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Skolotāji noskaņojas
jaunajam mācību gadam
Jelgavas 2.
pamatskolas
angļu valodas
skolotāja Karīna Jablonska
ir viena no
trim jaunajiem pedagogiem, kas šajā
mācību gadā
sāks darbu
Jelgavas
skolās. Viņu
pirms jaunā
mācību gada
sveica Jelgavas domes
priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Foto: Raitis
Supe

Kad 1927. gadā
nomira Latvijas
Valsts pirmais prezidents – sabiedrībā ļoti populārais Jānis Čakste,
idejai par J.Čakstes pieminekļa
celšanu Rīgā no valdības puses,
kur «toni» lielā mērā noteica Kārlis
Ulmanis, īsta atbalsta nebija.
Jelgavniekiem kārtējo reizi pavērās iespēja pārspēt Rīgu. 1930.
gadā Jelgavas Latviešu biedrība
bija iecerējusi plaši svinēt pastāvēšanas 50. gadadienu, vienlaikus
īpaši godinot tās kādreizējo priekšsēdētāju J.Čaksti. Tika izveidots
Jāņa Čakstes piemiņas fonds,
Attēls: Piemineklis
un, tam aktīvi darbojoties, 1930.
Jānim Čakstem
gada 31. augustā pie Jelgavas
klasiskās ģimnāzijas («Academia Petrina») ēkas, kurā J.Čakste bija
mācījies, tika atklāts Kārļa Jansona veidots piemineklis. Lielāko daļu
līdzekļu, apmēram 12 000 latu, savāca no dažādām organizācijām
un privātpersonām. Latvijas valdība piešķīra 3000 latu, Jelgavas
pilsētas valde – 2000 latu, klasiskā ģimnāzija – 1000 latu. Pieminekli
atklāja Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis. 1944. gada jūlija un
augusta dienās cieta gan Hercoga Pētera ģimnāzijas ēka, gan arī
J.Čakstes piemineklis. Padomju okupācijas varai neērtais Latvijas valsti
simbolizējošais piemineklis tika demontēts 1949. gadā.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad sabiedrība vēlējās atjaunot
visas neatkarīgo Latviju simbolizējušās piemiņas vietas un pieminekļus, arī jelgavnieki aktīvi iestājās par J.Čakstes pieminekļa atjaunošanu.
Pēc ļoti lielām diskusijām tika pieņemts lēmums neveidot K.Jansona
pieminekļa kopiju, bet gan celt jaunu, turklāt citā – vairāk centrālā
– vietā. Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 2003. gada
14. novembrī skvērā pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas zvanu
torņa atklāja nu jau otro pieminekli J.Čakstem. Tā autore ir tēlniece
Arta Dumpe.
Piemineklī iekaltie J.Čakstes vārdi «Latvijas valsts ir izaugusi no
latviešu tautas vienprātības, tā ir palikusi stipra caur latviešu tautas
vienprātību un plauks un zels tālāk» kalpos par vadmotīvu arī nākamajām paaudzēm.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Jautri iesākt mācību gadu
skolēni aicināti «ZinīBUMĀ»
 Ritma Gaidamoviča

 Andra Ozola

«Skolotājs vienmēr ir uz
skatuves un vienmēr tiek
vērtēts ar daudzām acīm.
Būsim paraugs savā kolektīvā un sabiedrībā,
darot milzīgu darbu jaunā cilvēka veidošanā!»
Jelgavas skolotāju sanāksmē pirms jaunā mācību
gada uzsākšanas pilsētas
skolotājiem vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
«Izglītība nemainīgi ir mūsu prioritāte – pašvaldība finansē mācību
līdzekļu iegādi un uztur 30 izglītības
iestādes,» tā A.Rāviņš. Viņš uzsver,
cik būtiska ir izglītības kvalitātes paaugstināšana un jaunas mācīšanas
metodikas ieviešana skolās.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadī-

tāja Gunta Auza savā uzrunā Jelgavu akcentēja kā izglītības pilsētu ar
izvirzītiem augstiem uzdevumiem
un izaicinājumiem, kuru īstenošanā
svarīgs ir katra pedagoga devums.
Turklāt šajā – pilsētas 750 gadu
jubilejas – gadā paveikts daudz:
atklātas divas jaunas pirmsskolas
izglītības iestādes – «Kāpēcīši» un
«Zīļuks» –, Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo» jau trešo reizi
kļuvis par Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku laureātu,
bet jaunā mācību gada izaicinājums
ir īstenot jaunizveidoto izglītības
programmu – obligāto peldētapmācību 1. klasēm.
Savukārt domes priekšsēdētājs
kā nozīmīgu nākamā gada pārbaudījumu minēja Jelgavas Valsts
ģimnāzijas renovāciju, kas šobrīd ir
projektēšanas stadijā. «Tas būs liels
izaicinājums – aptuveni gadu mācības nodrošināt citā mācību iestādē,

neērtības būs,» sacīja A.Rāviņš.
Pirmoreiz skolotāju sanāksmē
piedalījās LLU rektore Irina Pilvere,
aicinot Jelgavas skolu jauniešus,
īpaši Tehnoloģiju un Amatu vidusskolas audzēkņus, iesākto izglītošanos kādā no profesionālajām
ievirzēm turpināt LLU.
Jāuzsver, ka šogad Jelgavas skolās darbu sāk trīs jauni pedagogi:
Valsts ģimnāzijā matemātiku mācīs
Liene Krieviņa, Spīdolas ģimnāzijā dabaszinības pasniegs Daiga
Bukonte, bet 2. pamatskolā angļu
valodu – Karīna Jablonska.
«Esmu no Valkas novada. Uz
Jelgavu mani atvilināja darbs.
Bija iespēja izvēlēties, kur strādāt
– Jelgavā vai Valmierā, iepatikās
Jelgava. Pilsētu vēl neesmu kārtīgi
iepazinusi. Jauno mācību gadu
gaidu ar nepacietību un nelielu satraukumu. Mans darbs būs vērsts uz
attīstību – gan sevis, gan skolēnu,»

tā L.Krieviņa, kura Valsts ģimnāzijā
mācīs matemātiku un datorzinības
pamatskolā, kā arī vadīs programmēšanas pulciņu.
Arī Spīdolas ģimnāzijas jaunā
dabaszinību skolotāja D.Bukonte
atzina, ka jauno mācību gadu gaida
ar satraukumu un atbildības izjūtu,
jo viņai uzticēts ļoti atbildīgs darbs.
«Skolotājs ir tas, kurš lielā mērā
var ietekmēt bērna nākotni – celt
pašapziņu, iedvesmot un virzīt.
Jā, tieši virzīt, nevis vilkt. Esmu
programmas «Iespējamā misija»
skolotāja un saku paldies Spīdolas
ģimnāzijai, kas deva man šādu
iespēju. Man ir liels pagodinājums,
ka varēšu strādāt vienā no Latvijas
labākajām skolām,» tā D.Bukonte.
Skolotāju sanāksmes noslēgumā
tika sveikti arī pilsētas mācību iestāžu 15 jaunie direktori un direktoru
vietnieki. Tāpat zināms, ka pilsētas
izglītības iestādēs vēl ir vakances.

Skolu remontdarbos – iekšējo komunikāciju uzlabošanas gads
 Andra Ozola

«Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu izglītības
iestāžu remontdarbi nav tik apjomīgi, ir ikdienišķāki, vērsti uz iekštelpu remontu un teritorijas
labiekārtošanu. Jāatzīst, ka liels darbs jau paveikts
iepriekšējos gados, uzlabojot ēku energoefektivitāti, vizuālo un tehnisko pusi, tagad pienācis laiks
pievērst uzmanību iekšējām komunikācijām, kas ir
nolietojušās,» atzīst Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris Baltais.

Šovasar vairākās Jelgavas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs veikti elektrotīklu, ūdensvada,
iekšējās kanalizācijas un apkures
sistēmas rekonstrukcijas darbi. Kā
vienu no nozīmīgākajiem šovasar
veiktajiem darbiem A.Baltais min
5. vidusskolas apkures sistēmas
un siltummezgla rekonstrukciju,
kuras izmaksas ir 55 500 eiro.
Tāpat arī apstiprināts telpu vienkāršotās atjaunošanas projekts,

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

kas paredz informātikas kabinetu
iekārtošanu. Šos darbus paredzēts
veikt nākamgad. Ir sagatavota
dokumentācija arī iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijai Jelgavas
4. sākumskolā un Jelgavas 6.
vidusskolā.
Jelgavas 2. pamatskolā šovasar
veikti elektromontāžas darbi – uzstādītas un pieslēgtas elektroiekārtas fizikas un datoru klasēs.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Skolēni vēl bauda pēdējās brīvās dienas, bet jau
otrdien, 1. septembrī,
sāksies jaunais mācību
gads. Pēc svinīgajiem
pasākumiem pilsētas
izglītības iestādēs skolēni Zinību dienu jautri
aicināti nosvinēt «ZinīBUMĀ» Pasta salā.
Aktivitātes sāksies pulksten 14.
Pirmās skolas dienas pasākumā
piedalīsies ap 30 dažādu interešu
izglītības, nevalstisko organizāciju
un citu kolektīvu, iepazīstinot ar
to, kā viņi piedāvā pavadīt laiku
pēc skolas. Bet par drošību, sākoties jaunajam mācību gadam,
atgādinās Pašvaldības un Valsts
policijas darbinieki. Jāpiebilst, ka
katram «ZinīBUMA» dalībniekam
tiks izsniegta pārbaudījumu lapa,
uz kuras varēs savākt zīmodziņus,
apmeklējot deviņas «mācību stundas»: mūziku, mājturību, sportu,
veselības mācību, mākslu, vēsturi,
dejas, starpbrīdi un brīvstundu.

Atzīmju lapas piedalīsies izlozē,
kurā varēs saņemt vērtīgas balvas.
Laimīgo atzīmju lapu izloze notiks
pulksten 16.30, 17 un 18. Zīmodziņus varēs vākt no pulksten 14
līdz 17.
Līdztekus aktivitātēm notiks arī
koncerts, kurā uzstāsies popgrupa
«Lai skan», deju studija «Night &
Day», mākslas vingrotājas, bērnu
popgrupa «Rotiņa», vokālais ansamblis «Smaids», «Tirkizband»,
Jelgavas popkoris, deju studija
«Benefice» un «Intriga», Jelgavas
pilsētas un novada bigbends, bet
Amatu vidusskola sarūpēs defilē.
Savukārt pulksten 19 Jelgavas
pilsētas pašvaldība skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu, dāvina
grupas «Transleiteris», pulksten
20 – GACHO, bet pulksten 21
– «Rock 5 acoustic» koncertu.
Pulksten 22 Pasta salā notiks
lielformāta keramikas kvēlskulptūru, kas būvētas no 700 kilogramiem šamota, spīdēšana.
Jāpiebilst, ka šamotu skulptūrām
sarūpējis Jelgavas uzņēmums
«Latvijas keramika».
Visi pasākumi šajā dienā ir bez
maksas.

Godātie pedagogi, skolēni,
studenti un vecāki!
Jaunajā mācību gadā visiem, kas apgūst zinības,
novēlu ieraudzīt radošo garu ikvienā mācību priekšmetā, pedagogiem – gūt gandarījumu un izjust
lepnumu par savu darbu, bet vecākiem – drošības
izjūtu par rītdienas iespējām jūsu bērnam, ko sniedz
šodien iegūtā kvalitatīvā izglītība.

