā dzīves
jubilejā trešdien sveica
Jelgavas iedzīvotāju Valentīnu Skrastiņu. Jubilāre un viņas radinieki
pārliecināti, ka ilgdzīvošanas noslēpums slēpjas
saticīgā dzīvošanā, jo
arī viņas vīrs nodzīvojis
līdz 95 gadu vecumam.
Tāpat visās situācijās esot
jāsaglabā miers, jo dzīvē
viss notiek tā, kā tam
jānotiek.
Simtgadniece uz Jelgavu no Mežciema pārcēlusies pagājušajā gadā,
kad rūpes par viņu uzņēmusies
krustdēla meita. «Jubilāre jūtas
labi! Tiesa, jau gadu pēc pārciestā
infarkta viņa ir guloša, taču skatās
televīziju, un mīļākais seriāls ir «Mīlas viesulis», lasa avīzes – viņa grib
zināt visus jaunumus, arī to, kas notiek politikā,» stāsta krustdēla meita Kristīne Dresmane, piebilstot, ka
vēl līdz 99 gadu vecumam Valentīna
esot bijusi ļoti žiperīga, pati veikusi
mājas darbus, saimnieciskas lietas,

ziņas

Jelgavnieki atceras
Baltijas ceļu

ilgus gadus arī uzturējusi dārzu,
kas bijis viņas lepnums. «100. dzimšanas dienu viņa ļoti gaidīja. Tieši
pirms tās abas runājām, kur gan
slēpjas ilgdzīvošanas noslēpums.
Viņa pieļāva, ka saticībā. Arī viņas
vīrs nodzīvoja līdz 95 gadiem, un,
iedomājieties, nekad kopdzīves
laikā viņi neesot strīdējušies! Tāpat
atšķirībā no mums Valentīna visās
situācijās saglabā iekšēju mieru – ja
mēs satraucamies, viņa mierina, ka
dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek,
un katra situācija ir vienkārši jāpieņem,» stāsta Kristīne.
Jubilāre dzimusi Rīgā, lielu mūža
daļu nodzīvojusi Džūkstē, vēlāk
Spārē, Stendē, 1944. gadā devusies
bēgļu gaitās uz Vāciju, 1945. gadā atgriezusies un no 1968. gada dzīvoja
Mežciemā. Dzīvē darīti dažādi darbi
– strādāts lauku darbos, vecāku
veikalā, viņa bija ekspeditore maizes
ceptuvē, liela daļa darba gadu aizvadīti Mežciema kokzāģētavā, bet,
jau pensijā esot, Valentīna strādājusi
Mežciema medpunktā par sanitāri.  Ritma Gaidamoviča
Valentīnas kundzei bērnu nav, taču
Ar ziedu nolikšanu pie
ir vairāki krustbērni. «Tiesa, šobrīd
piemiņas akmens Svētgadi to vairs neatļauj, taču Valentīna
birzē un lekciju muzejā
ir čakla rokdarbniece. Daudz adīja,
arī Jelgavā tika atzīmēta
tamborēja, izšuva, tāpat viņa cepa
Baltijas ceļa 25. gadaļoti gardus pīrāgus. Viņa arī 15 gadiena, reizē pieminot
dus dziedāja korī un
staļinisma un nacisma
vēl šodien zina vārdus
upurus. «Nebija jautājudziesmām un dungo
mu – vienkārši kopā ar
līdzi,» tā Kristīne.
Izglītības pārvaldes koLielajā dzīves julēģiem braucām, jo visi
bilejā R.Vectirāne
iestājāmies par neatkarīsimtgadniecei pagu Latviju. Protams, bija
sniedza Jelgavas
bail, tāds emocionāls
domes Atzinības
saviļņojums, taču mēs
rakstu un naudu
ticējām, ka mums priekveselības uzlabošā ir labāka nākotne,»
šanai.
atzīst Baltijas ceļa daFoto:
lībniece Daina Trauliņa,
Krišjānis Grantiņš

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 179 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 21. augusta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 12 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 138 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Fēlikss Jesperiņš, Uldis Čivželis, Inga Kundziņa, Dmitrijs Ivanovs, Biruta Kleibaha,
Līga Zemīte, Māris Pinkovskis, Ausma Jegorova, Margarita Steķe,
Edīte Kursīte, Elvīza Laure, Patriks Briģis, Vita Bite.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

kura kopā ar kolēģiem
tāpat kā liela daļa jelgavnieku pirms 25 gadiem
stāvēja dzīvajā ķēdē uz
Iecavas ceļa.

Pagājuši 25 gadi kopš Baltijas
ceļa – dienas, kad divi miljoni cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600
kilometrus garu cilvēku ķēdi cauri
Baltijas valstīm, vienojot Igauniju,
Latviju un Lietuvu centienos pēc

Jelgavas domes
priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
Svētbirzē uzsvēra, ka ar
akciju «Baltijas
ceļš» Baltijas
valstis parādīja, ka brīvības
alkas ir dziļas
un nozīmīgas.
Viņš mudināja
aizdomāties,
cik vienoti mēs
esam šodien,
kā arī vēlēja,
lai ikvienam no
mums brīvības
ideja ir pati galvenā.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

brīvības. Šos notikumus sestdien
atminējās arī Svētbirzē.
Svētbirzē galvenokārt bija sanākuši sirmgalvji, un viņi pauž nožēlu, ka pasākumā ir tik maz jaunu
cilvēku, kuriem būtu svarīgi zināt
Latvijas vēsturi. Viņuprāt, jauniešu
cieņas apliecinājums varētu būt
vismaz klātbūtne šādos atceres
pasākumos. Seniori uzsver, ka ar
steigu ir jādomā, kā bērnos vairāk
ieaudzināt patriotismu un mudināt
aiziet ne tikai uz Lāpu gājienu
Lāčplēša dienā vai 18. novembra
pasākumiem, bet arī uz piemiņas
vietu atceres dienās.
Kopā ar vectēvu pasākumu Svētbirzē apmeklēja desmitgadīgais
Lauris Arons. «Man ome stāstīja,
ka pirms 25 gadiem šajā dienā
notika Baltijas ceļš. Tā bija akcija,
kurā latvieši, lietuvieši un igauņi
sadevās rokās, savienojot visas
Baltijas valstu galvaspilsētas,»
stāsta Lauris, piebilstot, ka šādi
cilvēki atbalstīja Latviju izšķirošā
brīdī. Viņa vectēvs Arnis bija viens
no tiem latviešiem, kurš nedomājot
stājās Baltijas ceļā. «Cilvēki bija ļoti
satraukti par to, kas notiks tālāk,
kā veidosies mūsu mīļā Latvija.
Tas bija liels pārdzīvojums katram no mums, jo 50 gadus bijām

citas varas apspiesti. Manuprāt,
ikviens, kurš stāvēja šajā dzīvajā
cilvēku ķēdē, jutās pacilāts, ka
šādi var izteikt savu gribu. Tas bija
emocionāli ļoti spēcīgs pasākums,»
atzīst Arnis. Arī viņš aicina vecākus
un skolas jaunajai paaudzei stāstīt
par Latvijai tik nozīmīgajiem
datumiem.
Vija Zaharova gribēja piedalīties
Baltijas ceļā, taču toreiz dzīvojusi
laukos un nebija transporta, ar ko
aizbraukt. «Domās un sirdī gan
es biju tur un visam sekoju līdzi
televīzijā,» tā Vija. Dzīvajā cilvēku
ķēdē uz Bauskas šosejas stāvējis arī
jelgavnieks Māris Paegle. Kungs
stāsta, ka toreiz strādājis rūpnīcā
«VEF», kur bijusi latviska vide
un vienmēr pārspriesti nacionālie
jautājumi, tāpēc nebija divu domu,
ka ir jāpiedalās miermīlīgajā akcijā.
«Tās sajūtas ir grūti vārdos izteikt.
Bija iekšējs saviļņojums. Jāpiebilst,
ka mēs piedalījāmies arī barikādēs
– tad gan bija jocīgi ap dūšu,» tā
M.Paegle.
Pēc atceres brīža Svētbirzē dalībnieki tika aicināti uz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju, kur notika lekcija «Baltijas
ceļš 1989. gada 23. augustā – diena,
kas pārsteidza pasauli».

Apkures līgumus pārslēgusi tikai piektā daļa māju
 Ilze Knusle-Jankevica
Šobrīd lēmumu par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma
pārslēgšanu ar «Fortum Jelgava»
pieņēmušas 80 daudzdzīvokļu mājas
jeb tikai piektdaļa no mājām, kam
ir centralizētā apkure. Uzņēmums
uzsver: līdz ar izmaiņām likumdošanā siltumapgādes uzņēmumam
līgums turpmāk jāslēdz ar māju
jeb dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu
personu. Tiesa, dzīvokļu īpašnieki
kopsapulcē vai aptaujas veidā līguma parakstīšanai var pilnvarot pār-

valdnieku, kuru dzīvokļu īpašnieki
ir noteikuši par savu pārstāvi mājas
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
jautājumos. Līgumi jāpārslēdz līdz
apkures sezonas sākumam, lai,
kļūstot aukstākam, nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.
Uzņēmums «Fortum Jelgava»
trešdienās rīko sapulces, kurās
ikvienam interesentam skaidro
aktuālos jautājumus, kas saistīti
ar izmaiņām likumdošanā un
līgumu pārslēgšanu. «Galvenais
klupšanas akmens iedzīvotājiem
ir neizpratne par viņu tiesībām un