Lai 1. septembra sastapšanās prieks
nezūd arī ikdienas darbu ritmā!
Veiksmi, izturību un aizrautību
jaunajā mācību gadā!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Darba kvalitāti nedrīkst
vērtēt pēc skolēnu vidējās
atzīmes»
apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes?
«Jau no septembra
Atbilstoši normatīviem ir
uzsāksim obligāto pelnoteikts, ka par katru pilsētā
dētapmācību visiem 1.
deklarēto bērnu privātā iestāde
klašu skolēniem, vairāvar saņemt dotāciju 185 eiro apkās skolās realizēsim
mērā. Pašvaldība no tā sedz 112
programmu «Sporto
eiro mēnesī jeb summu, kas ir
visa klase», bet bērlīdzvērtīga viena bērna vidējām
nudārza «Sprīdītis»
izmaksām pašvaldības bērnudārsagatavošanas grupu
zā. Pārējo finansē valsts. Šobrīd
audzēkņiem pilotpronav skaidrs, vai valsts turpinās
jekta veidā būs iespēja
šo atbalsta programmu, kura
apgūt jaunas prasmes
pašvaldībai varētu radīt papildu
starptautiski atzītā
izdevumus aptuveni 788 tūkstoprogrammā «FasTrac
šu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka
Kids»,» dažus šī mācīpedagogu algu reforma pašvalbu gada jauninājumus
dībām gadā varētu radīt vēl 1,8
iezīmē Jelgavas pilsēmiljonu eiro papildu izmaksas, ir
tas domes priekšsēdēskaidrs, ka šobrīd budžetā šādu
tāja vietnieks izglītības
rezervju nav. Tādēļ turpināsim
un sporta jautājumu
sarunas ar ministrijām, meklējot
programmā Aigars
risinājumu. Viens no risināRublis.
jumiem varētu būt, ka valsts
budžets pakāpeniski «pārņem»
Sarunā A.Rublis uzsver, ka pirmsskolas izglītības pedagogu
izglītības sistēma saistībā ar algas, kā tas bija iepriekš.
pedagogu algu reformu un demogrāfiskajām tendencēm ir lielu
Kā veidojas šīs papildu izizmaiņu priekšā: «Jau šobrīd maksas saistībā ar pedagogu
daudzi novada iedzīvotāji vēlas algu reformu?
savus bērnus sūtīt uz pilsētas
Jāteic, ka kopumā mēs atbalsskolām, īpaši pieprasīta šajā ziņā tām pedagogu algu reformu,
ir Valsts ģimnāzija un Spīdolas jo šobrīd skolotāju atalgojums
ģimnāzija. Gadījumā, ja reformu nav konkurētspējīgs ar citām
rezultātā atsevišķas skolas ap- nozarēm. Tomēr tas rada iekārtējos novados tiks apvienotas vērojamas papildu izmaksas
vai slēgtas, mums jābūt gataviem arī pašvaldībām, galvenokārt
uzņemt pilsētas skolās vairāk saistībā ar pirmsskolas izglītības
bērnu, tādēļ turpināsim investēt sistēmu. Pirmsskolas skolotāja
izglītības infrastruktūrā.»
atalgojumu par vienu likmi plānots palielināt no 420 līdz 700
Šogad Jelgavā atklāti divi eiro, bet valsts no savas puses
jauni bērnudārzi – «Kāpēcīši» plāno apmaksāt tikai četru stunun «Zīļuks» –, kuri kopā var du darbu dienā sagatavošanas
uzņemt 432 bērnus, bet visās grupās līdzšinējo sešu stundu
11 pašvaldības pirmsskolas vietā. Tāpat papildu izmaksas
izglītības iestādēs iespējams veidojas interešu izglītībā, skolu
uzņemt 2320 bērnus. Pilsētā bibliotekāru, logopēdu, psihostrādā arī septiņas privātās logu, karjeras konsultantu un
pirmsskolas
citu izglītības
izglītības iesatbalsta speciātādes – vai valistu darba saram teikt, ka
maksai. Tādēļ
jautājums ar
vēlamies, lai šī
rindām uz viereforma tiktu
tu bērnudārzā
saskaņota arī
ir atrisināts?
ar pašvaldībām,
Jā, sadarbībā
kurām būs jāar privātajām
sedz liela daļa
pirmsskolas
no izmaksām.
izglītības iestādēm, kuras
Ēdināšanas
šobrīd ir piepilpakalpojumu
dītas, šis jautānodrošināšajums vairs nav
nai izglītības
tik aktuāls kā
iestādēs šopirms diviem
brīd tiek veiktrim gadiem. Skaitliskā izteiks- ti tā sauktie «zaļie iepirkumē gan neliela rinda vēl ir sagla- mi». Ko tas īsti nozīmē, un kā
bājusies, tomēr mūsu novērojumi uzlabosies bērnu ēdināšana,
liecina, ka daļai no rindā esoša- ņemot vērā, ka visās pozīcijiem aptuveni 100 bērniem vieta jās pēc šiem iepirkumiem
pašvaldības bērnudārzā nemaz izmaksas ir augušas?
nav vajadzīga, jo vismaz pusē
Ministru kabineta noteikumi
gadījumu uz uzaicinājumiem pie- paredz, ka izglītības iestādēs
ņemt piedāvāto vietu atbilde vai jaunie iepirkumi ēdināšanas panu netiek saņemta, vai ģimenes kalpojumiem jāveic pēc tā sauktā
atsakās no šīs iespējas. Iemesli «zaļā iepirkuma» principa, kas
ir dažādi, piemēram, ģimenes ar nosaka: vismaz 50 procentiem
bērniem ir izbraukušas no valsts, no ēdienkartē izmantotajiem
vēlas sagaidīt vietu konkrētā augļiem un dārzeņiem jābūt atpirmsskolas izglītības iestādē vai bilstošiem bioloģiskās lauksaimnogaida līdz brīdim, kad mainī- niecības prasībām, kā arī jāievēsies situācija ģimenē un dārziņš ro virkne citu «zaļo» nosacījumu,
patiešām būs nepieciešams.
piemēram, videi draudzīgu trauku mazgāšanas līdzekļu izmanKādu atbalstu šobrīd sa- tošana, produktu loģistika, videi
ņem tās ģimenes, kuru bērni draudzīgs iepakojums. Turklāt
 Jānis Kovaļevskis

«Valsts ģimnāzijas
pagaidu mājvieta no
2016. gada septembra
uz diviem gadiem visdrīzāk būs kāda no LLU
ēkām, bet mazākās
klases varētu izvietot
arī bijušās speciālās
skolas telpās Zemgales
prospektā.»

Foto: Raitis Supe
«No septembra pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» vecāko grupu audzēkņiem būs iespēja
iesaistīties jaunas starptautiski atzītas programmas «FasTracKids» īstenošanā. Tā ir iespēja ar
jaunāko tehnoloģiju palīdzību agrīnā vecumā sākt apgūt dabas zinātnes, ekonomiku, komunikāciju, astronomiju un daudzas citas prasmes, kuras bērnā attīsta radošo domāšanu, saskarsmi
un spēju ātrāk apgūt jauno. Šī programma tiks īstenota ar uzņēmuma «AKG Thermotechnik
Lettland» atbalstu. Ja interešu izglītības programma iedzīvosies, lemsim par tās ieviešanu arī
citos bērnudārzos,» saka Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis.
bērniem ēdiens tiks gatavots
pēc īpašas ēdienkartes, kuru izstrādāja mūsu pieaicinātie LLU
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
speciālisti.

ir tāda iespēja. Jau tuvākajos gados jauna sporta zāle taps pie 2.
internātpamatskolas un Jelgavas tehnikuma, rekonstruēsim
Valsts ģimnāzijas stadionu, bet
pie 4. pamatskolas iecerēta jauna
Vai varam teikt, ka no šī stadiona izbūve.
mācību gada bērni pilsētas
izglītības iestādēs saņems
Pilsētā liels uzsvars tiek
kvalitatīvāku uzturu?
likts uz profesionālo izglīIepirkumi ir noslēgušies tību, tomēr arvien ir pietiepirmsskolas izglītības iestādēs, kami daudz vakanču auto
skolās tie vēl turpinās, bet līdz mehāniķu, pavāru, galdrudens brīvlaikam šis process nieku, metinātāju un citās
noslēgsies. Sekosim līdzi, lai profesijās, kuras ir pārstāvēuzņēmēji ievēro prasības, kuras tas pilsētas profesionālajās
uzņēmušies pildīt.
izglītības iestādēs.
Valstī kopumā jauniešu bezJau nākamgad plānots darba līmenis ir samazinājies
uzsākt Valsts ģimnāzijas no 21 līdz 15 procentiem, tomēr
rekonstrukciju. Kā tiks īs- tā joprojām ir problēma. Profetenots šis projekts, un kur sionālās izglītības sistēmā vēl
tiks izvietoti skolēni darbu aizvien neesam nonākuši līdz
veikšanas laikā?
tādam līmenim, lai audzēknis,
Februārī noslēgsies projektē- absolvējot izglītības iestādi,
šanas darbi, un, iespējams, jau atbilstu visām uzņēmēju pravasarā sāksies ēkas rekonstruk- sībām, kaut gan kopējais aucija. Skolas pagaidu mājvieta no dzēkņu sagatavotības līmenis
2016. gada septembra uz diviem ir pietiekami labs. Tāpat jāņem
gadiem visdrīzāk būs kāda no vērā, ka darba tirgū vairāk ir
LLU ēkām, bet mazākās klases pieprasīti speciālisti ar pierevarētu izvietot arī bijušās spe- dzi, kā arī jauniešu ambīcijas
ciālās skolas telpās Zemgales attiecībā uz atalgojumu bieži
prospektā. Valsts ģimnāzijas vien pārsniedz uzņēmēju iespērekonstrukcija sevī ietvers gan jas. Tas ir iemesls, kādēļ daļa
teritorijas labiekārtošanu, gan profesionālo skolu absolventu
telpu pārplānošanu. Piemēram, turpina studijas augstskolā,
vecās sporta zāles vietā paredzē- nestrādā savā profesijā vai dodas
ta plaša bibliotēka ar lasītavu.
darba meklējumos ārpus valsts.
Labākais risinājums šajā ziņā ir
Kā vērtējat kopējo izglītī- apmācība darba vidē pie konkrēbas infrastruktūru pilsētā ta uzņēmēja. Šāda prakse ir gan
– ēkas, skolu stadionus, iz- Amatu vidusskolai, gan Jelgavas
glītības iestāžu piegulošās tehnikumam.
teritorijas?
Vislabākā situācija ir pirmsVai un kas izglītības sistēskolas izglītības iestādēs – silti- mā mainījies pēc kvalitātes
nāšanas darbi vēl jāveic tikai bēr- balvas ieviešanas?
nudārzā «Sprīdītis». Savukārt
Mēs redzam, ka tas ir radījis
skolās tā ir ļoti atšķirīga. Pēdējos zināmu viļņošanos, jo šobrīd katgados gan esam investējuši visās ra izglītības iestāde meklē jomu,
izglītības iestādēs, tomēr darā- kurā sevi apliecināt. To varam
mā vēl ir daudz. Rekonstrukcija novērot visā izglītības sistēmā, jo
nepieciešama teju visu izglītības līdztekus balvai «Zelta grauds»
iestāžu ēdnīcās. Daudzās skolās ir arī pedagogu kvalitātes balva
nepieciešami ieguldījumi sporta un apbalvojums skolēniem par
zāļu un stadionu sakārtošanā, jo labiem mācību sasniegumiem (ja
redzam, ka jauniešiem ir vēlme skolēna gada vidējā atzīme ir 8,5
aktīvi darboties, bet ne vienmēr balles vai augstāka, viņš saņem

pašvaldības naudas balvu 75
eiro apmērā – red.). Apzināmies,
ka pedagogu darbu nevaram
vērtēt tikai pēc vidējās atzīmes
klasē vai sasniegumiem mācību
olimpiādēs. Izglītības kvalitāte
ir daudz plašāks jēdziens, un tā
ietver skolas sabiedriskās aktivitātes, iniciatīvu jaunu mācību
metožu ieviešanā un daudzus
citus parametrus, kurus ņemam
vērā, vērtējot izglītības iestāžu
darbu.
Vasarā darbu Bērnu un
jaunatnes sporta skolā uzsāka jaunais direktors Jānis
Leitis – ko sagaidāt no jaunā
vadītāja?
Sporta skolā ir daudz darāmā.
Ir jāstrādā gan pie airēšanas
bāzes projekta attīstības Pils
salā, gan pie kvalificētu treneru
piesaistes, gan sportisko rezultātu uzlabošanas. Arī audzēkņu
skaits varētu būt lielāks. Šobrīd
skolā kopā ar interešu izglītības
grupām ir aptuveni 600 audzēkņu deviņos sporta veidos.
Striktāk būtu jānodala augstu
sasniegumu sporta grupas no tā
sauktajām masu grupām.
Ar ko īpašs būs šis mācību
gads?
Kā ierasts, izglītības sistēmā
jaunumu ir samērā daudz. Pamanāmākie parasti ir saistīti ar
infrastruktūras uzlabojumiem.
Mācību gadu jaunās telpās pēc
rekonstrukcijas sāks Jelgavas
tehnikuma audzēkņi. Pilnībā
rekonstruētas ir arī 1. internātpamatskolas dienesta viesnīcas
telpas. Mazāki remonti veikti arī
citās izglītības iestādēs. Pirmo
klašu audzēkņiem piedāvāsim
iespēju apgūt peldētprasmi bērnudārza «Kāpēcīši» jaunajā
baseinā. No šī mācību gada
arī 4. klašu audzēkņiem tiks
nodrošinātas brīvpusdienas.
Turpināsim arī sporta klašu projektu 4. vidusskolā, Tehnoloģiju
vidusskolā un 4. sākumskolā.
Tomēr, kā jau minēju, lielākie
izaicinājumi izglītības sistēmā
būs saistīti ar pedagogu algu
reformu.

Pilsētnieks vērtē

Aprit gads, kopš strādā
Gaismas pils; vai esat
to apmeklējis?
Maija, veikala
vadītāja:
– Diemžēl ne.
Par Gaismas
pili zinu tik,
cik tā bildēs
internetā apskatīta un redzēta masu medijos.
Fotogrāfijās tā izskatās skaista.
Pieļauju, ka jaunā ēka mudina
uz bibliotēku aiziet arī tos, kuri
ikdienā to neapmeklē, lai redzētu
pēdējo gadu varenāko būvi. Es gan
nevaru spriest, vai mums vajadzēja Gaismas pili. Daudz dzirdēts,
ka tā dārgi izmaksā, jo īpaši tās
uzturēšana, un arī būvdarbi veikti
nekvalitatīvi.
Sarmīte, māmiņa:
– Gaismas pilī
vēl neesmu bijusi, bet to noteikti apmeklēšu. Priecājos,
ka, neraugoties uz lielām grūtībām,
Latvijai izdevās īstenot šo vērienīgo
projektu un mums beidzot ir moderna bibliotēka. Domāju, šī būve
ceļ Latvijas prestižu starptautiskā
līmenī. Lai gan masu medijos par
bibliotēku biežāk izskan negatīvas
atsauksmes, no mācībspēkiem un
apmeklētājiem tās ir pozitīvas.
Kristers, mācīsies 4. klasē:
– Jā! Šogad
omīte mani
aizveda uz
Gaismas pili
ekskursijā. Tur
tiešām bija forši! Jo īpaši man patika
bibliotēkas pēdējā stāvā, no kura
paveras skaists skats uz Rīgu. Un tik
daudz interesantu grāmatu, vairāki
atpūtas stūrīši, modernas lasītavas!
Man ļoti patīk lasīt – katru gadu
piedalos arī «Bērnu žūrijā», tāpēc
bibliotēkas apmeklēju bieži.
Egita, medmāsa:
– Gaismas pilī
esmu bijusi pat
vairākas reizes
– studējot bija
vajadzība. Tiesa, Eiropas prezidentūras laikā
bija daudz neērtību, bet kopumā
bibliotēkai nav ne vainas. Ēka pēc
skata ir skaista, taču neesmu pārliecināta, vai tiešām vajadzēja fasādi
no stikla, jo tās kopšana sagādā
lielas problēmas. Taču priecājos,
ka mums ir jauna bibliotēka – vecā
bija uz sabrukšanas robežas.
Kalvis, mērnieks:
– Tāda izdevība
vēl nav bijusi,
bet atsauksmes dzirdētas.
Lai gan daudz
tiek spriests par to, vai šo būvi vajadzēja, manuprāt, vajadzēja gan.
Šajā gadsimtā līdz šim nebija radīta
neviena tik fundamentāla būve, ko
simboliski šī paaudze atstāj mantojumā nākamajām.
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1. septembris Jelgavas izglītības iestādēs
2015./2016. mācību gadā
Izglītības iestāde
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Laiks
Vieta
9.00
Pie skolas
10.00
Pie skolas
9.00
Muzejā
10.00
Pie muzeja
Jelgavas 4. vidusskola
10.00
Pie skolas
Jelgavas 5. vidusskola
9.00
Pie skolas
Jelgavas 6. vidusskola
10.00
Skolas pagalmā
Jelgavas 2. pamatskola
1. – 9. klase – 10.00
Pie skolas
sagatavošanas grupa – 12.00 Skolas zālē
Jelgavas 3. sākumskola
9.00
Pie skolas
Jelgavas 4. sākumskola
9.00
Skolas pagalmā
Jelgavas 1. internātpamatskola
10.00
Skolas zālē
Jelgavas 2. internātpamatskola
10.00
Skolas zālē
Jelgavas Amatu vidusskola
9.30
Aktu zālē
Jelgavas tehnikums
1. kurss – 9.00;
Aktu zālē Pulkveža
2., 3., 4. kurss – 11.00
O.Kalpaka ielā 37
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 1. – 9. klase – 9.00;
Aktu zālē
10. – 12. klase – 11.00
Jelgavas Mūzikas vidusskola
1. – 4. kurss – 11.00;
klavieru un stīgu specialitāte – 14.00; Koncertzālē
pārējām specialitātēm – 15.00
Lazdiņas privātā pamatskola «Punktiņš» 1. klase – 11.00
Sporta laukumā

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Raiņa ielā maina
satiksmes organizāciju

Skolu remontdarbos – iekšējo
komunikāciju uzlabošanas gads
No 1.lpp.

4. vidusskolas aktu zālē uzstādītas apgaismojuma iekārtas,
ierīkota ugunsgrēka signalizācijas
un balss izziņošanas sistēma.
Arī 3. sākumskolā pabeigta
elektroiekārtu uzstādīšana un
pieslēgšana. Savukārt Jelgavas
1. internātpamatskolā veikta
ventilācijas un apkures sistēmas
savietotība un tualešu remonts.
Darbi izmaksāja 16 834 eiro.
«Telpu remonta laikā līdz ar
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanu galvenais akcents likts
uz komunikāciju nomaiņu. Tādā
veidā nomainīts iekšējais elektrotīkls 3. sākumskolas pirmā un
otrā stāva gaiteņos, elektrotīkls un
ventilācijas sistēma pirmsskolas
izglītības iestādē «Sprīdītis» un
citās izglītības iestādēs,» turpina
A.Baltais, piebilstot, ka 3. sākumskolas elektromontāžas darbiem,
gaiteņu remontam un jaunām
durvīm iztērēti 37 000 eiro.
Jāuzsver, ka šovasar noslēdzies
1. internātpamatskolas renovācijas projekts. Rekonstruēta ēka,
kur bērni dzīvo, uzstādīts ārējais
lifts ar pieejamību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. A.Baltais piebilst, ka patlaban tiek izstrādāts
projekts tālākai skolas teritorijas
labiekārtošanai. Darbi šajā skolā
šogad izmaksājuši 16 834 eiro.
Pārmaiņas notiek arī 2. internātpamatskolā – tur sākti projekta
«Jelgavas 2. internātpamatskolas
rekonstrukcija, sporta zāles ar
rehabilitācijas telpām jaunbūve»
1. kārtas būvdarbi. Šogad jāpabeidz projektēšana arī plānotajai
Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas
rekonstrukcijai. Skolu paredzēts
renovēt gan no iekšpuses, gan
ārpuses, kā arī atjaunot stadionu
un labiekārtot teritoriju. Būvdarbi
sāksies nākamgad.
Jelgavas 4. vidusskolā jaunas telpas ieguvušas mūzikas novirziena
klases – tur izremontēts ēkas augšējais stāvs, kas pirms tam nebija
izmantots. Skolas vecajā korpusā
noslēdzies klašu telpu remonts.
Remontdarbiem 4. vidusskolā

izlietoti 31 976 eiro. Jelgavas 6.
vidusskolā veikti būvdarbi skolas
gaitenī un baseina ēkā, kā arī
tualešu remonts, kopā izlietojot 20
914 eiro. Savukārt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā izremontēts
3. stāva gaitenis un klašu telpas,
šim mērķim izlietojot 19 087
eiro. Jelgavas 2. pamatskolā par
15 716 eiro veikts datorklašu un
dabaszinību klašu telpu remonts.
Savukārt Jelgavas 2. internātpamatskolā izremontētas klases un
tualešu telpas par 32 632 eiro, bet
Jelgavas Mākslas skolā, izlietojot
14 000 eiro, izremontētas iekšējās
kāpnes. Telpas izremontētas arī
Jelgavas bērnu un jauniešu centrā
«Junda» Skolas ielā un «Lediņos»,
remontiem izlietojot 6848 eiro.
Remontdarbi un teritorijas
labiekārtošana šovasar norisinājās
arī pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs. Bērnudārzā «Gaismiņa»
veikts sadzīves un virtuves kanalizācijas avārijas remonts un bruģ
akmens ieklāšana, šim nolūkam
izlietojot 25 006 eiro. «Pasaciņā»
pabeigta videonovērošanas sistēmas uzstādīšana, bruģakmens
seguma ieklāšana un labiekārtošanas darbi, kā arī grupu telpu
remonts, kopā izlietojot 22 462
eiro. Savukārt «Rotaļā» nojaukta
lapene, uzstādīta sēta, sakārtota
teritorija. «Labiekārtota ir praktiski visu pilsētas bērnudārzu
apkārtne, atlikusi vien «Sprīdīša» teritorija,» piebilst A.Baltais.
«Sprīdītī» par 16 539 eiro šovasar
veikts virtuves telpas remonts,
ventilācijas iekārtu un jumta
seguma nomaiņa. Arī «Kamolītī»
noslēdzies jumta seguma remonts,
izremontētas grupu garderobes un
administrācijas telpas, izgatavotas
jaunas iekšdurvis, kopā izlietojot
14 510 eiro. «Lācītī» un «Vārpiņā» izremontētas grupu telpas,
izlietojot attiecīgi 17 315 un 13 960
eiro, bet «Zemenītē» noslēdzies
saimniecības telpu remonts par
10 702 eiro.
Kopā Jelgavas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu remontiem
šogad izlietoti 369 518,26 eiro.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 194 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas saukļu
ir publicēti 20. augusta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas saukļi. Pareizi
atbildēja 131 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ina Černuha,
Inese Trukšāne, Ilma Hermansone, Velta Lagzdiņa, Ivars Kačāns,
Līna Treikališa, Viktorija Skļinska, Laura Grase, Anna Zvaigzne,
Paula Luīze Liepa, Vita Putniņa, Māra Miķelsone un Roberts Ruskulis.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Lai nodrošinātu raitāku satiksmi Raiņa ielā un uzlabotu ar luksoforiem aprīkoto krustojumu caurlaides iespējas, tur šīs nedēļas laikā noslēgsies satiksmes organizācijas izmaiņu ieviešana. Būtiskākās
no tām – kreiso pagriezienu autovadītāji var veikt pie atļautā zaļā signāla, dodot ceļu transportlīdzekļiem, kas brauc pretējā virzienā taisni vai nogriežas pa labi, savukārt Raiņa un Katoļu ielas
Foto: Raitis Supe
krustojumā virzienā no Akadēmijas ielas kreisais pagrieziens ir aizliegts.
 Sintija Čepanone

No šīs nedēļas autovadītājiem jārēķinās
ar satiksmes organizācijas izmaiņām Raiņa
ielā – luksoforiem demontējot papildsekcijas un pārstrādājot
signālplānu divās fāzēs, kreisā pagrieziena
veikšana nu iespējama
pie atļautā zaļā signāla,
dodot ceļu transportlīdzekļiem, kas brauc
pretējā virzienā taisni
vai nogriežas pa labi.
Savukārt Raiņa ielas
krustojumā ar Katoļu
ielu, braucot virzienā
no Akadēmijas ielas,
aizliegts kreisais pagrieziens. Satiksmes
organizācijas izmaiņu
ieviešana pilnībā noslēgsies tuvāko dienu
laikā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs norāda, ka par satiksmes
organizācijas izmaiņu ieviešanu

Raiņa ielā lemts jūlija Satiksmes
kustības drošības komisijas
sēdē. «Raiņa ielas luksoforos
signālplāni trijās fāzēs tika izstrādāti laikā, kad notika Lielās
ielas rekonstrukcija un galvenā
satiksmes plūsma tika novirzīta
pa Raiņa ielu. Šobrīd situācija
ir mainījusies, un, izvērtējot
apstākli, ka papildsekcijas Raiņa
ielā nevajadzīgi kavē satiksmes
kustību, nolemts izstrādāt signālplānus dienai un naktij divās
fāzēs, koordinējot zaļo signālu pa
Raiņa ielu,» skaidro M.Mielavs,
piebilstot, ka līdz ar to uzlabotas
ar luksoforiem aprīkoto krustojumu caurlaides iespējas, jo
autovadītāji kreiso pagriezienu
var veikt, iekļaujoties kopējā
satiksmes plūsmā atbilstoši ceļu
satiksmes noteikumiem.
Tādējādi Raiņa ielas krustojumā ar Akadēmijas ielu, Katoļu
ielu, Pasta ielu, Mātera ielu,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielu
un Tērvetes ielu autovadītājiem
nodrošināts kreisais pagrieziens
pie atļautā zaļā signāla, dodot
ceļu transportlīdzekļiem, kas
brauc pretējā virzienā taisni vai
nogriežas pa labi. «Veicot nogrie-

šanās manevru, krustojumos
vienmēr jādod ceļš gājējiem, kas
šķērso brauktuvi pie atļaujošā
zaļā signāla,» atgādina «Pilsētsaimniecība».
Vēl viena būtiska izmaiņa
– Raiņa ielas krustojumā ar
Katoļu ielu, braucot virzienā
no Akadēmijas ielas, ir aizliegts
kreisais pagrieziens: atļauts
braukt tikai taisni un pa labi. Arī
šis lēmums pieņemts, lai nodrošinātu raitāku un drošāku satiksmes kustību. «Šajā krustojumā
kreisā pagrieziena veikšanai nav
izbūvēta atsevišķa josla, līdz ar
to automašīnas, atbilstoši ceļu
satiksmes noteikumiem veicot
kreiso pagriezienu, intensīvākas
satiksmes apstākļos bieži nobloķēja pārējo transportlīdzekļu
kustību un redzamību,» Satiksmes kustības drošības komisijas
lēmumu aizliegt kreiso pagriezienu no Raiņa uz Katoļu ielu
pamato M.Mielavs, piebilstot, ka
savukārt Raiņa ielas krustojumā
ar Akadēmijas ielu, izmantojot
jau ierasto «sarkano krustu»,
pagarināts zaļais signāls transportam virzienā no Katoļu ielas
pa Raiņa ielu.

Pie skolām – samazināts braukšanas ātrums
 Sintija Čepanone

Lai autovadītājiem jau
laicīgi atgādinātu, ka,
sākoties jaunajam mācību gadam, pilsētā jābūt īpaši uzmanīgiem,
jo ceļu uz skolu mēros
bērni, no 28. augusta
jārēķinās ar maksimāli
atļautā braukšanas ātruma ierobežojumiem
pilsētas izglītības iestādēm piegulošo ielu
posmos. Tāpat, rūpējoties par skolēnu drošību, 1. septembrī un
pirmās mācību gada
nedēļas pie izglītības
iestādēm tradicionāli
dežurēs policisti.
Pirmajās jaunā mācību gada
nedēļās ielu posmos, kur atrodas izglītības iestādes, bet
nav izbūvēti ātrumvaļņi un
braukšanas ātrums samazināts
pastāvīgi, noteikts transporta

kustības ātruma ierobežojums
40 kilometri stundā.
Kopā pilsētā papildus uzstādītas 26 šādas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes: pa divām pie 6.
vidusskolas Loka maģistrālē no
Vecā ceļa līdz Bērzu ceļam; pie
Spīdolas ģimnāzijas Mātera ielā
no Raiņa līdz Sudrabu Edžus
ielai; pie 1. internātpamatskolas Institūta ielā no Zāļu ielas
līdz Vecajam ceļam; pie Amatu
vidusskolas Akadēmijas ielas
abās pusēs no Vaļņu ielas; pie
Mūzikas vidusskolas Lapskalna
ielā no Uzvaras ielas līdz Blaumaņa ielai; pie Mākslas skolas
Sakņudārza ielā no Mazā ceļa
līdz Dambja ielai un Svētes ielā
no Jāņa Asara ielas līdz Sakņudārza ielai; pie «Jundas» Pasta
ielā posmā no «Vivo centra» iebrauktuves līdz Sudrabu Edžus
ielai; pie Bērnu un jaunatnes
sporta skolas Lapskalna ielā
no Kazarmes ielas līdz Liepu
ielai; pie Ledus sporta skolas
Skautu ielas posmā no Rīgas

ielas līdz Vecajam ceļam; pie
radošo domu un darba centra
«Svētelis» Pļavu ielas posmā no
Cukura ielas līdz Ziedoņa ielai;
pie kultūras nama K.Barona
ielas posmā no Uzvaras ielas
līdz Pasta ielai, kā arī pie privātskolas «Punktiņš» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā no Svētes
ielas līdz Raiņa ielai.
Plānots, ka noteiktais maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums 40 kilometri stundā
šajos posmos būs spēkā līdz 18.
septembrim.
Jaunā mācību gada pirmajās
nedēļās pie visām izglītības
iestādēm un bērnudārziem
patrulēs arī Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas darbinieki, pastiprināti pievēršot uzmanību skolēnu drošībai.
Savukārt, lai ceļš uz skolu būtu vēl drošāks, visi 788
pirmklasnieki 1. septembrī jau
tradicionāli saņems pašvaldības
dāvanu – atstarotājus ar pilsētas logo.
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Īsi
 Piektdien, 28. augustā, no pulksten 9 līdz 15 jelgavnieki Hercoga
Jēkaba laukumā varēs ziedot asinis
Valsts asinsdonoru centra (VADC)
specializētajā donoru autobusā.
VADC īpaši aicina atsaukties A rēzus
pozitīvo, kā arī 0 rēzus negatīvo, B
rēzus negatīvo, A rēzus negatīvo
asins grupu donorus, jo šo asiņu
krājumi šobrīd nav pietiekamā daudzumā. Jāatgādina, ka, ziedojot
asinis, nepieciešams uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu – pasi, ID
karti vai autovadītāja apliecību. Tāpat
līdzi jāņem bankas konta numurs, jo
centrs ar donoriem no jūlija norēķinās
bezskaidrā naudā.
 Turpinot dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju, «Latvijas
dzelzceļš» šonedēļ sāka izbūvēt
paaugstinātos peronus vietā, kur
apstājas elektrovilcieni uz Rīgu.
Līdz ar to mainīta gājēju kustība pie
Jelgavas dzelzceļa stacijas un vilciena Rīga–Jelgava piebraukšanas
un izbraukšanas vieta. Pie stacijas
malējiem sliežu ceļiem tiek izbūvētas
divas paaugstinātas platformas.
Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai
būvniecības laikā uzbūvēti pagaidu
peroni. Būvdarbu laikā ir slēgta eja
starp dzelzceļa staciju un ēku kreisajā
pusē. Pasažieri uz peroniem var nokļūt caur dzelzceļa ēku vai pa eju starp
ēkām stacijas labajā pusē, informē
«Latvijas dzelzceļa» pārstāvis Māris
Ozols. Remonta laikā Rīgas virziena
vilcieni piestāj stacijas priekšā – uz
1. un 2. ceļa. Tāpat pasažieriem līdz
gada beigām būs jārēķinās ar izmaiņām vilcienu kustības grafikā. Informācija par izmaiņām būs pieejama
gan stacijās un vilcienos, gan mājas
lapā www.pv.lv, gan pa dzelzceļa
uzziņu tālruni 80001181. Jāpiebilst,
ka šobrīd, īstenojot infrastruktūras
modernizācijas projektu, Jelgavas
stacijā noslēgušies peronu pārbūves
darbi vietā, kur apstājas Liepājas un
Dobeles vilcieni.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
ziņo, ka piektdien, 28. augustā,
pulksten 10 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks biedrības pilnsapulce. Tajā biedri varēs pieteikties arī
jaunās sezonas nodarbībām. Biedru
ierašanās – obligāta.
 Par labākajiem SIA «Jelgavas
autobusu parks» autobusu vadītājiem jūlijā atzīti Raimonds
Seleckis un Aleksandrs Ivanovs.