Atvērta plašākā un modernākā Zobārstniecības klīnika Zemgalē!
Vairāku gadu laikā Zemgales Veselības centrs (ZVC) ir veiksmīgi attīstījies. Mūsu pacienti var
ārstēties pie vadošajiem Latvijas ārstiem un izmantot plašās diagnostikas iespējas. Mūsdienās ļoti
svarīgs faktors ikvienam pakalpojuma saņēmējam ir laiks, tāpēc ZVC uzdevums ir nodrošināt pacientam pēc iespējas plašāku kvalitatīvu pakalpojumu sortimentu vienuviet. Tas bija viens no iemesliem,
kas pamudināja izveidot Zobārstniecības klīniku, kurā ir pilns zobārstniecības serviss.
2014. gada 1. augustā durvis vērusi jaunā ZVC Zobārstniecības klīnika! Tā ir modernākā zobārstniecības klīnika Zemgalē, kas var konkurēt ar citām augsta līmeņa zobārstniecības klīnikām Latvijā,
Eiropā un pasaulē. Klīnika aprīkota ar inovatīvām jaunākās paaudzes tehnoloģijām no vadošajiem
Eiropas zobārstniecības iekārtu ražotājiem. Klīnikas speciālisti izmanto pasaules vadošo ražotāju
zobārstniecības materiālus un mūsdienīgākās ārstēšanas metodes, kas garantē izcilu ārstēšanas
rezultātu, estētiku un kvalitāti. Piedāvājam visplašāko pakalpojumu klāstu mutes dobuma veselības nodrošināšanai un ārstēšanai: zobārstniecību gan bērniem, gan pieaugušajiem, zobu higiēnu,
ortodontiju, stomatoloģisko diagnostiku, ķirurģiju un protezēšanu.
Mūsu uzdevums ir sniegt augstākās kvalitātes zobārstniecības pakalpojumus, izmantojot jaunākos
sasniegumus un tehnoloģijas zobārstniecības nozarē. Pacientus sagaida augsta līmeņa kvalificēti
ārsti un speciālisti. Mēs piedāvājam augstu pacientu apkalpošanas servisu un vēlamies kļūt par
līderiem zobārstniecības nozarē Zemgalē.
Jau šobrīd varat veikt pierakstu pa tālruni 63024731.
Sīkāka informācija par ārstiem un pakalpojumiem – mūsu mājas lapā www.zvc.lv.

pienākumiem dzīvokļa īpašuma
jautājumos. Daudzdzīvokļu mājas
dzīvoklis nav vientuļa sala, un lēmumi par kopīpašumu ir jāpieņem
visiem kopā,» norāda uzņēmuma
pārstāve Guntra Matisa. Sapulces
notiek trešdienās Pasta ielā 47, 2.
stāvā, 217. telpā, pulksten 18. Tā
kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti aicināti sapulcēm pieteikties
Klientu apkalpošanas centrā pa
tālruni 63007055. Nākamās sapulces notiks 3., 10., 17., 24. septembrī,
bet uzņēmums ir gatavs piedalīties
arī māju kopsapulcēs, ja saņemtu
uzaicinājumu, un skaidrot katras
mājas iedzīvotājiem līguma nepieciešamību. Jelgavā centralizēto
siltumapgādi saņem 360 daudzdzīvokļu mājas, un šobrīd līgumus
pārslēgušas tikai 80 mājas, kas ir
apmēram 22 procenti klientu.
Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem
arī tādi lēmumi kā – vai dzīvokļu
īpašnieki vēlas saņemt vienu rēķinu
par siltumenerģiju visai ēkai vai arī
izmantot «Fortum Jelgava» rēķinu
izrakstīšanas pakalpojumu individuāli katram dzīvoklim; kas apkalpos ēkas individuālo siltumpunktu
un kam tiks uzticēts darbs ar parādniekiem un parādu piedziņu.
Papildu informāciju par sapulcēm
un līgumu pārslēgšanu var saņemt,
zvanot «Fortum Jelgava» Klientu
apkalpošanas centram pa tālruni
63007055. Ar līguma tekstu var
iepazīties uzņēmuma mājas lapas
www.fortum.lv sadaļā «Līgums».
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Īsi
 Ekspluatācijā nodots jaunais Aviācijas ielas posms no Garozas ielas
līdz topošās vagonu rūpnīcas «UVZ
Baltija» iebrauktuvei un pabeigta
Cukura ielas posma rekonstrukcija
no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.
No jauna izbūvētais Aviācijas ielas posms
ir 387 metrus garš, Cukura ielā brauktuves rekonstrukcija veikta 388 metrus
garam posmam. Projektā izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš 687 metru
garumā, izveidotas divas sabiedriskā
transporta pieturas, veikta lietusūdens
atvades risinājumu izbūve 264 metru
garumā, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un sūknētava, kā arī izveidots ielas
apgaismojums. Būvdarbi veikti projekta
«Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai
Jelgavā» laikā ar ERAF atbalstu. Kopējās
izmaksas ir 864 091,33 eiro (604 720,52
eiro – ERAF līdzekļi, 16 007,31 eiro
– valsts budžeta dotācija, 243 363,50
eiro – pašvaldības līdzfinansējums). Ielu
rekonstrukcijas un izbūves darbus par
848 894,20 eiro (ar PVN) veica SIA «Ostas
celtnieks».
 Jelgavas Autobusu parks (JAP) nosaucis aizvadītā mēneša labākos šoferus.
Gunārs Zeltiņš par labāko JAP šoferi
jūlijā atzīts reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos, savukārt

par augstiem rezultātiem un izciliem
darba sasniegumiem Jelgavas pilsētas
pasažieru pārvadājumos jūlijā apbalvots Dainis Viktors Šlāpins.
 Sabiedrības integrācijas pārvalde
pateicas jelgavniekiem, kuri piedalījās
labdarības akcijā «Ar prieku pretī zināšanām», palīdzot grūtībās nonākušo
ģimeņu bērniem sagatavoties skolai.
19 skolēni saņēma skolas un sporta
somas, kancelejas piederumus un bumbas. «Mēs ļoti gaidījām šo dāvanu, īpaši
somu. Teica, ka iekšā būs arī kancelejas
piederumi, tādēļ paši vēl neko neesam
pirkuši, lai lieki netērētos,» paldies saka
Ingūna Jukņēviča, kuras dēls sāks mācības 5. klasē, bet meita – sagatavošanā.
 Darbu atsāk Jelgavas Latviešu
biedrības senioru deju grupa «Rudens
roze». Pirmā nodarbība – 10. septembrī pulksten 16 Jelgavas Pensionāru
biedrības telpās Dobeles ielā 62a. Deju
grupas vadītājs Ilgvars Pauniņš informē,
ka turpmāk nodarbības notiks trešdienās pulksten 16. «Rudens roze» savam
pulkam aicina pievienoties arī jaunas
dejotājas vecumā no 50 gadiem.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Mākslas skolā
Sestdienas sagatavošanas studija aicina
bērnus no 6 līdz 12 gadiem.
Pieteikties – 6.09., 13.09. plkst.10 4. kab.
T.26173276, Kristīna Landau-Junkere
Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1

aicina darbā uz 0,5 slodzēm
sociālo pedagogu(-ģi) un psihologu(-ģi).
Tālrunis 29595771.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

aicina darbā angļu valodas skolotāju.
Skolotāju iela 8, tālrunis 63021897.

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Lejnieki Food»

piedāvā darbu uz konveijera dārzeņu
mizotājām(-iem).

Darbs visu dienu uz kājām – ar nazīti jāizgriež
kartupeļiem actiņas. Ar transportu nodrošinām
maršrutā Jelgava–Āne–Garoza–Emburga.
Tālrunis 28345474.

SIA «Nordic Homes»
aicina darbā TĀMĒTĀJU.
Darba pienākumi:
•ražošanas izmaksu tāmju sastādīšana atsevišķiem būvdarbu un ražošanas procesa veidiem;
•ražošanas apjoma noteikšana pēc iesniegtajiem rasējumiem;
•materiālu daudzuma noteikšana.
Prasības:
•augstākā vai speciālā izglītība būvzinātnēs;
•iepriekšēja darba pieredze;
•teicamas datorprasmes
(«Ms Word», «Ms Excel», «AutoCad»);
•spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.
CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv
līdz 08.09.2014.
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izglītība

«Jundas» nodarbības
notiks arī 6. vidusskolā
un Miezītes bibliotēkā

Ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts

Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda»
pulciņu nodarbību saraksts 2014./2015. m.g. 1. semestrim
Nodarbības
DEJOTprieks
Tautas dejas
(M.Bratkus, I.Ziemele,
koncertm. G.Vanaga)

Līnijdejas (S.Vīgante)
Deju aerobika (L.Malbārde)
Mūsdienu deja
(A.Čaplinska, L.Malbārde)

Vecuma grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Sarakstā iespējamas izmaiņas!

Ceturtdiena

Piektdiena

«Jundaliņi», 4 – 5 g.v.		
17.30 – 18.00		
17.30 – 18.00		
«Jundaliņi», 6 – 7 g.v.
19.00 – 19.40		
19.00 – 19.40
«Jundēni» I, 1. – 2. kl.
14.30 – 15.55		
14.30 – 15.55
«Jundēni» II, 1. – 2. kl.		
14.30 – 15.55		
14.30 – 15.55
«Jundēni» I, 3. – 4. kl.
		
			
16.00 – 17.25
16.00 – 17.25
«Jundēni» II, 3. – 4. kl.						
«Jundēni» I, 5. – 6. kl.		
		
		
16.00 – 17.25
16.00 – 17.25
«Jundēni» II, 5. – 6. kl						
«Jundari» 8. – 9. kl.
17.30 – 18.55		
17.30 – 18.55			
«Jundari», 10. – 12. kl.		
18.30 – 20.40		
18.30 – 20.40		
iesācēji, 1. – 7. kl.			
14.30 – 16.15		
14.30 – 16.15
turpinātāji 			
16.30 – 18.15		
16.30 – 18.15
no 16 g.v.
19.30 – 21.30			
19.00 – 21.00		
pirmsskola
17.00 – 18.15 				
18.00 – 19.15
1. – 2. kl.
14.00 – 14.45 				
14.00 – 14.45
3. – 4. kl.
15.00 – 15.45 			
16.00 – 17.45 15.00 – 15.45
5. – 6. kl.
16.00 – 16.45 				
16.00 – 16.45
7. – 9. kl.
18.30 – 19.15 			
18.00 – 18.45 17.00 – 17.45

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
DZIEDĀTprieks							
Vokālā studija «Smaids»
studija, 5 – 7 g.v.
14.30 – 15.15 14.30 – 15.15 		
14.30 – 15.15 		
(V.Ņinkovska)
jaunākā grupa, 8 – 9 g.v.
15.30 – 16.15 15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15 14.30 – 15.15
vidējā grupa, 9 – 12 g.v.
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15 15.30 – 17.15
vecākā grupa
17.30 – 19.15 17.30 – 19.15		
17.30 – 19.15 17.30 – 19.15
Muzikālā studija un popgrupas
pirmsskola, 4 – 6 g.v.		
17.00 – 18.15			
17.00 – 18.15
«Lai skan» (I.Šveicere)
studija, 1. – 4. kl.		
13.00 – 14.45			
13.00 – 14.45
studija, 5. – 12. kl.		
15.00 – 16.45		
18.00 – 19.45		
popgrupa, 6 – 9 g.v.
14.00 – 15.45			
14.00 – 15.45		
popgrupa, 9 – 11 g.v.
16.00 – 17.45			
16.00 – 17.45		
popgrupa, 11 – 15 g.v.		
18.30 – 20.15			
15.00 – 16.45
popgrupa, 16 – 20 g.v.
18.00 – 19.45 				
18.30 – 20.15

Nodarbību vieta
Pasta iela 32

Skolas iela 2/
Pasta iela 32
Skolas iela 2
Skolas iela 2

Nodarbību vieta
Pasta iela 32

Skolas iela 2

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
MUZICĒTprieks							
Vijolnieku ansamblis
jaunākā grupa, 5 – 8 g.v.			
13.00 – 14.45			
Pasta iela 32
(L.Voitova, koncertm. I.Vrubļevska)
vidējā grupa, 9 – 11 g.v.			
15.00 – 16.45			
vecākā grupa, no 12 g.v.			
17.00 – 18.45			
Sestdienās nodarbības notiek Spīdolas ģimnāzijā! Jaunākā gr.: 9.00 – 10.45; vidējā gr.: 11.00 – 12.45; vecākā gr.: 13.00 – 14.45.		
«Jundas ģitāras» (E.Ķeņģe)
iesācēji I		
15.00 – 16.45 		
15.00 – 16.45 		
Pasta iela 32
iesācēji II			
15.00 – 16.45 		
15.00 – 16.45
turpinātāji I		
17.00 – 18.45		
17.00 – 18.45		
turpinātāji II			
17.00 – 18.45		
17.00 – 18.45

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Jaunajai sezonai starts tūlīt
tiks dots arī bērnu un jauniešu centrā «Junda», kas
pilsētas bērnus un jauniešus
aicina brīvo laiku aizpildīt,
darbojoties kādā no 40 pulciņiem. Šī gada jaunums
– trīs reizes nedēļā «Jundas»
radošās nodarbības notiks
arī Miezītes bibliotēkā, kā
arī tiks papildināts centra
brīvā laika nodarbību piedāvājums 6. vidusskolā.
Būtiski atzīmēt, ka Jelgavā
deklarētajiem bērniem un
jauniešiem pulciņi «Jundā»
ir bez maksas. Iepazīt jaunās
sezonas piedāvājumu un
pedagogus klātienē varēs
1. septembrī no pulksten 14
tradicionālajā «Jundtracī»
pie «Jundas» Pasta ielā 32.
«Jundas» direktores vietnieks Māris
Kalniņš stāsta, ka pavisam šogad centrā tiek piedāvāti 40 radoši, attīstoši,
izzinoši un tehniski pulciņi. Turpinot
pērn iesākto, arī šogad centrs «apgūs» pilsētas mikrorajonus. Arī šogad
«Junda» pulciņus piedāvā apmeklēt
Jelgavas 6. vidusskolā. Darbu tur
turpinās Radošā studija, kurā akcents
likts uz floristiku un dabas materiālu
izmantošanu darbā, kā arī «Ideju
lāde», kurā bērniem un jauniešiem ir
iespēja veidot rokdarbus, origami, pērļot, radīt kolāžas. Bet jau no oktobra
vidus tur notiks arī Trases automodelisma pulciņa nodarbības. «Līdz šim
pulciņš darbojās Skolas ielas «Jundā».
Ņemot vērā to, ka esam iegādājušies
jaunu trasi, iepriekšējo trasi, kas ir
labā stāvoklī, drīzumā izvietosim 6.
vidusskolā. Tas nozīmē, ka Trases
automodelisms būs gan Skolas ielas
«Jundā», gan 6. vidusskolā,» stāsta
M.Kalniņš, piebilstot, ka šis ir viens
no veidiem, kā jauniešus ieinteresēt
par tehniskajām lietām.
Pirmo gadu trīs reizes nedēļā «Junda» aktivitātes piedāvās arī Miezītes
bibliotēkā, kur darbosies brīvā laika
klubs «Pietura». Tur 1. – 6. klašu
skolēni aicināti pēcpusdienās spēlēt
spēles, piedalīties radošās darbnīcās,
kopīgi izzināt tradīcijas un gatavoties
dažādiem latviešu svētkiem.
Bet «Jundas» ēkā Skolas ielā darbu
sāks jauns pulciņš «Trīs… vienā»,
kuru vadīs trīs dažādi skolotāji. «Pieredze liecina, ka bērni vēlas dažādību,

tāpēc daļa izvēlas darboties vairākos
pulciņos, taču ne visi to var apvienot.
Tieši tāpēc šogad eksperimentēsim,
trīs dažādus pulciņus apvienojot vienā.
Nodarbības notiks trīs reizes nedēļā,
un tās vadīs trīs dažādi skolotāji. Vienu
dienu tiks piedāvāta konstruēšana, piemēram, dalībnieki dažādas lietas veidos
no sērkociņiem, saldējuma kociņiem,
otrajā nodarbībā viņi spēlēs galda spēles, ies rotaļās, iepazīs dažādu svētku
tradīcijas un izveidos ko svētkiem noderīgu, bet trešajā nodarbībā bērniem
tiks mācītas dzīvē noderīgas prasmes.
Piemēram, kā sasiet kaklasaiti, kā
rīkot tematiskās ballītes, kā izcept
kūku, kā klāt galdu, kā uzvesties teātrī,
koncertā, kādu apģērbu izvēlēties. It
kā elementāri, taču ļoti noderīgi. Interesanti, ka to viņi paši pārbaudīs arī
praksē, piemēram, dodoties uz teātri,»
tā M.Kalniņš.
Jaunums ir arī pulciņš «Spēļu un
eksperimentu klubs», kurā mācīs prāta
spēles, piemēram, dambreti, šahu, kā
arī skolotājs rādīs, izskaidros un ļaus
pašiem veikt kādu ķīmisku, elektrisku
vai optisku eksperimentu.
Pēc ilgāka pārtraukuma «Jundā»
darbu atsāks skauti. Pie «Jundas»
darbosies Jelgavas 41. skautu vienība
«Mežabrāļi», kuru vadīs skolotājs
Ingus Meiliņš. Viņš ir vienīgais šīs
sezonas jaunpienācējs «Jundas» pedagogu kolektīvā. Mazskautos aicināti
iestāties bērni un jaunieši no astoņu
līdz 11 gadu vecumam, skautos – no
12 līdz 16 gadiem. Paredzēts, ka skauti
darbosies gan Skolas ielas «Jundā», gan
«Lediņos».
M.Kalniņš uzsver, ka arī šogad Jelgavas pilsētā deklarētajiem bērniem
un jauniešiem nodarbības «Jundā»
ir bez maksas, pārējiem – 7,11 eiro
mēnesī. Pulciņiem varēs pieteikties
no 2. septembra, ierodoties uz attiecīgo nodarbību (ar nodarbību laikiem
var iepazīties tabulā), lai iepazītos ar
pedagogu, piedāvājumu un aizpildītu
iesniegumu. M.Kalniņš piebilst, ka
iesniegumu var atrast arī «Jundas»
mājas lapā un aizpildīt jau mājās.
Lai iepazītu skolotājus, «Jundas»
piedāvājumu un vidi klātienē, skolēni 1. septembrī no pulksten 14 kopā
ar vecākiem aicināti uz tradicionālo
«Jundtraci» pie «Jundas». Tur notiks
dažādas aktivitātes un pirmo reizi Jelgavā varēs izbaudīt audiodušu. «Gaidām gan tos, kuri jau ieminuši taku uz
«Jundu», gan arī jaunos dalībniekus,
lai iepazītu dzīvi mūsu radošajā mājā,»
tā M.Kalniņš.

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
TEHNIKprieks							
«Bināriņš» (U.Pekša)
iesācēji, I gr., 2. – 3. kl.
15.00 – 15.45 				
15.00 – 15.45
iesācēji, II gr., no 4. kl.		
15.00 – 15.45		
15.00 – 16.45		
iesācēji III gr., no 4. kl.		
16.00 – 17.45		
17.00 – 17.45		
turpinātāji, I gr. 		
18.00 – 19.45		
18.00 – 19.45		
turpinātāji, II gr.
16.00 – 17.45				
16.00 – 17.45
turpinātāji, III gr.
18.00 – 19.45				
18.00 – 19.45
Tehniskā modelēšana (M.Dzerkalis)
no 1. kl.			
16.30 – 19.30		
16.30 – 19.30
Lidmodelēšanas pamati (M.Dzerkalis)
1. – 5. kl.			
13.30 – 16.30		
13.30 – 16.30
Koka hobijlietu darbnīca (J.Aizups)
no 5. kl.		
16.00 – 19.00		
16.00 – 19.00		
Koka tehnika (A.Krūmiņš)
1. – 5. kl.
14.00 – 18			
13.30 – 15.30		
Trases automodelisms (M.Kalniņš)
no 3. kl.		
14.00 – 18.00		
14.00 – 18.00		
Trases automodelisms iesācējiem
no 3. kl.
15.00 – 19.00				
15.00 – 19.00