R.Seleckis uzteikts par darba sasniegumiem reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos, bet Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos
par labāko aizvadītajā mēnesī atzīts
A.Ivanovs.
 Jelgavas ukraiņu kultūras centrs
«Džerelo» sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi (SIP) 29. augustā pulksten 17 aicina atzīmēt
Ukrainas Republikas neatkarības
proklamēšanas 24. gadadienu.
Ukraina neatkarību deklarēja 1991.
gada 24. augustā. SIP informē, ka pasākumā klātesošos uzrunās pārstāvji
no Ukrainas Republikas vēstniecības
Latvijā, Jelgavas ukraiņu kultūras centra «Džerelo» priekšsēdētājs Bogdans
Timkivs un biedrības Goda biedri,
Jelgavas pašvaldības vadība. Uzstāsies bērnu mākslinieciskais kolektīvs
«Džereļce» un ansamblis «Džerelo».
Dzeju lasīs dzejnieks un tulkotājs
Kostja Overčenko, piedalīsies dziedātājs Edijs Fuksis. Šajā reizē tiks arī
atklāta trīs ukraiņu fotomākslinieku – Jevgēnija Kovtoņuka, Romāna
Čigriņeca, Īvas Morganas – fotoizstāde «Ukraina – Latvija: apvienojot
nacionālas tradīcijas», kurā skatītāju
vērtējumam tiks nodotas fotogrāfijas,
kas uzņemtas Līgo svētkos Jelgavā
un Ivana Kupalla vasaras saulgriežu
svētkos Ivanofrankovskā, Ukrainā.

Ritma Gaidamoviča
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Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
Pulciņu nodarbību saraksts
2015./2016. m.g. I. semestrim

Sarakstā
iespējamas
izmaiņas!

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
DEJOTprieks							
Tautas dejas
«Jundaliņi», 4 – 6 g.v.
19 – 20		
19 – 20			
Pasta iela 32;
(M.Bratkus, E.Medne, koncertm. G.Vanaga)
«Jundēni», 1. kl.
18 – 19		
18 – 19			
par brīvajām vietām
«Jundēni», 2. – 3. kl.
14.30 – 16		
14.30 – 16			
grupās interesēties
«Jundēni», 4. – 5. kl.		
14.30 – 16		
14.30 – 16		
pa tālruni 29137153
«Jundēni», 6. – 7. kl.
16 – 18		
16 – 18			
«Jundari», 8. – 9. kl.		
16 – 18		
16 – 18		
«Jundari», 10. – 12. kl.		
18 – 20.30		
18 – 20.30		
Līnijdejas (S.Vīgante)
iesācēji, 1. – 7. kl.			
14.30 – 16.15		
14.30 – 16.15
Skolas iela 2/		
turpinātāji 			
16.30 – 18.15		
16.30 – 18.15
Pasta iela 32
Mūsdienu deja
pirmsskola
17 – 18.15			
17 – 18.15		
Skolas iela 2
(A.Čaplinska, A.Tomase)
1. – 3. kl.
15 – 15.45			
15 – 16.45
14 – 14.45
4. – 6. kl.
16 – 16.45				
15 – 15.45
7. – 9. kl.
18.30 – 19.15			
18.30 – 19.15 16 – 16.45
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
DZIEDĀTprieks							
Vokālā studija «Smaids» (V.Ņinkovska)
studija, 5 – 7 g.v.
14.30 – 15.15 14.30 – 15.15 		
14.30 – 15.15 		
Pasta iela 32
jaunākā gr., 8 – 10 g.v.
15.30 – 16.15 15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15 14.30 – 15.15
vidējā gr., 11 – 13 g.v.
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15 15.30 – 17.15
vecākā gr.
17.30 – 19.15 17.30 – 19.15		
17.30 – 19.15 17.30 – 19.15
Muzikālā studija un popgrupas «Lai skan»
pirmsskola, 4 – 6 g.v.
17 – 18.15			
17 – 18.15
17 – 18.15
Skolas iela 2
(I.Šveicere)
studija, 1. – 4. kl.		
14 – 14.45			
13 – 14.45
studija, 5. – 12. kl.
14 – 15.45			
16 – 16.45		
popgrupa, 4 – 6 g.v.		
17 – 18.15			
18.30 – 19.45
popgrupa, 7 – 9 g.v. 		
15 – 16.45		
14 – 15.45		
popgrupa, 10 – 16 g.v.
16 – 16.45
18.30 – 20.15			
15 – 16.45
popgrupa, 17 – 21 g.v.
18.30 – 20.15			
18.30 – 21		
Jaunums! «Kustīgās notiņas» (E.Lukjanska)
no 3 g.v.			
17 – 17.45		
17 – 17.45
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
MUZICĒTprieks							
Vijolnieku ansamblis
jaunākā gr., 5 – 8 g.v.			
14 – 15.45			
Pasta iela 32
(L.Voitova, koncertm. I.Lakšina)
vidējā gr., 9 – 11 g.v.			
16 – 17.45			
vecākā gr., no 12 g.v.			
18 – 19.45			
Sestdienās nodarbības notiek Spīdolas ģimnāzijā! Jaunākā gr.: 9 – 10.45/vidējā gr.: 11 – 12.45/vecākā gr.: 13 – 14.45				
«Jundas ģitāras» (E.Ķeņģe)
iesācēji I		
15 – 16.45
15 – 16.45 			
Pasta iela 32
iesācēji II			
17 – 18.45
15 – 16.45 		
turpinātāji 		
17 – 18.45		
17 – 18.45		
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
TEHNIKprieks							
«Bināriņš» (U.Pekša)
iesācēji, I gr., 2. – 3. kl.
15 – 15.45 				
15 – 15.45
Pasta iela 32
iesācēji, II gr., no 4. kl.		
15 – 15.45		
15 – 16.45		
iesācēji, III gr., no 4. kl.		
16 – 17.45		
17 – 17.45		
turpinātāji, I gr.
16 – 17.45				
16 – 17.45
turpinātāji, II gr.
18 – 19.45				
18 – 19.45
turpinātāji, III gr. 		
18 – 19.45		
18 – 19.45		
Tehniskā modelēšana (M.Dzerkalis)
no 5. kl.		
16.30 – 19.30		
16.30 – 19.30		
Skolas iela 2
Lidmodelēšanas pamati (M.Dzerkalis)
no 1. kl.		
13.30 – 16.30		
13.30 – 16.30		
Skolas iela 2
Koka tehnika
no 2. kl.
Nodarbību laiki tiks precizēti				
Skolas iela 2
Trases automodelisms (M.Kalniņš, I.Bergkinds)
iesācēji no 3. kl.
14 – 17.30		
14 – 17.30			
Skolas iela 2
turpinātāji		
14 – 17.30		
14 – 17.30		
Jaunums! Trases automodelisms (6. vsk.) (I.Bergkinds) no 3. kl.		
15 – 18.30		
15 – 18.30		
6. vidusskola
Jaunums! Koka auto modeļi
no 3. kl.
Nodarbību laiki tiks precizēti				
Skolas iela 2
Jaunums! «LEGO laiks» (K.Jankeviča)
6 – 10 g.v.			
13.30 – 18		
13.30 – 18
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
DARBOTIESprieks							
Keramika (I.Brizga)
4 – 25 g.v.
14 – 19
14 – 19
14 – 19
14 – 19
14 – 19
Skolas iela 2
Ādas plastikas darbnīca (S.Tauriņa)
iesācēji, no 5. kl.		
14 – 15.45
14 – 15.45		
14 – 15.45
Skolas iela 2
turpinātāji, no 5. kl.		
16 – 18.45
16 – 18.45		
16 – 18.45
Floristika (S.Polīte)
turpinātāji 		
14 – 18			
14 – 18
Skolas iela 2
iesācēji				
14 – 18		
Radošā studija (S.Polīte)
1. – 7. kl., I gr.
14 – 15.45		
14 – 15.45			
6. vidusskola
1. – 7. kl., II gr.
16 – 17.45		
16 – 17.45			
Radošā darbnīca (R.Bozoviča)
no 1. kl.		
14 – 17		
14 – 17		
Skolas iela 2
Jaunums! «Es un dizains» (R.Bozoviča)
no 2. kl.
14 – 15.45		
14 – 15.45			
Skolas iela 2
Jaunums! Mājokļa dizains (R.Bozoviča)
no 6. kl.
16 – 18.45		
16 – 18.45			
Skolas iela 2
«Ideju lāde» (G.Marčenko)
1. – 4. kl.		
14 – 15.45			
14 – 15.45
6. vidusskola
5. – 12. kl.		
16 – 17.45			
16 – 17.45
Jaunums! «Jautrā māksla» (D.Indrika)
1. – 3. kl.
14 – 15.45			
14 – 15.45		
Skolas iela 2
Mākslas studija (I.Ungure)
4. – 7. kl.
16 – 17.45			
16 – 17.45		
Skolas iela 2
pirmsskola
18 – 19.15			
18 – 19.15		
Brīvā laika klubs «Kabata» (G.Marčenko)
no 1. kl.
14 – 18			
14 – 18		
Skolas iela 2
Brīvā laika klubs «Pietura» (S.Titova)
6 – 15 g.v.		
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30 14.30 – 18.30 14.30 – 18.30
Miezītes bibliotēka
Spēļu un eksperimentu klubs
no 2. kl.
Nodarbību laiki tiks precizēti				
Skolas iela 2
Stikla dizains (Z.Vēvere)
no 2. kl.
15 – 19		
15 – 19			
Skolas iela 2
Dabas draugu klubs (M.Mangusa)
6 – 14 g.v.		
14 – 18
14 – 18		
14 – 18
Skolas iela 2
Jaunums! Konstruēšana (I.Bauermeistere)
1. – 4. kl.		
14 – 17			
14 – 17
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
VALODprieks							
Angļu valoda mazajiem (I.Saulīte)
5 – 7 g.v., I gr.
17.30 – 18.15		
16.30 – 17.15			
Pasta iela 32
5 – 7 g.v., II gr.			
17.30 – 18.15		
16.30 – 17.15
1. – 2. kl., I gr.
15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15			
1. – 2. kl., II gr.
16.30 – 17.15				
15.30 – 16.15
Angļu valoda (A.Vainovska)
3. – 4. kl., I gr.			
15 – 15.45		
15 – 15.45
Skolas iela 2
3. – 4. kl., II gr.			
17 – 17.45		
17 – 17.45
4. – 5. kl.
16 – 16.45		
16 – 16.45			
5. – 6. kl.
17 – 17.45				
16 – 16.45
Latviešu valoda (A.Rindjonoka)
1. kl.		
13.30 – 14.15		
13.30 – 14.15		
Skolas iela 2
2. – 3. kl.		
14.30 – 15.15		
14.30 – 15.15		
3. – 4. kl.		
15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15		
4. – 6. kl.		
16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15		
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
ĪPAŠSprieks							
Klubs «Puķuzirnītis» (D.Lonerte)
no 1. kl.
15 – 18				
15 – 18
Skolas iela 2
Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām darbojas darbnīcās «Radošā darbnīca», «Keramika», «Mākslas studija», «Floristika».				
«Lediņu bitītes»
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļš 1, Jelgava). 			
«Lediņi»
(D.Lonerte, I.Staune, V.Vīgante)
Pulciņā pieejama Brīvā laika istaba, Montesori atveseļošanās pedagoģija.
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
JAUNIEŠprieks							
Jauniešu klubs (Z.Leikuma, D.Indrika)
no 15 g.v.		
14.30 – 19		
14.30 – 19		
Pasta iela 32
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
PIRMSSKOLNIEKprieks							
Rīta komplekss (V.Vīgante, S.Vīgante)
3 – 4 g.v. 			
10 – 12 		
10 – 12
Pasta iela 32
		