Nodarbību vieta

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
DARBOTIESprieks							
Keramika (I.Brizga)
3 – 25 g.v.
14.00 – 19.00 14.00 – 19.00
14.00 – 20.00 14.00 – 19.00 14.00 – 20.00
Ādas plastikas darbnīca (S.Tauriņa)
iesācēji, no 5. kl.		
14.00 – 15.45
14.00 – 15.45		
14.00 – 15.45
turpinātāji, no 5. kl.		
16.00 – 18.45
16.00 – 18.45		
16.00 – 18.45
Floristika (S.Polīte)
turpinātāji 				
14.00 – 18.00		
iesācēji					
14.00 – 18.00
Radošā studija (S.Polīte)
1. – 7. kl., I grupa
14.00 – 15.45		
14.00 – 15.45			
1. – 7. kl., II grupa
16.00 – 17.45		
16.00 – 17.45			
Radošā darbnīca (I.Jaunzeme, D.Možeika)
no 1. kl.		
14.00 – 17.00		
14.00 – 17.00 14.00 – 17.00
Mīļlietiņu darbnīca (D.Možeika)
1. – 3. kl.
14.00 – 15.45		
14.00 – 15.45			
no 4. kl.
16.00 – 17.45		
16.00 – 17.45			
«Ideju lāde» (V.Cielava)
1. – 4. kl.		
14.00 – 15.45		
14.00 – 15.45		
5. – 12. kl.		
16.00 – 17.45		
16.00 – 17.45		
Mākslas studija (I.Ungure)
1. – 3. kl.
14.00 – 15.45			
14.00 – 15.45		
4. – 7. kl.
16.00 – 17.45			
16.00 – 17.45		
pirmsskola
18.00 – 19.15			
18.00 – 19.15		
Brīvā laika klubs «Kabata» (D.Možeika)
no 1. kl.		
14.00 – 18.00			
14.00 – 18.00
Brīvā laika klubs «Pietura» (I.Jankeviča)
6 – 15 g.v.		
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00		
14.00 – 18.00
Spēļu un eksperimentu klubs (A.Spīķis)
no 2. kl. 		
14.30 – 18.30		
14.30 – 18.30		
«Stikla dizains» (L.Vizbule)
iesācēji no 2. kl.
14.00 – 15.45				
14.00 – 15.45
turpinātāji
16.00 – 18.45				
16.00 – 18.45
Dabas draugu klubs (K.Jankeviča)
6 – 14 g.v.
14.00 – 18.00		
14.00 – 18.00			
«Trīs… vienā» (V.Cielava, D.Vitkus,I. Jankeviča)
1. – 4. kl.
14.00 – 17.00 14.00 – 17.00		
14.00 – 17.00		

Nodarbību vieta

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
VALODprieks							
Angļu valoda mazajiem (I.Saulīte)
5 – 7 g.v.
18.00 – 18.45		
18.00 – 18.45			
1. – 2. kl., I gr.
16.00 – 16.45		
16.00 – 16.45			
1. – 2. kl., II gr.
17.00 – 17.45		
17.00 – 17.45			
Angļu valoda (A.Vainovska)
3. – 4. kl., I gr.
15.00 – 15.45				
15.00 – 15.45
3. – 4. kl., II gr.			
17.00 – 17.45		
17.00 – 17.45
4. – 5. kl.
16.00 – 16.45		
16.00 – 16.45			
5. – 6. kl.
17.00 – 17.45				
16.00 – 16.45
Latviešu valoda (A.Rindjonoka)
1. kl.		
13.30 – 14.15		
13.30 – 14.15		
2. – 3. kl.		
14.30 – 15.15		
14.30 – 15.15		
3. – 4. kl.		
15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15		
4. – 6. kl.		
16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15

Pasta iela 32

Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2

Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
6. vidusskola
Skolas iela 2
Skolas iela 2
6. vidusskola
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Miezītes bibliotēka
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Nodarbību vieta
Pasta iela 32
Skolas iela 2

Skolas iela 2

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
ĪPAŠSprieks							
Klubs «Puķuzirnītis» (D.Vitkus)
no 1. kl.
15.00 – 18.00			
15.00 – 18.00		
Skolas iela 2
Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām darbojas darbnīcās «Radošā darbnīca», «Keramika», «Mākslas studija», «Floristika».		
«Lediņu bitītes» (I.Dominiece, I.Anstrate)
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļš 1, Jelgava). 			
«Lediņi»
Pulciņā pieejama Brīvā laika istaba, Montesori atveseļošanās pedagoģija.
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
JAUNIEŠprieks							
Jauniešu klubs (Z.Leikuma, D.Indrika)
no 15 g.v.		
14.00 – 20.00		
14.00 – 20.00		

Nodarbību vieta
Pasta iela 32

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
PIRMSSKOLNIEKprieks							
Rīta komplekss (V.Vīgante, S.Vīgante)
3 – 4 g.v. 			
10.00 – 12.00 		
10.00 – 12.00
Pasta iela 32
1. nodarb. – runas mācība; 2. nodarb. – pirkstiņdarbi; 3. nodarb. – ritmika, muzikālā audzināšana.				
Bēbīšu skola (A.Feldmane)
1. dzīves gads			
9.30 – 10.45		
9.30 – 10.45
Pasta iela 32
2. dzīves gads, I grupa
9.30 – 10.45		
11.00 – 12.15			
2. dzīves gads, II grupa
11.00 – 12.15				
11.00 – 12.15
3. dzīves gads			
12.30 – 13.45		
12.30 – 13.45
Ziķerpēcpusdiena (I.Bauermeistere, D.Blite)
3 – 7 g.v.
14.30 – 17.30		
14.30 – 17.30			
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
DAŽĀDGAUMJUprieks							
Sporta tūrisms, alpīnisms
5. – 12. kl.
16.00 – 20.00				
16.00 – 20.00
un klinšu kāpšana (N.Hofmanis)
Par nodarbību vietu interesēties Pasta ielā 32.			
Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām trešdienās, ceturtdienās, sestdienās.				
Jelgavas LKS 41. skautu
8 – 11 g.v.		
15.00 – 16.45			
Skolas iela 2,
15.00 – 19.00
vienība «Mežabrāļi» I. (I.Meiliņš)
12 – 16 g.v.		
17.00 – 18.45				
«Lediņi»

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

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts

Četrkārtēji čempioni

Ceturtajā Latvijas čempionātā inline hokejā
čempionu titulu ceturto sezonu pēc kārtas
nosargājis IHK «Jelgava», finālā ar 5:0 pārspējot vienību «Hokejam.lv». Par labāko
čempionāta uzbrucēju atzīts «Jelgavas»
pārstāvis Artūrs Batraks, labākais aizsargs
– Dmitrijs Šancovojs («Jelgava»), labākais
vārtsargs – Kristaps
Krūze («Jelgava»).
Vēl komandā spēlēja Uldis Bušs, Artūrs
Bērziņš, Viesturs Cimermanis, Artjoms
Ogorodņikovs, Edgars Čušs, Eduards
Mitrovs, Rolands
Dietlavs, Roberts
Tiltiņš.

Latvijas čempionātā 13 zelti

Latvijas čempionātā smaiļošanā un kanoe
airēšanā jelgavnieki kļuva par čempioniem
deviņās disciplīnās. Trīs zelta medaļas
izcīnīja ŪSK «Barons» kanoe airētājs Gatis
Pranks – vieniniekos 500 m un divniekos
500 un 1000 m pārī ar Aivi Tintu. Divi zelti
smaiļotāju četriniekam Markam un Filipam
Ozolinkevičiem, Rinaldam Lasmanim un
talseniekam Robertam Akmenim – 500
un 1000 m. BJSS airētājs Rahmats Stromanis izcīnīja divas zelta medaļas, startējot
kopā ar citu pilsētu sportistiem, kanoe
airēšanā četriniekiem 200 m un 4x200
m stafetē. Vēl zelts ŪSK «Barons» kanoe
airētājam Antonam Knesim divniekos 200
m, startējot pārī ar Mārtiņu Burkovski no
«Spara», un Mārcim Laidiņam smaiļošanā
vieniniekiem 200 m.

«Cerībniekiem»
Eiropā – bronza
un zelts

Jelgavas invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba «Cerība»
sportisti Eiropas čempionātā
vieglatlētikā invalīdiem, kas
notika Lielbritānijā, izcīnījuši
divas no trim Latvijas delegācijas medaļām – vienu zelta un
vienu bronzas godalgu.
Zelta medaļu ar personisko rekordu
šķēpa mešanā izcīnīja cerībnieks Dmitrijs Silovs, aizmetot šķēpu 47,32 metrus
tālu. «Viņš savu konkurentu Aleksandru
Dorošenko no Ukrainas pārspēja par
5,71 metru,» norāda kluba vadītāja Ruta
Kļaviņa, piebilstot, ka Dmitrijs startēja 37.
klasē. Vēl D.Silovs startēja tāllēkšanā, kur
ar rezultātu 5,24 metri izcīnīja ceturto vietu, un lodes grūšanā, kur arī personiskais
rekords – 11,53 metri – un sestā vieta.

Vēl ir iespēja

Pirmspēdējā Latvijas
BMX čempionāta posmā Jelgavas klubs «Mītavas kumeļi» izcīnīja
piecas medaļas. Zelts
Rihardam Laimītem (attēlā) B 5-6 grupā, līdz ar
to viņš nostiprināja savu
līderpozīciju kopvērtējumā. Bronza Vanesai Buldinskai, Intam
Martinam Valainim, Raitim Grundulim
un Ernestam Šteinbergam. Kopvērtējumā
otro vietu savā grupā ieņem Alvis Lānso un
Roberts Dancis, bet trešo – Rodrigo Antulis.
Pēdējais posms notiks 13. septembrī Ventspilī. Kopvērtējumā vērā tiks ņemti tikai seši
no astoņiem posmiem, tāpēc sportistiem
vēl ir iespēja uzlabot savas pozīcijas.

Pārbaudīs spēkus

HK «Zemgale/LLU» savā mājas hallē
– ledus hallē «Zemgale» – aizvada
draudzības spēļu ciklu. 30. augustā
pulksten 18 un 31. augustā pulksten 12
jelgavnieki tiksies ar Lietuvas komandas
«Žalgiris» hokejistiem, bet 1. septembrī
pulksten 18 spēlēs ar Virslīgas komandu
«Ogre/Sāga 97». Dalībai 79. Latvijas
Virslīgas hokeja čempionātā pieteikušās
septiņas komandas: HS «Rīga/Prizma»,
HK «Kurbads», HK «Zemgale/LLU», HK
«Liepāja», «Ogre/Sāga 97», Jūrmalas
«HASC» (Hokeja akadēmijas Sporta
centrs) un HK «Mogo». Jaunā sezona
sāksies 6. septembrī. Komandas piecos
riņķos aizvadīs 30 regulārās sezonas
spēles. Pēdējā finālspēle plānota 2015.
gada 31. martā.

Atbalstīt izlasi –
patriotisma izpausme
 Ilze Knusle-Jankevica
«Cerības» pārstāvis Dmitrijs
Silovs Eiropas
čempionātā
vieglatlētikā
invalīdiem
startēja trīs
disciplīnās, bet
visveiksmīgākā
šogad viņam
izrādījās šķēpa
mešana – rezultāts 47,32 metri
ļāva izcīnīt zelta
godalgu.

3. septembrī pulksten 17
Zemgales Olimpiskā centra
stadionā notiks 2015. gada
UEFA Eiropas U-21 futbola
čempionāta kvalifikācijas
turnīra 5. apakšgrupas spēle
starp Latviju un Horvātiju.
«Pats svarīgākais iemesls,
kāpēc apmeklēt spēli, ir tas,
ka spēlēs Latvijas valstsvienība, un īstenam Latvijas
patriotam būtu gods to
atbalstīt,» tā jelgavnieks
izlases galvenais treneris
Dainis Kazakevičs.
Viņš uzsver, ka arī spēles līmenis
būs augsts, jo horvātiem šī ir pēdējā
spēle kvalifikācijas turnīrā – ja viņi
uzvarēs, tad izcīnīs 1. vietu apakšgrupā
un nodrošinās sev vietu nākamā gada
Eiropas čempionāta finālā. «U-21 izlase ir tuvākās rezerves nacionālajai
izlasei, un iespējams, ka laukumā
redzēsim nākamās zvaigznes,» norāda
D.Kazakevičs, piebilstot, ka vairāki
Horvātijas izlases futbolisti jau tagad

«Cerībniece» Ingrīda
Priede Eiropas čempionātā vieglatlētikā
invalīdiem izcīnīja
otro no trim Latvijas medaļām – viņai
bronzas godalga
diska mešanā.
Foto: Juris
Bērziņš-Soms
 Ilze Knusle-Jankevica
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Otru – bronzas – medaļu izcīnīja Ingrīda
Priede diska mešanā. Viņa to raidīja 27,63
metrus tālu. Trešo medaļu Latvijai izcīnīja
Aigars Apinis diska mešanā.
Pavisam čempionātā piedalījās trīs
«Cerības» sportisti. Trešais mūsu pārstāvis
Edgars Bergs startēja lodes grūšanā 35.
klasē. Lai gan uz viņu bija lielas cerības,
gūtā muguras trauma lika par sevi manīt,
un šoreiz sportistam bija jāsamierinās ar
sesto vietu. Viņa uzrādītais rezultāts ir
10,98 metri. Jāpiebilst, ka uz Lielbritāniju līdzi Latvijas delegācijai bija devusies
arī Jelgavas trenere Maija Ukstiņa.
«Čempionāts ir beidzies. Paldies sportistiem, trenerēm M.Ukstiņai un Inārai
Aperānei par ieguldīto sūri grūto darbu,
bet jau 2015. gada novembrī Katarā
gaida pasaules čempionāts,» nākotnē
raugās R.Kļaviņa, vēlot sportistiem un
treneriem veselību un nepagurt, jo, kas
cīnās, tas uzvar.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija»
pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu.

1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
- transportlīdzekļa «Renault Trafic», izlaiduma gads 2011., rezerves daļas, nosacītā cena – 2470,00 EUR (divi tūkstoši
četri simti septiņdesmit eiro un 00 centi),
- transportlīdzeklis «VW Vento», izlaiduma gads 1994., nosacītā cena 320,00 EUR (trīs simti divdesmit eiro un 00 centi);
Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar atkārtotās izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14, pusdienu pārtraukums no plkst.12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu,
tālrunis 29641393.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, līdz 2014. gada 12. septembra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (par transportlīdzekļa «Renault Trafic»
rezerves daļām – 247,00 EUR (divi simti četrdesmit septiņi eiro un 00 centi), par transportlīdzekli «VW Vento» – 32,00 EUR
(trīsdesmit divi eiro un 00 centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu
Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija», AS «SEB banka»,
kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas (norādīt attiecīgi «Renault Trafic» vai «VW Vento») nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 12. septembrī plkst.10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3,
Jelgavā, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

spēlē Eiropas vadošajās līgās.
Latvijas U-21 izlase Jelgavā aizvadīs
treniņnometni un ieradīsies jau 30.
augustā. «Gatavosimies šai spēlei ļoti
nopietni. Laukums jau būs apgūts, un
ceram, ka arī skatītāji mums piepalīdzēs,»
tā izlases galvenais treneris, piebilstot: lai
gan horvāti tiek uzskatīti par spēles favorītiem, bumba ir apaļa un iespējas abām
komandām uzvarēt – vienādas. Jāpiebilst,
ka izlases sastāvā iekļauts arī FK «Jelgava» pussargs Andrejs Kiriļins.
Jāpiebilst, ka D.Kazakevičam trenēt
U-21 izlasi palīdz bijušais FK «Jelgava»
treneris Sergejs Golubevs. «Ja esmu
paņēmis cilvēku savā komandā, tas
nozīmē, ka es viņam uzticos un viņa
profesionalitāte manī neizraisa nekādas šaubas,» tā D.Kazakevičs.
Šobrīd Latvija kvalifikācijas apakšgrupas turnīrā atrodas 4. vietā piecu
komandu konkurencē. Kvalifikācijas
turnīra noslēdzošā spēle Latvijai būs 8.
septembrī izbraukumā ar Šveici.
Biļetes varēs iegādāties spēles dienā
no pulksten 15 ZOC kasē, cena – 2
eiro. Pirmsskolas vecuma bērniem, sko
lēniem un pensionāriem ieeja – bez
maksas, uzrādot derīgu apliecību.

Futbola turnīru
grib arī nākamgad

5

Piedāvā darbu
Salons frizētava «Bagira» aicina darbā
frizieri. Tālrunis 29834689.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu medicīnas māsai (0,5 slodzes).
CV sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.
Ludmila Vasiļjeva piedāvā darbu ar pastāvīgu
dzīvošanu laukos. Var būt pensionārs vai
cilvēks ar invaliditāti. Tālrunis 22458262.
Jānis Grigorjevs piedāvā darbu laukos.
Tālrunis 28864542.
ZS «Stūrīši» – laukstrādniekam(-cei). Tālrunis 29660598, zvanīt pēc plkst.20.
Modris Šablis meklē pieskatītāju (1. grupas invalīds). Dzīvošana uz vietas lauku mājā. Tālrunis
27802342, lūgums zvanīt pēc plkst.19.
Ilva Pablaka meklē auklīti meitiņai. Vēlams
atbildīgu un sirsnīgu. Tālrunis 26314879.

Meklē darbu
Sieviete (40) ar medicīnisko izglītību meklē
slimu cilvēku aprūpētājas, apkopējas vai
auklītes darbu. Tālrunis 29564146.
Varu apkopt vecus slimus cilvēkus un veikt
mājas darbus. Tālrunis 29516755.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Latviešu kolekcionārs pērk senlaiku porcelāna figūras, vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
gleznas. T.29954171

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku. T.20500836
Akmeņogles, kokskaidu granulas. T.26181848
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
3ist. dzīvokli centrā. T.26994499

Vēlas īrēt
Vīrietis bez kaitīgiem ieradumiem vēlas īrēt istabu privātmājā Jelgavas robežās. T.25328093.

Dažādi
Agijas Ivanovas mākslas studija Jelgavas
Mākslas skolā uzņem 5 – 9 gadus vecus
audzēkņus. Pieteikties pa t.28857845.
Jelgavas Mākslas skolā Sestdienas sagatavošanas studija aicina bērnus no 6 līdz 12
g. Pieteikties 6.09., 13.09. pl.10 4. kab.
T.26173276, Kristīna Landau
Pļauj ar trimmeri. T.28628955
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt darījumu;
iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847
www.ademide.lv
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
Bruģēšanas un žogu izbūves darbi. T.27732325
«Verners DE» sadzīves tehnikas veikalā Jelgavā, Dobeles šosejā 2, augustā – atlaides
pieprasītākajām sezonas precēm.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905

Foto: Krišjānis Grantiņš
Noslēdzies Jelgavas «Ghetto Football» turnīrs sešos posmos. Kaut arī netika
veidots turnīra kopvērtējums, bija vairākas komandas, kuras startēja visos
sešos posmos. Viena no tām – vienīgā meiteņu komanda turnīrā «Bumerangs». «Protams, sākumā jau puiši šķībi skatījās uz mums: ko tās meitenes
vispār no futbola saprot?! Taču jau pēc pirmajām spēlēm atskārta, ka esam
diezgan sīvas konkurentes un ar mums nav ko auklēties,» tā komandas
spēlētāja Anastasija Laškova. Viņa arī ikdienā spēlē futbolu, taču pārējās
meitenes sapulcinājusi uz turnīru. «Gribējām ar klasesbiedrenēm pamēģināt.
Man jau šķiet, ka mums veicās labi. Iedomājieties, piektajā posmā play-off
ar puišu komandu nospēlējām 0:0,» tā Anastasija. Vēl visos posmos piedalījās komandas «RAF», «AMG», «Zilie dimanti», «Krievi» (vecākajā grupā),
«Panda» un «Fēnikss» (jaunākajā grupā).
Turnīru rīkoja Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību «Sporta
klubs «Pērkons SK»», īstenojot projektu «Tavs laiks kopā ar «Ghetto games»»
Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Organizatoru pārstāve pilsētas jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle atzīst, ka sākumā bijušas bažas, vai izdosies sapulcināt spēlēt
gribētājus, taču jau otrais posms parādīja, ka jauniešiem tas interesē un ir
vajadzīgs. «Meklēsim iespējas nākamajā gadā turpināt iesākto,» tā viņa.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Es visus spēkus atdevu,
Un otra mūža man vairs nava.
/Rainis/
Izsakām līdzjūtību Latvijas politiski
represēto apvienības «Staburadze»
līdzpriekšsēdētāja Pāvela Neikšāna
tuviniekiem, viņu pavadot pēdējā gaitā.
Jelgavas pilsētas dome