1. nodarb. – runas mācība; 2. nodarb. – pirkstiņdarbi; 3. nodarb. – ritmika, muzikālā audzināšana.		
Bēbīšu skola (A.Feldmane)
1. dzīves gads, I gr.			
9.30 – 10.45		
9.30 – 10.45
Pasta iela 32
1. dzīves gads, II gr.
11 – 12.15				
11 – 12.15
2. dzīves gads, I gr.
9.30 – 10.45		
11 – 12.15			
2. dzīves gads, II gr.		
9.30 – 10.45		
9.30 – 10.45		
2. dzīves gads, III gr.		
11 – 12.15		
11 – 12.15		
3. dzīves gads			
12.30 – 13.45		
12.30 – 13.45
Ziķerpēcpusdiena (I.Bauermeistere, D.Blite)
3 – 7 g.v.
15 – 18		
15 – 18			
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Nodarbību vieta
DAŽĀDGAUMJUprieks							
Sporta tūrisms, alpīnisms
5. – 12. kl.
16 – 20				
16 – 20
un klinšu kāpšana 		
Nodarbību norises vieta – Jelgavas 1. internātpamatskola (Institūta iela 4).
(N.Hofmanis)		
Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām – trešdienās, ceturdienās, sestdienās.				
Teātra sports (I.Vālodze-Ābele)
5. – 9. kl.				
14 – 16.45		
Skolas iela 2
no 10. kl.		
17 – 19.45				
Jelgavas LKS 41. skautu vienība «Mežabrāļi»
8 – 11 g.v.		
15 – 18			
15 – 18
Skolas iela 2,
(I.Meiliņš) 							
«Lediņi»
Jaunums! Teātra studija (R.Svjatskis)
1. – 4. kl.
15 – 17		
15 – 17			
Skolas iela 2

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

Ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts

«Jundā» šogad 45
bezmaksas pulciņi
Foto: no «Jundas» arhīva

Bērnu un jauniešu centrs «Junda» jaunajā sezonā pulciņu «Trases automodelisms» piedāvās ne tikai Skolas ielā 2, bet arī 6. vidusskolā – tur šīs
nodarbības divas reizes nedēļā varēs apmeklēt skolēni no 3. klases.
 Ritma Gaidamoviča

Sākot no 2. septembra,
dalībniekus uz pirmajām
nodarbībām gaida bērnu
un jauniešu centrs «Junda»
Pasta ielā 32 un Skolas ielā
2, brīvajā laikā piedāvājot
apmeklēt kādu no 45 centra
pulciņiem. Šogad darbu sāks
arī vairāki jauni – piemēram, «Lego laiks», «Jautrā
māksla», «Mājokļa dizains»,
«Konstruēšana». Būtiski – arī
šogad Jelgavā deklarētajiem bērniem un jauniešiem
nodarbības «Jundā» ir bez
maksas – izdevumus sedz
Jelgavas pašvaldība. Par to,
kas notiek «Jundas» mājās
un ko šeit var darīt, skolēni
un vecāki tuvāk var uzzināt
1. septembrī Pasta salā, kur
notiks jaunā mācību gada
ieskandināšanas pasākums
«ZinīBUMS».
«Nevaram sagaidīt, kad «Jundā»
atgriezīsies bērni. Noskaņojums ir labs,
un ceram, ka šogad izdosies palielināt
audzēkņu skaitu vai noturēt to iepriekšējā gada līmenī – 1400 audzēkņi,»
saka «Jundas» direktores pienākumu
izpildītājs Māris Kalniņš, rosinot skolēnus un vecākus apdomāt, kā atvasēm
pavadīt brīvo laiku pēc skolas. «Varbūt
ierastā datora vai televizora vietā labāk
dot priekšroku kam saistošam un radošam «Jundā»?!» tā M.Kalniņš.
«Junda» šogad piedāvā iesaistīties
45 radošos, izzinošos, attīstošos un
tehniskos pulciņos, kas notiks ne
tikai «Jundas» ēkās pilsētas centrā
Pasta ielā 32 un Skolas ielā 2, – arī
šogad «Junda» turpina strādāt pilsētas
mikrorajonos. Proti, darbu turpinās
brīvā laika klubs «Pietura» Miezītes
bibliotēkā četras reizes nedēļā, Radošā studija un «Ideju lāde» Jelgavas 6.
vidusskolā, kam šogad piepulcēsies arī
trases automodelisma nodarbības. «Lai
gan šāds plāns mums bija jau pērn, to
īstenojam tikai šogad. Uz 6. vidusskolu ir pārvesta un sagatavota darbam
automodelisma trase, kas iepriekš
atradās Skolas ielas ēkā, dodot iespēju
arī šī mikrorajona bērniem iesaistīties
tehniskajā jaunradē, uzbūvējot savu
automodeli, piedalīties sacensībās.
Tas nozīmē, ka trases automodelisma
nodarbības tagad notiks gan «Jundā»
Skolas ielā, gan arī 6. vidusskolā,»
stāsta M.Kalniņš, piebilstot, ka šajā
pulciņā gaidīti skolēni no 4. klases. Viņš
spriež, ka ideja izvērsties mikrorajonos,
kas tika ieviesta pirms diviem gadiem,
sevi ir attaisnojusi un nodarbības gan
Miezītes bibliotēkā, gan 6. vidusskolā
ir ļoti apmeklētas. Tāpat šo dzīvojamo
rajonu bērnu vecāki atzinīgi vērtē to,
ka pulciņi notiek tuvu mājām.

Šogad pēc ilgāka laika atgriezušies
vai arī pievienojušies vairāki jauni
pulciņi. Tā pēc dažu gadu pārtraukuma
«Jundā» atkal būs muzikālās nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem
«Kustīgās notiņas», kuras vadīs Eva
Lukjanska. Tāpat pēc pārtraukuma ir
atgriezies pulciņš «Mājokļa dizains»
skolēniem no 6. klases, kurā dalībnieki
varēs realizēt savu individuālo gaumi
mājokļa iekārtošanā. Bet jaunums ir
pulciņš «Lego laiks», kurā skolēni no
1. klases, būvējot un eksperimentējot,
attīstīs domāšanu, loģiku un telpiskumu. «Šajās nodarbībās nebūs jāstrādā
ar lego robotiem, kas saistās ar robotiku, bet gan dalībnieki paši no dažāda
izmēra lego klučiem būvēs interesantas
lietas, ko pēc tam iemūžinās foto, lai
izveidotu komiksu ar saviem darbiem,»
stāsta M.Kalniņš.
Domājot par jauno sezonu, vairāki
jauni piedāvājumi nākuši klāt mākslas
nozarē. Darbu sāks pulciņš «Jautrā
māksla», kurā 1. – 3. klašu skolēni
netradicionālā veidā strādās ar krāsām
un materiālu, tāpat klāt nāk pulciņš
«Es un dizains» skolēniem no 1. klases, kurā bērni radīs dažādas lietas no
interesantiem materiāliem, piemēram,
atpūtas krēslu no vecām auto riepām,
foto rāmjus no knaģiem. «Galvenā
doma ir caur radošu un inovatīvu ceļu
iepazīt dažādus materiālus un to pielietojumu. Kaut vai saprast, ka arī no
vecas auto riepas var sanākt kaut kas
vērtīgs,» tā M.Kalniņš. Vēl viena jaunās
sezonas novitāte ir «Konstruēšana».
«Iepriekšējā gadā izmēģinājām trīs
nodarbības apvienot vienā – trīs reizes
nedēļā notika trīs dažādas nodarbības,
katru dienu piedāvājot ko citu. Viena
no tām bija konstruēšana, un jutām, ka
bērniem tā ļoti patīk, tāpēc nolēmām
šogad to piedāvāt atsevišķi, lai bērni
būvē, līmē, konstruē, attīstot tehnisko
domāšanu,» saka M.Kalniņš, piebilstot,
ka šī nodarbība būs saistoša 1. – 4.
klašu skolēniem.
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 (nodarbību laiki – tabulā),
lai iepazītos ar pedagogu, apskatītu nodarbību vietu un aizpildītu iesniegumu.
Iesniegumu var atrast arī «Jundas»
mājas lapā un aizpildīt jau mājās.
«Mans ieteikums gan skolēniem, gan
vecākiem – ne tikai izpētīt nodarbību
sarakstu, bet atnākt pie mums ciemos
klātienē un pašiem visu redzēt savām
acīm. Iespējams, kāds pulciņa nosaukums neko neizteiks, bet, atnākot
pie skolotāja paskatīties, kas zem tā
slēpjas, radīsies interese, un izlemsiet
pievienoties «jundēnu» saimei,» mudinot atnākt uz pirmajām nodarbībām
izlūkos, saka M.Kalniņš.

Ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts

FK «Jelgava» uzvar
un pakāpjas uz 3. vietu

Pirmdien, 24. augustā, futbola Virslīgas
spēlē starp FS «Metta/LU» un FK «Jelgava»
mūsu futbolisti svinēja ļoti svarīgu uzvaru
4:2, pakāpjoties turnīra tabulā uz trešo pozīciju. Jāpiebilst, ka spēles gaitā jelgavnieki
atradās iedzinējos 1:0, tad izvirzījās vadībā
ar 2:1, bet pretinieki spēja rezultātu izlīdzināt (2:2). Turpinājumā jelgavnieki guva
vēl divus vārtus un svinēja pelnītu uzvaru.
Vārtus Jelgavas kluba labā guva Oļegs
Malašenoks, Kenedijs Eriba, Andrejs
Kiriļins un Vjačeslavs
Suškins. Nākamais
mačs mūsējiem –
11. septembrī viesos
pret «Ventspili».

«Zemgale/LLU» 11 vārtu
spēlē pieveic Liepāju

Turpinot gatavoties jaunajai
Latvijas hokeja
Virslīgas sezonai,
divas pārbaudes
spēles īsā laikā
ar HK «Liepāja»
aizvadījusi «Zemgale/LLU». Ja pirmajā spēlē
viesos mūsējie piedzīvoja zaudējumu ar
2:5, tad piektdien, 21. augustā, Jelgavas
Ledus hallē ļoti rezultatīvā spēlē jelgavnieki
izrādījās pārāki ar 7:4. Komandas galvenais
treneris Aigars Cipruss atzīmē, ka hokejistiem šobrīd slodzes vēl netiek samazinātas.
Pirmā oficiālā spēle sezonā – jau 5. septembrī, kad jelgavnieki savā laukumā uzņems
Jūrmalas «HASC».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
«Cerībnieki» gatavojas
pasaules čempionātam

No 21. līdz 31. oktobrim Kataras galvaspilsētā Dohā notiks pasaules vieglatlētikas
čempionāts invalīdiem. Latvijas paraolimpiskās vienības sešu sportistu vidū ir trīs
Jelgavas kluba «Cerība» vieglatlēti: Maijas
Ukstiņas audzēkņi Ingrīda Priede (diska
mešana) un Edgars Bergs (lodes grūšana),
kā arī Ināras Aperānes audzēknis Dmitrijs
Silovs (tāllēkšana un šķēpa mešana). Kluba
vadītāja Ruta Kļaviņa informē, ka aizvadītās
nedēļas nogalē Murjāņos notika Latvijas
Invalīdu sporta federācijas sacensības
vieglatlētikā, kurās piedalījās pieci «Cerības» sportisti. I.Priede, E.Bergs un D.Silovs
izcīnīja 1. vietu, bet sacensībās vēl startēja
Raivis Steķis (tāllēkšana un 100 m, 2. vieta)
un Kristaps Kukainis (100 m, 3. vieta).

Sadalītas «Basta football»
medaļas

Ar komandas «Tūristi» jaunākajā
grupā un «Wild
wolf» vecākajā
grupā uzvaru no
slēdzies futbola turnīrs «Basta football», kas
aizvadīts sešos posmos Jelgavas 6. vidusskolas stadionā. Turnīru organizēja Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar Sporta
servisa centru un LFF Zemgales Futbola
centru. Organizatoru pārstāve Jeļena Grīsle
informē, ka turnīrā piedalījās 53 komandas
jaunākajā grupā (līdz 16 gadu vecumam) un
13 komandas vecākajā grupā (17 – 25 gadus
veci dalībnieki). «Atsaucība tiešām ir uzteicama – kopējais futbola turnīrā reģistrēto
dalībnieku skaits ir 615,» tā J.Grīsle.

BK «Jelgava» arī šogad
spēlēs LBL 1. divīzijā
 Krišs Upenieks

17. augustā 20 spēlētāji ieradās uz basketbola kluba
«Jelgava» pirmo treniņu. Tikai mēneša sākumā noskaidrojās, ka arī šogad Jelgavas
komanda spēlēs Latvijas Basketbola līgas (LBL) 1. divīzijā,
taču galvenais treneris Mārtiņš Gulbis atzīmē, ka pārliecība par to bijusi jau iepriekš.
«Ja man nebūtu motivācijas,
es nebūtu šeit. Sajūta, ka ar
ierobežotiem resursiem gūsti
uzvaras, ir lieliska,» tā treneris. Jaunās sezonas sākums
paredzēts septembra beigās,
un šogad turnīrā piedalīsies
11 komandas. No turnīra atvadījusies Saldus komanda,
bet klāt nācis BK «Ogre» un
Vara Krūmiņa vadītā Valgas
komanda no Igaunijas.
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī pirms
2015./2016. gada sezonas ilgāku laiku
nebija skaidrības, vai BK «Jelgava» spēlēs
LBL 1. divīzijā, taču šogad šis jautājums
tika atrisināts ātrāk. «It kā jau visu laiku
tika teikts, ka spēlēsim. Neslēpšu – bija
man arī citi piedāvājumi attīstīt sevi, bet
uzskatu, ka ir jānovērtē tie cilvēki, kas
tev dod iespēju. Nekāda nauda nevar
mainīt tās sajūtas, ko gūsti no uzvarām
ar limitētiem līdzekļiem, katru gadu būvē
savu māju, nevis strādā ar jau gatavu komandu. Pagājušajā gadā sākām tikai 12.
septembrī, trīs nedēļas pirms jaunās sezonas. Līdzekļi ir tādi, kādi ir, bet vieglāk ir
pateikt, ka viss ir slikti, un neko nedarīt,»
tā galvenais treneris M.Gulbis.
Lai gan oficiāli līgums nav noslēgts
ne ar treneriem, ne ar kādu spēlētāju,
treneru korpuss, diezgan droši, paliks
iepriekšējais – M.Gulbis un Gatis
Justovičs. Ar komandu šobrīd trenējas
iepriekšējās sezonas līderi Kristaps
Pļavnieks, Dāvis Geks, Agnis Čavars
un lietuvietis Deniss Krestiņins, kurš,
guvis nelielu kājas savainojumu, atkal
būs ierindā pēc aptuveni nedēļas. Tāpat
sviedrus lej jelgavnieki Andris Justovičs,
Jānis Bērziņš, talantīgākie Jelgavas
basketbola skolas audzēkņi, kā arī pārbaudīti tiek spēlētāji no citām Latvijas
vienībām. Jau pēc 21. augusta galvenais
treneris par darbu pateicās lietuviešu
leģionāram, kurš savu lietderību neprata pierādīt. «Domāju, ka komanda
par 60 procentiem paliks tāda pati kā
pagājušajā sezonā. Mans galvenais
mērķis bija noturēt trīs spēlētājus, bet
konkrētus uzvārdus vēl nesaukšu. Viss
liecina par to, ka man tas izdosies un
paliks tie basketbolisti, kas var veidot
rezultātu,» turpina treneris.
«Mēģināsim pareizi sabalansēt slodzi. Pašlaik treniņi notiek visai vieglā
ritmā, bet spēlētājiem vienalga ir grūti.
Pakāpeniski slodzes palielināsies, bet

BK «Jelgava» treniņos
Mārtiņa Gulbja vadībā
piedalās arī komandas
aizvadītās sezonas
līderi Dāvis Geks, Kristaps Pļavnieks (attēlā),
Agnis Čavars un lietuviešu leģionārs Deniss
Krestiņins. Treneris
prognozē, ka komandas kodolu izdosies
saglabāt arī šosezon.
Foto: Raitis Supe
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Meklē darbu
Virpotājs un metinātājs. Tālrunis 29957066.
Kopēja. Ir medicīniskā izglītība un pieredze.
Tālrunis 24932667.
Aprūpētāja (51 gads) no Bauskas. Ir sertifikāts. Ir iespēja dzīvot pie jums mājās un aprūpēt. Vēlamas brīvdienas. Ir darba pieredze.
Tālrunis 20657456.