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS GOLOVANOVS (1928. g.)
GAĻINA STRAUTNIECE (1949. g.)
TATJANA ŠTIKOVA (1954. g.)
VALENTĪNA JERMACĀNE (1934. g.)
ANATOLIJS MIŠČENKO (1936. g.)
PĀVELS NEIKŠĀNS (1927. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1875.sērija.
9.35 «Laiks lidot». 2013.g. Melodrāma (ar subt.).
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.30 «Diāna». Dokumentāla filma. Piedāvā fonds «Nāc līdzās!».
13.20 «Lai dzīvo bērni! 4». Dokumentāla filma.
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.35 «Burvīga diena». Animācijas filma.
14.50 «Smilšu pils». Animācijas filma.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1875.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
17.15 «100 krēslu».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 JAUNUMS «Ceturtā studija».
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Es dzīvoju koka mājā».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Valdība». Seriāls. 1.sērija.
0.20 ««De facto»».*
1.00 «Latvijas Arhitektūras gada balva 2014».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Spots».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
9.25 «Mana ģimene». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
11.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
15.55 «Mana ģimene». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 «Šovakar. Ziņas». (krievu val.).
17.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 8.sērija.
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
20.05 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.30 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Tautas deju lielkoncerts.
1.05 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
1.40 «Vai Rīga jau gatava? 1914.–2014».*

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 68.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Roze starp ērkšķiem 2». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 33.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 56.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Nikita». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 10.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 135. un 136.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
8.00 «Es, robots». ASV un Vācijas spraiga sižeta fantastikas filma.
10.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Rīta pikniks».
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 137. un 138.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 716. un 717.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 86.sērija.
16.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 JAUNUMS «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums.
21.00 TV PIRMIZRĀDE «Brīnumainā aukle un lielais sprādziens».
Lielbritānijas un Francijas ģimenes komēdija. 2010.g.
23.10 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 14.sērija.
0.10 «Čekas ēna». Dokumentāla filma.
1.00 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 2. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1876.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
10.35 «Robins Pilčers. Viņpus okeānam». Romantiska drāma.
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*

13.30 «Es dzīvoju koka mājā».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.30 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1876.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «100 g kultūras. Personība».
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Apokalipse. Hitlers». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.50 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 2.sērija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Spots».*
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.30 «Mana ģimene». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 8.sērija.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
15.55 «Mana ģimene 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Šovakar. Ziņas». (krievu val.).
17.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 9.sērija.
19.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
20.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.55 «Dižais Serengeti». Dokumentāla filma.
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Autosporta programma nr.1».
23.00 ««Ghetto Games»».*
23.30 «Alpu klīnika». Daudzsēriju filma. 5.sērija. (ar subt.).
1.10 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 56.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 7.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 34.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 37.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 JAUNUMS «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE «R.Pilčere. Goda lieta». Romantiska drāma.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 9.sērija.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 11.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 137. un 138.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 14.sērija.
11.05 «Atradējs». ASV seriāls. 1.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 139. un 140.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 1. un 8.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
16.00 «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums. 1.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums. 2.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 15.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.15 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
1.15 «Medikopters». Seriāls. 1.sērija.
2.00 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
2.25 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 3. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1877.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
10.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.35 «Mans zaļais dārzs».*
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Raganas poga». Animācijas filma.
14.45 «Redzi, trusi... Tētis brauc uz Londonu!» Animācijas filma.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1877.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Personība».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

tv programma
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 JAUNUMS «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Priekšvēlēšanu speciālizlaidums «100 krēslu»».
22.30 «Zebra».
22.45 «Es dzīvoju koka mājā».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
0.50 «Valdība». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 9.sērija.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.25 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.55 «Mana ģimene 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Šovakar. Ziņas». (krievu val.).
17.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 10.sērija.
19.35 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
20.30 «Pārbaudes spēle futbolā». Latvija – Armēnija.
22.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.15 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dokumentāla filma. 8.sērija.
0.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 18.sērija.
0.55 «Dižais Serengeti». Dokumentāla filma.
1.50 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 57.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Goda lieta». Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 8.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 35.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 58.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 25.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Dodiet sūdzību grāmatu!» Krievijas komēdija. 1964.g.
2.10 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 12.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 139. un 140.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 15.sērija.
11.05 «Atradējs». ASV seriāls. 2.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 141. un 142.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
16.00 «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums. 2.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums. 3.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
22.40 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
23.35 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.40 «Medikopters». Seriāls. 2.sērija.
1.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
2.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 12.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 4. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vides fakti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1878.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
10.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Apokalipse. Hitlers». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.50 ««De facto»».* (ar subt.).
12.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.00 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.30 «Zebra».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Kas te? Es te!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1878.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.10 «Aizliegtais paņēmiens».*
0.55 «Priekšvēlēšanu speciālizlaidums «100 krēslu»».*

Ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 10.sērija.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
15.55 «Mana ģimene 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 «Šovakar. Ziņas». (krievu val.).
17.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 11.sērija.
19.30 «Latvijas sporta varoņi».* Dukuru mezgls.
20.05 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Nabaga cilvēki». Dok.filmu cikls. 1.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Motociklisti».
23.10 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.40 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 8.sērija.
0.30 «Autosporta programma nr.1».
1.00 «Tavs auto».*
1.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
2.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 58.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 36.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 39.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
22.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
23.15 «Pārgalvis». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.15 «Dzīvīte 2».
1.35 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 13.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 141. un 142.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
11.35 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 143. un 144.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
16.00 «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums. 3.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Pirmo reizi ārzemēs». 4.sērija.
21.00 JAUNUMS «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 1.sērija.
22.00 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
0.05 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
2.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 13.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Piektdiena, 5. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 10.sērija.
9.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».*
14.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Kas te? Es te!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Kāpēc esmu viens?»*
16.05 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 9. un 10.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «100 krēslu».
19.00 «Rīga – Novosibirska – Latvija».* Režisore R.Kalniņa,
diriģents A.Rubiķis.
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.35 «Nemiers». Lielbritānijas trilleris. 1.sērija. (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Šķērsiela». Dokumentāla filma.
1.15 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 7. un 8.sērija.
2.50 «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 3.sērija.
3.40 «Es dzīvoju koka mājā».*
3.55 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
4.05 «Firmas noslēpums».*

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 11.sērija.
11.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.55 «Mana ģimene 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 «Šovakar. Ziņas». (krievu val.).
17.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 12.sērija.
19.30 TIEŠRAIDE «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK «Rīga» – «Berkuti Kubaņi».
22.00 «Slepkava manī». ASV trilleris. 2010.g.
0.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.30 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
1.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 27.sērija.
1.55 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
2.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
3.00 «Komponista Jāņa Lūsēna jubilejas koncerts LNO».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 59.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Patiesības kalns». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 37.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 60.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Dārgie pīšļi». ASV, Lielbritānijas un Jaunzēlandes trilleris.
1.45 «Dzīvīte 2».
2.05 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 14.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 143. un 144.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.05 «Atradējs». ASV seriāls. 3.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 145. un 146.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
16.00 «Pirmo reizi ārzemēs». Latvijas raidījums. 4.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 39.–41.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2».
Latvijas amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā! 2». Latvijas humora raidījums.
21.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas un ASV komēdija.
22.50 TV PIRMIZRĀDE «Vienkāršās patiesības». ASV drāma.
0.35 «Medikopters». Seriāls. 4.sērija.
1.35 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
2.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 14.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Sestdiena, 6. septembris
LTV1
5.05 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE «Lasses un Majas detektīvaģentūra. Fon
Bromsu ģimenes noslēpums». Zviedrijas ģimenes filma.
13.30 «Šķērsiela». Dokumentāla filma.
15.20 «Nemiers». Lielbritānijas trilleris. 1.sērija. (ar subt.).
17.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 TV PIRMIZRĀDE ««Teātris.zip». Visām pelēm garšo siers».
Valmieras teātra izrāde.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Siguldas opermūzikas svētki. Opera «Karmena»».
0.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.10 «Es dzīvoju koka mājā».*
1.25 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
1.35 «Latvijas Nacionālās Operas nama
150 gadu jubilejas koncerts».*
5.00 «Dzimtas detektīvs». Grēviņu dzimta (ar subtitriem).

LTV7
5.30 «Motociklisti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Jaunrades koru dziesmu koncerts «Radītprieks».
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*

Ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.30 «Sporta studija».
12.15 ««Ghetto Games»».*
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.10 «Rekordu tiesnesis». Vācijas melodrāma. 2012.g.
15.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
18.00 «Kāpēc nabadzība? Nabaga cilvēki». Dok.filmu cikls. 1.sērija.
19.00 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 27.sērija.
20.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
21.20 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 22.sērija.
0.00 «Slepkava manī». ASV trilleris. 2010.g.
2.00 «Spots».*
2.30 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
3.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
3.30 «Motociklisti».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 60.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 16.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 5.sērija.
12.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 25.sērija.
12.55 «Viena dzīve». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2011.g.
14.40 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
15.45 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 «Viena dzīve». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2011.g.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 15.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
6.45 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2».
Latvijas amatiervideo raidījums.
11.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 5.–8.sērija.
13.00 «Operācija «Kūciņa»». ASV komēdija. 2012.g.
14.55 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.10 «Misters Bīns». Lielbritānijas un ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Gardēdis». ASV animācijas filma.
21.40 «Krēsla». ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2008.g.
0.05 «Fēniksa lidojums». ASV spraiga sižeta filma.
2.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
3.35 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

1. septembris Jelgavas Mūzikas vidusskolā:

• plkst.14 koncertzālē – 1. klase (visas nodaļas);
• plkst.16 koncertzālē – 2. – 8. kora un stīgu instrumentu spēles klases un 2. – 6. pūšaminstrumentu,
sitaminstrumentu, akordeona spēles klases;
• plkst.17 koncertzālē – 2. – 8. kokles, ģitāras un
klavierspēles klases.

SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu
mēbeļu ražotnē Mežciemā
pie masīvkoka plātņu ražošanas līnijas:

• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• komplektētājiem(-ām), šķirotājiem(-ām).
Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
piedāvā apgūt angļu valodu mazās
grupās (3 – 6 cilvēki) bērniem no 3 gadu vecuma,
skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
sagatavo bērnus (no 7 gadiem),
jauniešus un pieaugušos starptautiskajiem eksāmeniem angļu valodā ar iespēju iegūt starptautiski
atzītus sertifikātus visā pasaulē.
Iespējamas arī pāru un individuālās
nodarbības.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

SIA «Promiseland» aicina darbā
PVC logu montāžnieku(-ci).
Ja Tev ir šādas prasmes:
• pieredze PVC logu montāžā vai celtniecībā;
• atbildība par padarīto darbu, esi akurāts un precīzs;
• B vadītāja apliecība,
Tavi darba pienākumi būs:
• PVC logu demontāžas/montāžas darbi;
• logu ailu apdares darbi.
Darba sākums un ilgums – nekavējoties un ilgtermiņā;
darba vieta – Jelgava; alga – no 550 eiro.
Ja vēlies pieteikties šai vakancei, gaidām no Tevis CV!
Prasības pretendentiem – vidējā profesionālā izglītība
(vēlams celtniecības jomā).
Pieteikties pa e-pastu info@promiseland.lv.

Šoferi, kuram ir BC kategorija, 95. kods,

vēlama digitālā karte.
Darbs – LV un LT; atalgojums – 600 eiro.
Ja vēlies pieteikties šai vakancei, gaidām no Tevis CV!
Pieteikties pa e-pastu info@promiseland.lv.

Svētdiena, 7. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 JAUNUMS «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Atgriezies!» Lirisko dziesmu koncerts.
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE «Utta Danella. Skūpsts dakterim». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas krimināldrāma. 3.sērija. (ar subt.).
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TV programma
23.20 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
0.15 «Pusnakts Parīzē». Marijas Naumovas koncerts.
2.10 «Ar vēju un dzintaru matos. E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilejas audzēkņu un absolventu koncerts».*
4.30 «LTV portretu izlase». Igo.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Saule sēja sidrabiņu».
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma. 6.sērija.
14.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
14.30 «Aitu gane no lielpilsētas». Vācijas romantiska drāma. (ar subt.).
16.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 27.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK «Rīga» – «Krasnaja armija».

19.30 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
20.30 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
21.30 TIEŠRAIDE «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».
23.00 TV PIRMIZRĀDE «Iepazīstieties – romieši». Dok.filma. 1.sērija.
0.10 «Rekordu tiesnesis». Vācijas melodrāma. 2012.g.
1.45 «Imantdienas 2013».*
3.55 «Zigmara Liepiņa jubilejas vokāli simfoniskās mūzikas koncerts».*

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 69.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 17.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 21.–23.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
13.40 «Karamba!»
13.55 «Uzdevums: līgavas māsa». ASV melodrāma. 2012.g.
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 9. un 10.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.

7

0.00 TV PIRMIZRĀDE «Mammu, es precos!» Romantiska komēdija.
1.50 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
3.55 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
4.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 69.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 16.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
6.50 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Valstī viss ir kārtībā! 2». Latvijas humora raidījums.
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.15 «Krēsla». ASV fantāzijas filma. 2008.g.
15.50 «Gardēdis». ASV animācijas filma.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 TV PIRMIZRĀDE «Meitene ar pūķa tetovējumu».
ASV detektīvfilma.
1.30 «Operācija «Kūciņa»». ASV komēdija. 2012.g.
3.05 «Vienkāršās patiesības». ASV drāma. 2012.g.
4.35 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
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notikumi

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI,
GLEZNOT, AUST UN PĪT

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus
		
Jauktais koris «MĪTAVA»,
4. septembrī plkst.19.
A.Pizika, 29229062
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Jauktais koris «ZEMGALE»,
8. un 10. septembrī no plkst.18 līdz 19,
G.Pavilons un Z.Stafecka, 29155577
kā arī turpmāk kora nodarbību laikā.
Uzņem jaunos dalībniekus visās balsu grupās
(jo īpaši vīru) un bez vecuma ierobežojuma.
Uzzini vairāk: www.draugiem.lv/koriszemgale
Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
9. septembrī plkst.20.
G.Galiņš, 29467242
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās
un bez vecuma ierobežojuma.

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.18
Jelgavas k/n

JELGAVAS POPKORIS,
U.Timma, 28383023

Turpmāk interesēties
pa tālruni 28383023

4. septembrī plkst.17
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (Svētes ielā 33).
Uzņem puišus visās balsu grupās (7. – 12. kl.).
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA»,
4. septembrī plkst.17.
A.Pizika, 29229062
Gaidām jaunos dalībniekus 3 – 15 g.v.
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS»,
4. septembrī plkst. 17.
G.Agruma, 26731200 		
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS,
2. septembrī plkst.18.
Ž.Siksna un I.Leilands, 29622683
Gaidām muzikālus jauniešus.
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
3. un 4. septembrī plkst.18.
L.Ozola, 29484757
Gaidām zēnus un meitenes no 2,5 g.v.
		
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
2. septembrī plkst.18.
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Uzņem tikai zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
A.Skrastiņa, 26539194
Uzzini vairāk: www.vejazirdzins.lv
		
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 8. un 10. septembrī plkst.20.
(pamatsastāvs), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
2. un 9. septembrī plkst.20.
(vidējā paaudze), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3. un 8. septembrī plkst.20.
(studija), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus bez priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «ExLIELUPE»,
2. un 9. septembrī plkst.20.
E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus – tos, kam pāri 40.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»,
Aicinām jaunos dejotājus uz atvērto mēģinājumu
I.Karele, 28374363
8. un 15. septembrī plkst.19.30 kultūras nama
Lielajā zālē; 10. un 17. septembrī plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Mātera ielā 44).
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv, facebook.com/dizdancis
Jauniešu deju kolektīvs
Aicinām jaunos dejotājus uz atvērto mēģinājumu
«MAZAIS DIŽDANCIS»,
8. un 15. septembrī plkst.18 kultūras nama
I.Karele, 28374363
Lielajā zālē; 9. un 16. septembrī plkst.19
Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Mātera ielā 44).
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv, facebook.com/dizdancis
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
8. un 10. septembrī plkst.20.
A.Noviks, 29879292 		
Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
Vidējās paaudzes dejotājus aicinām pievienoties
I.Karele, 26407668
visu septembri ceturtdienās plkst.20.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «LAIPA», 15. septembrī plkst.20 deju centrā
M.Skrinda, 29428013
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Gaidām vidējās paaudzes dejotājus – kungus vai pārus.
		
Vidējās paaudzes
16. septembrī plkst.20 deju centrā
deju kolektīvs «ROTA»,
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
L.Muskare, 29879292
Gaidām dejotājus no 25 g.v.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI»,
3. septembrī plkst.20 aicināti jaunieši;
U.Ozols, 20223360; L.Ozola, 29484757
4. septembrī plkst.19.30 gaidām
dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
Mūsdienu deju studija «INTRIGA»,
5. septembrī plkst.18.
I.Ose, 29149198
Aicinām meitenes no 5 g.v.
Uzzini vairāk: www.intriga.lv
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»,
3., 4. un 5. septembrī no plkst.14 līdz 20 un
A.Andersone, 29160618
6. septembrī no plkst.10 līdz 14, kā arī visu
septembri darba dienu pēcpusdienās.
Uzņem jaunus dejotājus mūsdienu dejā un
streetdance dejā vecumā no 3 līdz 45 gadiem
(gan meitenes, gan puišus).
Uzzini vairāk: www.benefice.lv, www.cukurfabrika.lv
Sporta deju grupa bērniem,
No 4. septembra plkst.17.
G.Lambergs, 29257697
Gaidām dejotājus no 5 g.v.
Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 4. septembra plkst.18.30.
G.Lambergs, 29257697
Standarta un Latīņamerikas dejas.
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
12. septembrī plkst.18.
V.Leja, 28801113		
		
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija,
Teātra studija atsāk nodarbības
A.Matisons, 29190434
8. septembrī plkst.17.
Jauniešiem, kas vēlas darboties studijā,
interesēties pa tālruni 29190434.
Jelgavas Jaunais teātris,
Jelgavas Jaunais teātris aicina jaunus aktierus.
R.Svjatskis, 20390060
Atlase notiks 8. septembrī plkst.19
kultūras namā «Rota» (Garozas ielā 15).
Aicināti interesenti jauniešu un vidējā vecuma
posmā (no 16 gadiem). Ierodoties uz atlasi,
jāsagatavo īss priekšnesums, kas atklātu
pretendenta spējas, talantus un intereses.
Pieteikšanās atlasei – www.jaunaisteatris.lv.
Tautas lietišķās mākslas studija
Studija atsāk nodarbības 4. septembrī.
«DARDEDZE», I.Ozolniece 		
Tautas lietišķās mākslas
11. septembrī plkst.17, kā arī interesentiem
studija «DEKORS» (klūdziņu pinēji),
iespēja pievienoties jebkurā laikā deju centrā
A.Jāne, 29157990
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Tautas gleznošanas studija,
1. un 2. septembrī no plkst.18.
I.Klapers, 29953991; A.Kalniņa, 26314574		
		
Zīmēšanas studija, U.Roga, 29546447
3. septembrī plkst.17.
Aicinām skolēnus no 6. līdz 12. klasei.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālrunis 63084675
Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālrunis 63000844
Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālrunis 27795685

Ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts

Raiņa parkā spēlēs
metāla spēles

Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n

Otrd., ceturtd. plkst.16
Jelgavas k/n
Otrd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.15 līdz 20 (atkarībā
no vecuma grupas) k/n «Rota»
No 3. septembra pirmd., otrd.,
trešd., ceturtd. no plkst.15.30
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. no plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Otrd. plkst.20 Jelgavas k/n