Piedāvā darbu
JPPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471) aicina
darbā garderobisti(-u). Tālrunis 63023461.
Jaunatvērtā kafejnīca «Lauku sēta» (reģ.
Nr.40103373310) Dobeles šosejā 24 (pie CSDD)
aicina darbā pavāri(-u). Prasības: laba garšas
izjūta, ēdienu gatavošana atbilstoši uzņēmuma
prasībām, produktu plānošana un pasūtīšana,
galdu servēšana, higiēnas normu ievērošana.
Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu un
sociālās garantijas. Tālrunis 25955250, e-pasts
steamhouse.sia@gmail.com.
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) aicina pas
tāvīgā darbā tāmētāju būvniecības/inženiertīklu objektu tāmēšanai. Piedāvājam stabilu
darbu, konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus. Pieteikties, CV sūtot pa
e-pastu info@kulk.lv. Tālrunis 63021420.
Jelgavas 4. vidusskola (reģ.Nr.90000074738)
Akmeņu ielā 1 aicina darbā angļu valodas
skolotāju, sociālo pedagogu(-ģi) uz 0,5
slodzēm, psihologu(-ģi) uz 0,5 slodzēm
un sociālo pedagogu uz 0,5 slodzēm.
Tālrunis 63012590, 29595771.
Piedāvā darbu strādniekiem(-cēm) ražas
vākšanā. Zvanīt pēc plkst.20 pa tālruni
29660598 (Kārlis Ausmanis).
Jelgavas 2. internātpamatskola (reģ.
Nr.90000074738) Filozofu ielā 50 aicina
darbā psihologu(-ģi) un aukli. CV sūtīt
pa e-pastu 2intpsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām – 63021773.

Pērk
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
1/2 māju. T.29558600
Jaunus un mazlietotus ledusskapjus,
saldētavas, veļas mašīnas (no 40 līdz 250
EUR). Garantija. Gāzes un elektro plītis (no
30 līdz 100 EUR). Televizorus, dekoderus.
Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836

samazināt tās varētu aptuveni divas trīs
nedēļas pirms sezonas ievada. Šogad būs
36 spēles, un tas priecē, jo pagājušajā
gadā trīs reizes bija tā, ka divas nedēļas
izlaidām. Nospēlējam labu spēli, bet tad
seko pauze, pēc kuras spēle atkal kaut
kur pazūd… Kad spēles bija biežāk, tad
arī rādījām labāko sniegumu. Mērķis,
protams, tagad ir viens – cīnīties par
vietu izslēgšanas spēlēs, citādi jau nav
vērts darīt,» komentē M.Gulbis. Šajā
sagatavošanās posmā komanda aizvada
9 – 10 treniņus nedēļā.
Šogad LBL čempionātā spēlēs 11
komandas – Rīgas «VEF», «Ventspils», «Valmiera/ORDO», «Jēkabpils»,
«Liepāja/Triobet», «Jūrmala/Fēnikss»,
«Jelgava», Latvijas Universitāte, «Barons/LDz», debitante «Ogre» un Latvijas–Igaunijas apvienotā komanda
«Valka/Valga». Izslēgšanas turnīrā iekļūs sešas labākās komandas. M.Gulbis
uzskata, ka play-off būtu jāspēlē astoņām vienībām, taču tam nav vajadzības
pievērst uzmanību, jo ir iespējas cīnīties
arī par šādu mērķi. «Pagājušajā gadā
pietrūka viena Salvja Mētras neizmesta auta,» iepriekšējo sezonu atceras
galvenais treneris. Šogad, visticamāk,
komandas kapteinis S.Mētra Jelgavā
vairs nespēlēs.
«Darīt kaut ko ķeksīša pēc nav mums
pa prātam. Atkal būs jauns sastāvs, un
cerams, ka cilvēki, kas paliks komandā,
ātri sapratīs, ko es no viņiem sagaidu.
Vienmēr var iet vieglāko ceļu, bet gribu pierādīt, ka ar Latvijas jaunajiem
spēlētājiem var sasniegt rezultātu.
Man motivācijas nekad nav trūcis. Ja
tās nebūtu, noteikti nebūtu izvēlējies

Jelgavas variantu un būtu devies kaut
kur citur. Man ir sajūta, ka neesmu
vēl teicis pēdējo vārdu Jelgavā. Ar
treneru sastāvu esmu apmierināts, tur
nav problēmu. Protams, arī bez ārsta
[Edgars Šeins – red.] nekas nebūtu
iespējams,» motivācijas pilns ir gados
jaunais M.Gulbis.
Jaunās sezonas sākums paredzēts
septembra beigās, taču precīzs kalendārs vēl nav izveidots. Paredzams, ka
komanda aizvadīs četras pārbaudes spēles, bet ne tuvākajā laikā. Visticamāk,
pirmais mačs varētu būt laika periodā
no 10. līdz 15. septembrim. Sezonas
gaitā deviņas komandas aizvadīs četru
apļu turnīru, bet «VEF» un Latvijas–
Igaunijas apvienotā komanda ar katru
pretinieci spēlēs divas reizes. Jāpiemin,
ka šogad jelgavnieki treniņus neaizvada

Zemgales Olimpiskajā centrā, bet gan
Jelgavas Sporta hallē. Iespējams, ka pilsētas centram tuvāk esošajā zālē «Jelgava» spēlēs arī sezonas gaitā. Treneri un
spēlētāji jau iepriekšējā sezonā atzīmēja,
ka izmēra ziņā mazākajā hallē ir iespēja
sagaidīt labākas emocijas, atmosfēru un
sajust līdzjutēju atbalstu.

Ozola skaidu briketes 135 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērzu skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553.

Dažādi
Piedāvājam dažāda veida remonta darbus
jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Zāģējam baļķus, dēļus jūsu sētā. 26547957.

Jelgavas Ledus sporta skola

Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.

2015./2016. mācību gadam līdz
2015. gada 30. oktobrim uzņem audzēkņus

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905

Šorttreka nodaļā (no 6 līdz 8 gadiem),
Daiļslidošanas nodaļā (no 4 līdz 6 gadiem),
Hokeja nodaļā (no 5 līdz 7 gadiem).

Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407

Vietu skaits ir ierobežots.
Adrese: Rīgas iela 11.
Interesēties pa tālruni 63007222, 20384690.

IZSLUDINA IZSOLI
AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» (reģ.Nr.41703001340) 2015. gada 14. septembrī Jelgavā, Pasta ielā 47, 2.
stāvā, 217. kabinetā, plkst.14 izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai:
1. automašīna «VW Caddy», valsts reģistrācijas Nr.ET 6434; izlaiduma gads – 2000.; spidometra rādījums – 237 000
km; krāsa – balta; degvielas tips – dīzeļdegviela; dzinēja tilpums – 1,9 l. Nosacītā cena ir EUR 1000,00 (tūkstotis euro,
00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena;
2. automašīna «VW Caddy», valsts reģistrācijas Nr.ET 6435; izlaiduma gads – 1999.; spidometra rādījums – 220 000
km; krāsa – balta; degvielas tips – dīzeļdegviela; dzinēja tilpums – 1,9 l. Nosacītā cena ir EUR 500,00 (pieci simti euro,
00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena;
3. automašīna «VW Passat», valsts reģistrācijas Nr.EK 1709; izlaiduma gads – 2000.; spidometra rādījums – 237 000
km; krāsa – balta; degvielas tips – dīzeļdegviela; dzinēja tilpums – 1,9 l. Nosacītā cena ir EUR 300,00 (trīs simti euro,
00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Izsole katram objektam tiek organizēta atsevišķi.
Nodrošinājuma nauda – 10% no automašīnas nosacītās cenas – ir jāieskaita līdz izsoles dienai AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums»
kontā. Nodrošinājuma nauda ir uzskatāma par saņemtu, kad tā ir ienākusi AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» kontā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, 4. stāvā,
Jelgavā, no šī gada 27. augusta līdz 10. septembrim darba dienās no plkst.8 līdz 17 (pusdienu pārtraukums – no plkst.12
līdz 13). Kontaktpersona – Tatjana Ribčenko, tālrunis 26067177.

Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; iesniegt
prasību tiesā (laulības šķiršana). Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
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.

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS FOLOMEJEVS (1926. g.)
JURIJS TIHONOVS (1933. g.)
ZINAIDA ANTONOVA (1938. g.)
ĒRIKS INDRĀNS (1941. g.)
HELĒNA CĪRULE (1925. g.)
RUTA ORTLOVA (1949. g.)
RAITIS SUNĪTIS (1977. g.).
Izvadīšana 27.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ZENTA ZDANOVIČA (1931. g.).
Izvadīšana 27.08. plkst.14 no Meža kapsētas
Sēru nama uz Miera kapsētu.
AIVARS CIELAVA (1961. g.).
Izvadīšana 27.08. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 31. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2080.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kad pārņem mīlestība». Romantiska komēdija. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 151.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2080.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Misija iedvesmot!» LTV sezonas atklāšanas raidījums.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.15 «Sporta studija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs». Seriāls. 8.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Personība. 100 g kultūras».* G.Račs.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 150.sērija.
10.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
12.50 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.20 «Latvijas futbola virslīgas spēle». FK «Liepāja» – FK «Ventspils».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.00 JAUNUMS. «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Ziņas šovakar». (krievu val.).
18.30 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.00 «Alpu dakteris». Seriāls. 1.sērija.
19.50 TV PIRMIZRĀDE. «Jūras aprītie: varenākā Senās Ēģiptes
zudusī pilsēta». Dokumentāla filma.
20.50 «Čārlijs, malā stāvētājs». ASV drāma. 2012.g.
22.40 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.20 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 121.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.20 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca “Grand Hotel” 2». Spānijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 72.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.10 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.05 «Attīstības kods».
1.30 «Mēs par mežu». Latvijas dokumentāla filma.
1.40 «LNT ziņu «Top 10»».
2.20 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 8.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 15.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 17.sērija.
6.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.00 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Mūmija». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
11.25 «Māmiņu klubs 8».
12.00 ««Gatavo 3» mežā».
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.30 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 63.sērija.
14.40 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
15.40 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 7.sērija.
22.20 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
23.20 «Krīze». ASV seriāls. 10.sērija.
0.10 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
2.00 ««Nekā personīga» piedāvā: Palikušais». Dokumentāla filma.
2.55 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 1.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 1. septembris
LTV1
5.00 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2081.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Laiks lidot». Melodrāma (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.

13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Lai dzīvo bērni!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 152.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2081.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Trauksme debesīs». Dok.filma (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Lilīhammera 2». Seriāls. 8.sērija.
0.20 «Romai – ar mīlestību». ASV romantiska komēdija. 2012.g.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 151.sērija.
9.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 1.sērija.
10.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.20 «Pārbaudes spēle basketbolā». Latvija – Maķedonija.
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Ziņas šovakar». (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
19.10 «Alpu dakteris». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Baltijas neskartā daba. Teiksmainie meži un purvāji».
Dokumentāla filma.
20.55 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 4.sērija.
21.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.45 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.40 «Jūras aprītie: varenākā Senās Ēģiptes zudusī pilsēta».
Dokumentāla filma.
0.45 «Dikte». Seriāls. 8.sērija.
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 122.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 12.sērija.
12.00 «Vēstules debesīm». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 74.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mēs to izdarījām naudas dēļ».
Vācijas komēdija. 2014.g.
23.10 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 4.sērija.
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.45 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 9.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 16.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 18.sērija.
6.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.00 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 3».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
12.50 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.25 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.50 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 64. un 65.sērija.
15.00 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 JAUNUMS. «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Zoodārza sargs». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
23.15 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.15 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 13.sērija.
1.20 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
2.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 1.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 2.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 2. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2082.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.25 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
13.25 «Selfridžs». Seriāls. 8.sērija.
14.20 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 153.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2082.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 JAUNUMS. «Tiešā runa». Diskusiju raidījums.

tv programma
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Trauksme debesīs». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.00 «Daugavieši».*
1.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 152.sērija.
9.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 2.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.40 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
12.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
14.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Ziņas šovakar». (krievu val.).
18.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
19.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Kā būt radošam». Dokumentāla filma.
21.00 «100 g kultūras. Personība».* Ģ.Kesteris.
21.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.15 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 10.sērija.
23.15 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.45 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
0.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
0.30 «Kā būt radošam». Dokumentāla filma.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 123.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Mēs to izdarījām naudas dēļ». Vācijas komēdija. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 76.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 21.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «RED aģenti 2». Spraiga sižeta komēdija. 2013.g.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 5.sērija.
1.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 10.sērija.
2.20 «Šodien novados».
2.30 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 1.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 19.sērija.
6.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.00 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 3».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
12.50 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.25 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.50 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 66. un 67.sērija.
15.00 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.55 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.55 JAUNUMS. «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 1.sērija.
0.55 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.25 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
2.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 3.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 3. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2083.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 154.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2083.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Izlaiduma gads». Latvijas drāma. 2014.g.
0.10 «Tiešā runa».* (ar surdotulk.).
1.20 «Lilīhammera 2». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».

Ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 153.sērija.
9.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Latvijas Dailes teātris. Jaunākie laiki».
11.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.40 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 10.sērija.
14.40 «Alpu dakteris». Seriāls. 4.sērija.
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Ziņas šovakar». (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 JAUNUMS. «Varenais Kalns. Atgriešanās». Stāsts par latviešu
inženiera Andra Dambja un viņa komandas gaitām Amerikas
leģendārākajās kalnā braukšanas sacensībās Paikspīkā.
21.15 TIEŠRAIDE. «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle». Turcija – Latvija.
0.10 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
0.20 «Sporta studija».
1.05 «Zebra».* (ar subt.).
1.20 «Personība. 100 g kultūras».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 124.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 21.sērija.
12.00 «Uta Danella. Sapņu kāzas». Vācijas melodrāma. 2002.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 78.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 13.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 7.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Vampīrs Ņujorkā». ASV komēdija. 1995.g.
2.10 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 11.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 20.sērija.
6.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.00 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 3».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
12.50 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.25 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.50 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
15.00 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 16.sērija.
22.15 «Pilsētas tiesa». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.10 «Kinomānija».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
2.20 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
3.10 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 4.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 4. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 8.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P - Veiksme, Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 155.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Zem apgāztā mēness». Rīgas kinostudijas drāma. 1977.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Operācija «Imantas pedofils»».
21.45 «Midsomeras slepkavības 17». Seriāls. 2.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.45 TV PIRMIZRĀDE. «Muzikālās performances
«Ādama pasija» tapšana». Dokumentāla filma.
0.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.15 «Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas Galā koncerts
«Mūzika iedvesmai!»».*

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 154.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 12.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».

14.55 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Ziņas šovakar». (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.40 «Aculiecinieks».*
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Apokalipse: Pirmais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Frenks Zapa».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Slēgtā sala». ASV trilleris. 2010.g.
0.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.15 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
3.40 «Anekdošu šovs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 125.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Uta Danella. Mēness atspulgs ezerā». Vācijas drāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.10 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 80.sērija.
19.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «LNT 20 sezonas. Spilgtākie mirkļi». Dokumentāla filma.
22.35 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 19.sērija.
23.10 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Uta Danella. Sapņu kāzas». Vācijas melodrāma. 2002.g.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 21.sērija.
6.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.00 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 16.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
12.50 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.20 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.50 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
14.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.00 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu. 15 gadi!»
21.00 «Iepazīsties – mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
23.10 «Diktators». ASV komēdija. 2012.g.
0.55 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
2.30 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
3.25 «TV3 ziņas».
3.55 «Bez tabu».

Sestdiena, 5. septembris
LTV1
5.15 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.35 ««Teātris.zip»».
10.45 «J.Jaunsudrabiņš. «Baltā grāmata»». «Dirty Deal Teatro» izrāde.
12.35 «Mans zaļais dārzs».*
13.05 «Adreses».*
13.35 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.05 «Kūku kari».*
15.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
17.00 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Zdislavs Romanovskis.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «A.Puškins. «Oņegins»». Dailes teātra izrāde.
0.25 «Midsomeras slepkavības 17». Seriāls. 2.sērija.
2.05 «Sirds stīgu spēle».
Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.
4.00 «Personība. 100 g kultūras».* Grupa «Instrumenti».
4.40 «Dabas koncertzāle. Simfonija «Devons»».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 14. un 15.sērija.
7.05 «Province».*
8.05 ««SeMS» ceļo».*
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «100 g kultūras. Personība».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
13.55 «Lielais pārgājiens».*
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* P.Andersons.
15.10 «Varenais Kalns. Atgriešanās».*
15.55 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dokumentāla filma.
16.55 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts
22.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 12.sērija.
23.45 «Slēgtā sala». ASV trilleris. 2010.g.
2.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.35 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.45 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
6.30 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 4.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «LNT 20 sezonas. Spilgtākie mirkļi». Dokumentāla filma.
12.25 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
14.20 «Karamba!» Humora raidījums.
14.30 «Brāļu sazvērestība». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
15.40 «Kurš pēc kārtas?» ASV romantiska komēdija. 2011.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2015».
Latvija – Beļģija.
20.30 «LNT ziņas».
21.00 «Dzintara dziesmas 5».
22.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 4.sērija.
0.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.05 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 12.sērija.
2.50 «LNT brokastis».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 22.sērija.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 7.sērija.
7.15 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Pasaku vidusskola: Pavasaris». Animācijas filma.
9.05 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
11.05 «Filmiņa par tīģeri». ASV un Japānas animācijas filma.
12.45 TV PIRMIZRĀDE. «Vārdu maģija: Džoanna Roulinga.
Neoficiālā biogrāfija». ASV biogrāfiska filma. 2011.g.
14.30 «Iepazīsties – mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
16.50 «Alise Brīnumzemē». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
21.30 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku».
ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.35 TV PIRMIZRĀDE. «Truša ala». ASV drāma. 2010.g.

JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS

BĒRNU MŪZIKAS SKOLĀ
MĀCĪBU SĀKUMS 1. SEPTEMBRĪ
• Plkst.14 – klavierspēles, vijoles, čella
spēles audzēkņiem
• Plkst.15 – pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, akordeona, kokles, ģitāras
spēles, kora klases audzēkņiem

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»

turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 3 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

SEPTEMBRĪ

Jaunas grupas komplektēšana.
Dienas grupai nodarbības
14., 15., 16. septembrī;
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari
Tālrunis uzziņām – 26189613.

Jelgavas Bērnu mākslas skolas
Sestdienas sagatavošanas studija
aicina bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem
(zīmēšana, gleznošana, kompozīcija).
Pirmā tikšanās – 5. septembrī plkst.10 Mazajā ceļā 2, 4. telpā.
Kristīna Landau-Junkere, tālrunis 26173276.

MƗkslas studija

”Mansards”

JƗƼa ielƗ 1a, Jelgava
PiedƗvƗ mƗcƯbas

MƖKSLƖ UN DIZAINƖ
bƝrniem un jauniešiem

VIZUƖLAJƖ
KOMUNIKƖCIJƖ
pieaugušajiem

Raitis 29419941
KristƯna 26173276

1.25 «Pilsētas tiesa». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
3.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Papucīši». Seriāls. 7.sērija.

Svētdiena, 6. septembris
LTV1
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.50 JAUNUMS. «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.05 JAUNUMS. «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 TV PIRMIZRĀDE. «Viņas Majestāte Temza». Dokumentāla filma.
10.55 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas
Marijas vārda Romas katoļu baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns 3». Detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Laimes kruīzs. Medusmēnesis Provansā».
Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Nakts vilciens uz Lisabonu».
Vācijas, Portugāles un Šveices mistikas drāma. 2013.g.

Loģistikas uzņēmums SIA «TRIALTO LATVIA»
(reģ.Nr.40003921623)
aicina Tevi pievienoties mūsu čaklajai komandai.

Tev varam piedāvāt šādus amatus:

• marķētājs(-a);
• krāvējs(-a);
• elektrokrāvēja operators(-e) (vēlams ar pieredzi);
• komplektētājs(-a);
• komplektācijas kontrolieris(-e).
Uz darbu un no darba Tevi nogādās uzņēmuma autobuss!

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
0.40 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.40 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā!»».*
4.50 «100 g kultūras. Personība».* Mūziķis Juris Kaukulis.

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Sekotāji».*
7.05 «Zili brīnumi!»*
7.35 «Province».*
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.50 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.20 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
10.35 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
11.25 «Olsena bandas bērni un neuzveicamais zaglis».
Norvēģijas ģimenes komēdija. 2009.g.
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.15 «Lielais pārgājiens».*
14.05 «Bellas ģimene». Vācijas melodrāma. 2014.g.
15.45 «Leģendārie albumi. Frenks Zapa». Dokumentāla filma.
16.45 TV PIRMIZRĀDE. «Šana: Vilku mūzika».
Šveices un Kanādas ģimenes filma. 2014.g.
18.30 TIEŠRAIDE. «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle». Latvija – Čehija.
21.30 TIEŠRAIDE. «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».
Argentīnas posms.
23.00 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
23.15 «Dikte». Seriāls. 9.sērija.
0.05 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
1.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.35 ««SeMS» ceļo».*
4.35 «Troksnis».*
5.29 «Province».*

LNT

TV3

5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.05 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
7.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.05 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.00 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 13.sērija.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 4.sērija.
14.05 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.05 «Dzintara dziesmas 5».
17.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 19.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2015».
Latvija – Lietuva.
20.30 «LNT ziņu «Top 10»».
21.20 «Tanbaha». Vācijas drāma. 2015.g. 2.sērija.
23.30 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.25 «Bērnu spēles 2». ASV mistikas trilleris. 1990.g.
1.45 «Uta Danella. Mēness atspulgs ezerā». Vācijas drāma. 2004.g.
3.15 «LNT brokastis».
4.00 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.45 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.20 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.20 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku».
ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
14.30 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
16.20 «TV3 īpašais sezonas atklāšanas šovs «Es mīlu tevi, Latvija»».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ceļojums uz Zemes centru». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
21.55 «Mūmija atgriežas». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.40 TV PIRMIZRĀDE. «Garantētais medījums».
ASV krimināldrāma. 2011.g.
2.35 «Kā balta lapa». Francijas komēdija. 2010.g.
3.50 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
4.35 «Papucīši». Seriāls. 8.sērija.

SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)

aicina darbā kravas marķētājus(-as)
noliktavā Ozolniekos.

Prasības:
• strādīgums;
• precizitāte darbā;

• kārtīgums;
• spēja strādāt komandā.

Papildu informācija – pa tālruni 20304646, 25449221
(darba dienās no plkst.9 līdz 18).

Akreditēta mūzikas skola
«BJMK Rokskola»
aicina bērnus un jauniešus,

sākot no 11 gadu vecuma, uz iestājpārbaudījumiem 2015./2016. mācību gadam

2. augustā plkst.19.30

profesionālās ievirzes programmā
«Rokmūzika» ar iespēju apgūt šādas
specialitātes:
• bungas;
• basģitāra;
• elektriskā ģitāra;
• vokāls;
• klasiskā ģitāra.

Tev piedāvājam:
sociālās garantijas, atbalsta plecu – lielisku kolektīvu un
labu vadību, interesantu darbu, reālas izaugsmes iespējas.
Iespējami dažādi darba grafiki.

Pieteikšanās interešu izglītības nodarbībām
mūzikā – 3. un 4. septembrī no plkst.14
līdz 20 un visa mācību gada garumā!

Zvaniet pa tālruni 27891634 vai sūtiet CV pa e-pastu
Kadrija.Vasilonoka@trialtolatvia.lv!

Adrese: Dobeles iela 68, Jelgava.
Informācija: www.bjmk.lv; 29505899.
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SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)

aicina darbā krāvējus(-as)
noliktavā Ozolniekos.

Prasības:
• spēja veikt fizisku darbu;
• spēja strādāt komandā;
• spēja strādāt precīzi, pareizi, ievērojot kvalitātes
standartus un pasūtītāja prasības;
• augsta atbildības izjūta.
Papildu informācija – pa tālruni 20304646, 25449221
(darba dienās no plkst.9 līdz 18).

UZŅEMŠANA KATRU DARBA DIENU NO PLKST. 9.00 - 17.00

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus
		
Jauktais koris «MĪTAVA»,
Otrdienās, ceturtdienās gaidām
A.Pizika, 29229062
dalībniekus visās balsu grupās.
Jauktais koris «ZEMGALE»,
14. septembrī plkst.18, kā arī turpmāk kora
G.Pavilons, Z.Stafecka, 29155577
nodarbību laikā. Uzņem jaunos dalībniekus
visās balsu grupās (jo īpaši vīru)
bez vecuma ierobežojuma.
Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
10. septembrī plkst.20, kā arī turpmāk kora
G.Galiņš, 29467242
mēģinājumu laikos. Gaidām dziedātgribošus
cilvēkus visās balsu grupās
(īpaši vīrus, bet dāmas arī ļoti gaidītas)
bez vecuma ierobežojuma.
JELGAVAS POPKORIS
3. septembrī no plkst.17 līdz 18
J.Vizbulis, E.Karlsone, 28383023
biedrības «Zemgales kultūras studija»
telpās Dobeles ielā 62a.
Uzņem meitenes un puišus visās
balsu grupās (7. – 12. klase).
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA»,
A.Pizika, 29229062

Jauno dalībnieku uzņemšana
3. un 8. septembrī:
mazākā grupa (4 – 5 g.v.) – plkst.16;
vidējā grupa (6 – 9 g.v.) – plkst.17;
vecākā grupa (10 – 14 g.v.) – plkst.18.
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS»,
Ansamblis atsāk darbību otrdienās.
G.Agruma, 26731200		
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS,
3. septembrī plkst.18.
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683
Gaidām muzikālus jauniešus.
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
31. augustā un 7. septembrī plkst.18.
L.Ozola, 27295049
Gaidām zēnus un meitenes no 2,5 līdz 15 g.v.
		