Pirmd. plkst.18 Jelgavas k/n;
otrd. plkst.19 un
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd. plkst.19.30 Jelgavas k/n;
otrd. plkst.19 un
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.20,
trešd. plkst.20.30
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Otrd., ceturtd. plkst.20 deju
centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Pirmd., trešd. plkst.20 (jaunieši);
otrd., ceturtd. plkst.19.30
(vidējā paaudze) k/n «Rota»
Pirmd. otrd., trešd.,
ceturtd. no plkst.16
Jelgavas k/n
Katru darba dienu atkarībā
no vecuma grupas deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Sīkāka informācija pie deju
centra administratores
pa tālruni 27795685
Otrd., ceturtd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18.30
k/n «Rota»
Pirmd., piektd. no plkst.17 (bērni);
plkst.18 (pieaugušie)
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.17
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
Pirmd., trešd., piektd. no
plkst.18 līdz 21 k/n «Rota»

Otrd., ceturtd. no plkst.10
Jelgavas k/n
No 2. oktobra otrd., ceturtd.
plkst.17 deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22)
Pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no plkst.18
Jelgavas k/n
Otrd., trešd. plkst.16
Jelgavas k/n

E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv;
www.kultura.jelgava.lv

6. septembrī no pulksten 11 līdz 15 jelgavnieki Raiņa parkā aicināti uz Metāla svētkiem ar moto «Metāla spēles»
– varēs aplūkot jaunākās metālapstrādes iekārtas, piedalīties metināšanas konkursā, izmēģināt ātrgaitas zābakus,
driftu, bamperbolu un gūt jaunas zināšanas un pieredzi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā septembri iezīmē Metāla svētki, kas šogad Raiņa
parkā notiks 6. septembrī no
pulksten 11 līdz 15 ar vadmotīvu «Metāla spēles». Septiņos
dažādos spēļu laukumos varēs
iepazīties ar izglītības iespējām,
jaunākajām metālapstrādes
iekārtām, pārbaudīt spēkus
metināšanas konkursā, vērot
metāla robotu dejas, paukošanu, griezties «Millennium»
šūpolēs, izmēģināt ātrgaitas
zābakus jeb džamperus, braukt
ar skeitociklu, uzspēlēt futbolu
ar bamperbolu, kā arī pamīties
ar Latvijā ražotajiem unikālajiem velosipēdiem «Bumper
Bike». Dalība visos pasākumos
– bez maksas.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar
iestādi «Kultūra» šajā dienā aicina visu
paaudžu jelgavniekus uz «Metāla spēlēm»
– aizraujoši un izzinoši pavadīt laiku un
piedzīvot jaunatklāsmes prieku caur spēli
un eksperimentu. Spēle svētkos būs ne
tikai izklaide, bet arī veids, kā gūt jaunas
zināšanas un pieredzi. ZRKAC direktore
Sarmīte Vīksna uzsver, ka šī būs interesanta atklājumu diena ģimenēm – gan
lieliem, gan maziem. «Gaidīti visi, kuri
ir zinātkāri, kuriem patīk izmēģināt un
eksperimentēt,» tā S.Vīksna, piebilstot,
ka iedzīvotājiem svarīgi ir uzzināt arī novitātes mūžizglītībā, tāpēc aicina apmeklēt
ZRKAC Atvērto durvju dienu – centra
informatīvo telti Raiņa parkā.
Pasākuma organizatori izstrādājuši
īpašu «Metāla spēļu» ceļvedi ar septiņiem
spēļu laukumiem, kuros aktivitātes un
dažādus produktus piedāvās vairāk nekā
40 uzņēmumi, iestādes un amatnieki, lai
katrs pasākuma dalībnieks atrastu sev
saistošāko.

Metināšanas konkurss,
Hansas un Flekša dejas

Cilvēki, kuru ikdiena saistīta ar metālapstrādi un vēlas uzzināt pēdējos jaunumus
šajā nozarē, tiek gaidīti uz Metālapstrādes
profesionāļu spēlēm un Uzņēmēju metāla
spēlēm. Šos spēles laukumus aizpildīs
metālapstrādes uzņēmumi, kas rādīs
jaunākās iekārtas, sniegs paraugdemonstrējumus, stāstīs par izglītības iespējām,

tāpat tur varēs vērot metāla robotu Hansas un Flekša dejas. Būs arī tradicionālais
ZRKAC Metālapstrādes mācību parka
metināšanas konkurss, kurā piedalīties
aicināts ikviens – gan ar iemaņām metināšanā, gan bez tām. Organizatori ziņo,
ka Raiņa parkā šajā dienā darbosies arī
uzņēmumu lielā brīvdabas darbnīca,
kurā svētku dalībnieki varēs izmēģināt
dažādus instrumentus, iekārtas un tehniku darbībā. Interesenti drīkst ņemt līdzi
savus materiālus, lai varētu izmēģināt un
pārliecināties par piemērotāko darbarīku.
Uzņēmēju metāla spēlē piedalās arī autobusu ražošanas uzņēmums «Amo Plant»,
kas rādīs filmu par Jelgavā ražoto rafiņu
ceļojumu pa Latviju.

Metāls un dizains – Mākslas
akadēmijas studentu izpildījumā

Māksla. Literatūra». Darbosies arī metāla
plaukts «Ņem grāmatu par brīvu!», bet
apmeklētāju zināšanas par metālu, metālmākslu un metāla vides objektiem Jelgavā
bibliotēka pārbaudīs viktorīnā.

Izglītojošajās spēlēs – kursu,
semināru piedāvājums

Arī šogad Metāla svētku laikā Raiņa
parkā darbosies ZRKAC informatīvā telts,
iepazīstinot ar centra kursu un semināru
piedāvājumu pieaugušajiem. Interesenti
varēs klātienē tikties ar centra pasniedzējiem, noteikt valodu prasmes līmeni, gūt
atbildes uz dažādiem karjeras jautājumiem, izmēģināt «Karjeras kompasu». Būtiski – piesakoties ZRKAC organizētajiem
kursiem šajā dienā, varēs saņemt desmit
procentu atlaidi mācību maksai.
Izglītojošajās metāla spēlēs piedalīsies
arī LLU, kas demonstrēs studentu veidotas mērierīces, ļaus iepazīt 3D printera
tehniskās iespējas un, liekot lietā dažādas
detaļas, piemēram, skrūves, uzgriežņus,
saspraudes, izgatavot jaunus metāla dizaina priekšmetus. Piedalīsies arī Amatu
vidusskola, Jelgavas tehnikums un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kas stāstīs par
savām izglītības programmām saistībā ar
tehniku un metālu.

Amatnieku metāla spēļu laukumā
metālmākslas aroda pratēji piedāvās
iegādāties metāla dizaina priekšmetus,
rotaslietas un metālkalumus. ZRKAC
informē, ka dalību apstiprinājuši 12
Latvijas metālmākslinieki. Jāpiebilst,
ka pirmo reizi Metāla svētkos piedalās
arī Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla
dizaina nodaļas studenti. Viņi piedāvās
dizaina priekšmetu un rotaslietu izstādi,
kā arī rādīs video par metāla rotu tapšanu. Pulksten 11.20 interesenti aicināti uz Ātrgaitas zābaki, bamperbols,
lekciju «Rotu māksla centrālajā Eiropā «Millennium» šūpoles
20., 21. gadsimtā», kuru vadīs akadēmijas
Gaidāmas arī Ekstrēmās un Sportiskās
maģistrante Ginta Zabarovska.
metāla spēles, kurās varēs iepazīt un
izmēģināt dažādus jaunākos tehnikas brīIzstāde par «kara atbalsīm» metālā numus. Piemēram, pabraukāties ar jaunu
un orientēšanās sacensības
pārvietošanās līdzekli skeitosipēdu vai
Daudz jaunu atziņu noteikti būs pēc skeitociklu, izmēģināt, kā ir pārvietoties
piedalīšanās Izzinošajās metāla spēlēs, ar ātrgaitas zābakiem jeb džamperiem,
izgatavojot savu robotu līnijsekotāju un ar kuriem var lēkt divu metru augstumā,
gaismekli jāņtārpiņu. Ģederta Eliasa Jel- aizlēkt trīs metrus tālu un skriet ar ātrugavas Vēstures un mākslas muzejs īpaši mu līdz 30 kilometriem stundā. Jelgavā
šiem svētkiem sagatavojis izstādi «Metāla pirmo reizi varēs uzvilkt bamperbolu un
rīki miera un kara laikos». Atzīmējot Pir- pozitīvas emocijas ar to gūt futbola spēlē.
mā pasaules kara 100. gadadienu un 70. Aizraujošs brauciens solās būt ar Latvijā
gadadienu kopš 1944. gada notikumiem, ražotiem velosipēdiem «Bumper Bike».
kad tika nopostīta Jelgava, šajā izstādē būs Ja nav bail griezties 360 grādu rādiusā,
apskatāmi ieroči un to atribūtika jeb «kara varēs pašūpoties «Millennium» šūpolēs,
atbalsis» metālā. Bet, lai labāk iepazītu me- bet tiem, kuri vēlas apgūt pirmās iemaņas
tāla objektus pilsētā, Jelgavas reģionālais driftā, noderēs radiovadāmo automašīnu
Tūrisma centrs rīko orientēšanās sacen- drifta sacensības. Tāpat Raiņa parkā varēs
sības «Metālam pa pēdām». Ar sacensību gūt pirmās iemaņas paukošanā, stepā un
nolikumu var iepazīties mājas lapā www. uzzināt interesantas lietas par elektriskavisit.jelgava.lv. Orientēšanās notiks no jiem transportlīdzekļiem.
pulksten 11.05 līdz 13.30, pulksten 14.10
Metāla svētkus atbalsta Mašīnbūves
– uzvarētāju apbalvošana.
un metālapstrādes rūpniecības asociācija,
Savukārt Zinātniskā bibliotēka Raiņa «AGA», «Esab Oy» Latvijas filiāle, «Sanisparkā piedāvās grāmatu izstādi «Metāls. tal», «Instro», «Colla».