Bērnu un jauniešu
2. septembrī plkst.18.
deju kolektīvs «VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Uzņem zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
A.Skrastiņa, 26539194
Uzzini vairāk – www.vejazirdzins.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
(pamatsastāvs),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
(vidējā paaudze),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
(studija),
gaidīsim dejotgribētājus bez priekšzināšanām no 15 g.v.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
«Ex LIELUPE»,
gaidīsim dejotgribētājus – tos, kam pāri 40!
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»,
Aicinām jaunos dejotājus (A grupa, no 18 g.v.)
I.Karele, 28374363
uz atvērto mēģinājumu 7. septembrī plkst.19.30
kultūras nama Lielajā zālē.
Uzzini vairāk – www.dizdancis.lv;
www.facebook.com/dizdancis
Jauniešu deju kolektīvs
Aicinām jaunos dejotājus (B grupa, no 18 g.v.)
«MAZAIS DIŽDANCIS»,
uz atvērto mēģinājumu 7. septembrī plkst.18
I.Karele, 28374363
kultūras nama Lielajā zālē.
Uzzini vairāk – www.dizdancis.lv;
www.facebook.com/dizdancis
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
31. augustā, 2., 7. un 9. septembrī plkst.20.
A.Noviks, 29721362		
Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
3. septembrī plkst.19.30
I.Karele, 28374363
aicinām pievienoties jaunus dejotājus – pārus.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «LAIPA», 14. un 16. septembrī no plkst.20 līdz 22
M.Skrinda, 29428013
deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Aicinām pulkā puišus vai pārus gados labākajos!
VPDK «LAIPA» – garā jauni, sprauni un priecīgi!
Dulli un traki! Mīl dzīvi un mīl deju!
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «ROTA», 15. septembrī plkst.20 kolektīvs atsāk sezonu un
L.Muskare, 29879292
uzņem jaunus dalībniekus (gan kungus, gan dāmas).
Turpmāk – otrdienās deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI» (jaunieši),
31. augustā plkst.20 jauno dalībnieku uzņemšana.
L.Ozola, 27295049
Gaidām puišus un meitenes no 15 g.v.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI» (vidējā paaudze), 7. septembrī plkst.19.30
U.Ozols, 20223360
gaidām dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
Mūsdienu deju studija «INTRIGA»,
4. septembrī plkst.18. Aicinām meitenes no 5 g.v.
I.Ose, 29149198
Uzzini vairāk – www.intriga.lv
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»,
4. septembrī no plkst.14 līdz 20 un
A.Andersone, 29160618
5. septembrī no plkst.10 līdz 14, kā arī visu
septembri darba dienu pēcpusdienās.
Uzņem jaunus dejotājus mūsdienu dejā un
street dance vecumā no 3 līdz 50 gadiem,
gan meitenes, gan puišus.
		
		
		
Sporta deju grupa bērniem,
No 3. septembra plkst.17.
G.Lambergs, 29257697
Gaidām dejotājus no 5 g.v.
Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 8. septembra plkst.18.30.
G.Lambergs, 29257697
Standarta un Latīņamerikas dejas.
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
14. septembrī plkst.18.30 mīļi gaidīsim ģimenes
V.Leja, 28801113
ar bērniem, lai kopā varam dziedāt, dejot,
iet rotaļās un apgūt mūzikas instrumentu spēli.
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija,
Teātra studija uzņem jaunos dalībniekus
A.Matisons, 29190434
17. septembrī no plkst.15 līdz 19.
Pretendentiem jāsagatavo dzejolis, proza vai fabula.
Jelgavas Jaunais teātris,
Jelgavas Jaunais teātris jauno sezonu uzsāk, aicinot
R.Svjatskis, 20390060
interesentus ielūkoties teātra pasaulē un apgūstot
skatuves pamatus. Teātrī aicināti jaunieši no 16 gadiem,
kā arī brieduma gadu un vidējās paaudzes interesenti.
Uzņemšana – 18. septembrī plkst.19 k/n «Rota».
Uzzini vairāk: www.jaunaisteatris.lv
Tautas lietišķās mākslas studija
Studija atsāk nodarbības 1. septembrī.
«DARDEDZE», I.Ozolniece		
Tautas gleznošanas studija,
2. un 3. septembrī no plkst.18.
I.Klapers, 29953991; A.Kalniņa, 26314574		
Zīmēšanas studija,
3. septembrī plkst.17. Uzņem jaunus
U.Roga, 29546447
dalībniekus – 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

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

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

Turpmāk interesēties
pa tālruni 28383023

Otrd., ceturtd. no plkst.16
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n

Otrd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 līdz 20 (atkarībā
no vecuma grupas) k/n «Rota»
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.15 (atkarībā no
vecuma grupas) Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.18 Jelgavas k/n;
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Pirmd. plkst.19.30
Jelgavas k/n;
trešd. plkst.18
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.19.30
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22

Otrd., ceturtd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22
Pirmd., trešd. plkst.20
k/n «Rota»
Pirmd., ceturtd. plkst.19.30
k/n «Rota»
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 Jelgavas k/n
Nodarbības notiek darba dienās
un sestdienās atkarībā no vecuma
grupas 2 – 3 reizes nedēļā
deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22.
Sīkāka informācija – pie deju
centra administratores
pa tālruni 27795685
un mājas lapā www.benefice.lv
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., ceturtd. no plkst.15 līdz 19
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
Pirmd., piektd.
no plkst.18 līdz 20
k/n «Rota»

Otrd., ceturtd. no plkst.10
Jelgavas k/n
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

Ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts

Pasta salā –
«Metāla laikmets»
 Ritma Gaidamoviča

Foto: no JV arhīva

Jau tradicionāli septembra sākumā Jelgavā būs Metāla svētki, kas šogad 5. septembrī no
pulksten 10 notiks Pasta salā.
Būs metināšanas konkurss,
varēs aplūkot helikopteru, veikt
eksperimentus Igaunijas zinātnes centra «AHHAA» mobilajā
stacijā, izmēģināt drošas braukšanas simulatorus, sacensties
par titulu «Jelgavas Dzelzs vīrs
2015» un iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvājumu. Šajā
dienā Jelgavā tiks atklāts un
prezentēts «TehnoBuss Latvija» autobuss – ar ražošanas
un eksperimentu iekārtām un
multimediju sistēmām aprīkota
ceļojoša mācību laboratorija,
kas braukās pa Latvijas skolām,
popularizējot inženierzinātnes.
Metāla svētku tēma šogad ir «Metāla laikmets», kuru novērtēt jelgavnieki aicināti no
pulksten 10 līdz 16, iesaistoties interesantās
un izzinošās aktivitātēs. Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga
stāsta, ka Metāla svētkos ko saistošu atradīs
gan profesionāļi, gan skolēni, gan ģimenes
ar bērniem.

Atklās modernāko mobilo
mācību laboratoriju Latvijā

Svētkos piedalīsies virkne metālapstrādes nozares uzņēmumu, kas iepazīstinās ar
savu aparatūru un darba iespējām nozarē.
Jau neiztrūkstoša šo svētku sastāvdaļa ir
metināšanas konkurss, kurā noskaidros
prasmīgāko Jelgavas metinātāju. Konkursam dalībnieki varēs pieteikties ZRKAC
Metālapstrādes mācību parka teltī Pasta
salā. Svētkos iesaistīsies arī Jelgavas pašvaldības iestādes un pilsētas uzņēmumi,
iepazīstinot ar sevi un piedāvājot atraktīvas nodarbes ģimenēm. Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
Zinātniskā bibliotēka, Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs, SIA «Jelgavas ūdens» un
«Pilsētsaimniecība» piedāvās savus Metāla
laikmeta stāstus uz sauszemes un arī ūdenī.
Jāpiebilst, ka svētkos varēs apskatīt arī
dažādu specializēto tehniku.
Īpašs notikums iecerēts pulksten 10.30,
kad tiks atklāts un prezentēts Mašīnbūves
un metālapstrādes rūpniecības asociācijas
(MASOC) un «Nordmetall» (Vācija) sadarbības projekts «TehnoBuss Latvija». Tā ir
īpaša ar ražošanas un eksperimentu iekārtām un multimediju sistēmām aprīkota
ceļojoša mācību laboratorija. Ar šī autobusa palīdzību, ceļojot pa Latvijas skolām,
iecerēts raisīt lielāku jauniešu interesi par
inženierzinātnēm. «TehnoBuss Latvija»
atklāšanā piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, ekonomikas
ministre Dana Reizniece-Ozola, MASOC

valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš un un veiklības konkurss «Jelgavas Dzelzs
Vācijas vēstniecības pārstāvji.
vīrs» notiks no pulksten 10.30 līdz 13.30.
Reģistrēšanās – «Remosa» teltī no pulksten
Eksperimenti, simulatori un roboti
10. Jāpiebilst, ka dalībnieki iedvesmu varēs
Metāla svētkos Jelgavā viesosies zinātnes smelties Latvijas spēkavīru paraugdemonscentra «AHHAA» mobilā eksperimentu trējumos. Jelgavā ieradīsies spēkavīrs Agris
stacija, kurā svētku apmeklētāji varēs Kazeļņiks ar saviem kolēģiem, lai no pulkveikt dažādus eksperimentus. Tāpat būs sten 12 līdz 13 sniegtu paraugdemonstrējupieejamas arī ZRKAC organizētās «Mini mus un aktivitātēs iesaistītu skatītājus.
phanomenta» mācību eksperimentu
stacijas, kas mācību gada laikā ceļo pa Izglītības piedāvājums un tirdziņš
skolām. Bet Rīgas Tehniskās universitātes
Metāla svētkos ar jaunāko pieaugušo
Robotikas klubs piedāvās piedalīties robotu izglītības piedāvājumu iepazīstinās ZRKAC,
sacensībās. Savukārt drošas braukšanas bet jomas speciālisti stāstīs par karjeras
skola «Zebra» apmeklētājiem ļaus izmē- iespējām un inženierzinātņu profesiju
ģināt simulatorus, lai redzētu, cik svarīgi piedāvājumu reģiona vidējās un augstākās
ir automašīnā piesprādzēties, un izjustu, izglītības iestādēs. Ar plašu programmu
kas notiek brīdī, ja ir frontāla sadursme un svētkos piedalīsies LLU, iepazīstinot ar
cilvēks nav piesprādzējies, kas notiek, ja studiju iespējām un studentu veidotajām izautomašīna apgāžas. Tāpat drošas braukša- strādnēm. Būs studentu veidotais traktors
nas skola organizēs sacensības automašīnu «CASE IH FARMALL 115U PRO», elektroriepu montēšanā, lai noskaidrotu ātrāko velosipēdi, saules baterijas modelis un citas
Jelgavas montētāju.
izstrādnes. Darbosies arī amatnieku tirdziņš, kurā varēs iegādāties metālkalumus,
Spēkavīru šovs un
rotas, metāla un akmens izstrādājumus.
«Jelgavas Dzelzs vīrs»
Pasta salā būs arī metāla grāmatu plaukts,
Ceļu satiksmes drošības direkcija šajā kurā varēs mainīties ar grāmatām – atnest
dienā meklēs Gada jauno autovadītāju, savu un iemainīt pret citu.
ļaujot apmeklētājiem pārbaudīt zināšanas
Paralēli tehniskām aktivitātēm būs arī
ceļu satiksmes drošībā, atbildot uz vairā- kultūras programma ar pašmāju mākslikiem nejauši izvēlētiem jautājumiem. Bet niecisko pašdarbības kolektīvu piedalīšanos
biedrība «Remoss» sportiskās aktivitātēs un grupas «Colt» koncertu. Ieeja un dalība
mēģinās noskaidrot «Jelgavas Dzelzs vīru visos pasākumos – bez maksas.
2015». Dzelzs vīrs tiks noskaidrots divās
Pasākumu organizē ZRKAC un Jelgavas
vecuma grupās: pieaugušo (no 19 gadiem) pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
un junioru (no 14 līdz 18 gadiem). Spēka sadarbībā ar MASOC.

Svētdien dodamies 10. Jelgavas velobraucienā!
 Ritma Gaidamoviča

Lai sportiski atvadītos no vasaras, jelgavnieki svētdien, 30.
augustā, pulksten 16 aicināti
piedalīties 10. Jelgavas velobraucienā. Velobrauciena dalībnieki dosies desmit kilometru
garā braucienā pa Jelgavu,
starts – no Pasta salas. Reģistrācija – Pasta salā no pulksten
15. Autovadītājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem.
Velobraucienā ātrums nav noteicošais,
galvenais ir piedalīties. Obligāts nosacījums
– jāierodas ar savu velosipēdu.
Pasākuma organizatori Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) informē, ka paralēli reģistrācijai no pulksten 15 līdz 16 Pasta
salā plānotas arī daudzveidīgas aktivitātes.

Varēs piedalīties dažādos uzdevumos, krājot
zīmodziņus īpašā atzīmju lapiņā. Savācot
astoņu kontrolpunktu atzīmes, iespējams
piedalīties loterijā un pretendēt uz galveno
balvu – velosipēdu.
Pulksten 16 Pasta salā tiks dots starts
10. Jelgavas velobraucienam, lai dalībnieki
kopā dotos desmit kilometrus garā ceļā pa
Jelgavu, izbraucot «goda apli» ap Jelgavu,
kas būs aktīvo jelgavnieku veltījums pilsētai
750 gadu jubilejā. Velobrauciena dalībnieki dosies pa maršrutu Pasta sala–Lielā
iela–Uzvaras iela–Lapskalna iela–Zvejnieku
iela–Satiksmes iela–Aspazijas iela–Asteru
iela–Atmodas iela–Rūpniecības iela–Stacijas iela–Zemgales prospekts–Akadēmijas
iela–Raiņa iela–J.Čakstes bulvāris–Lielā
iela–Pasta sala.
Jārēķinās, ka attiecīgajās ielās pakāpeniski uz laiku tiks slēgta satiksme.
SIP informē, ka arī finišā riteņbrau-

cējus sagaidīs jautras izdarības, apbalvos
jaunāko, vecāko un citus dalībniekus
dažādās nominācijās, kā arī tiks noskaidrots galvenās balvas ieguvējs. Bet Ceļu
satiksmes drošības direkcijas Jelgavas
nodaļa piedāvās skolēniem nokārtot velobraucēja vadītāja apliecību. Apliecību
var iegūt bērni no desmit gadiem, un līdzi
jāņem personu aplecinošs dokuments un
foto (3x4 centimetri).
Lai uzkrātu spēkus atpakaļceļam, dalībnieki tiks cienāti ar zupu, kuru tradicionāli
gatavos Amatu vidusskolas topošie pavāri.
Šis ir velobrauciena jubilejas gads – velobrauciens notiek jau desmito reizi –, tāpēc
gaidāms arī neliels koncerts, kurā uzstāsies
grupa «Putnu balle» un deju studija «Night
& Day» Lindas Paulauskas vadībā.
Pasākumu organizē SIP un nodibinājums «Jelgava 21. gadsimtā» ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.

