Cienījamie pedagogi, skolēni, vecāki!
1. septembris – Zinību diena – ir svētki pirms
jauna darba cēliena, tas ir jauns sākums un
jauna apņemšanās. Mācību gads ir kārtējais
atskaites posms ne tikai tiem, kas mācās, bet
arī tiem, kas dod zināšanas, un tiem, kas gādā,
lai mūsu jaunā paaudze skolotos un studētu.
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Zinību diena ir klāt!

Āra trenažieri – tagad
arī Pasta salā un pie
Miezītes bibliotēkas
 Sintija Čepanone

Kopš šīs nedēļas vēl
divās vietās pilsētā – Pasta salā un pie Miezītes
bibliotēkas – veselīga
un aktīva dzīvesveida
piekritējiem pieejami
āra trenažieri.

Foto: no JV arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar Zinību dienas svinībām šodien sākas
jaunais – 2016./2017.
– mācību gads. Pirms
jaunā mācību gada
tiekoties ar pedagogiem tradicionālajā
konferencē, Izglītības
pārvaldes vadītāja
Gunta Auza norādīja: «Izglītība ir mūsu
prioritāte, un mums
visiem kopā jādomā,
kā motivēt skolotājus
un skolēnus un kā
veidot viņu attieksmi
pret mācībām jau no
bērnudārza. Mums ir
jāstrādā tā, lai skolotāji būtu vērsti uz
sasniegumiem.»
Īpaša diena šodien ir 727 bērniem, kuri uzsāk skolas gaitas
1. klasē. Viņi no pašvaldības
saņem piemiņas dāvaniņas
– atstarotājus alnīša formā
ar Jelgavas pilsētas logotipu.
Kopumā šajā mācību gadā

prognozētais izglītojamo skaits
Jelgavas skolu vispārējās izglītības programmās ir 7060, bet
G.Auza norāda: šajās dienās
vēl tiek veiktas izmaiņas datu
bāzē, tādēļ precīzs skolēnu
skaits būs zināms 5. septembrī.
Šajā mācību gadā Jelgavas
pedagogu saimei pievienojušies arī četri jauni skolotāji
– viņiem šī būs pirmā darba
pieredze skolā pēc augstskolas.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā matemātiku pasniegs Lāsma
Medaine, bet pārējie trīs jaunie
pedagogi iesaistījušies pro
grammā «Iespējamā misija» un
strādās visi vienā skolā – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā: Elīna
Ēdole pasniegs ekonomiku, komerczinības un sporta stundas,
Agija Lāce mācīs dabaszinības,
savukārt Mārtiņš Rozenbergs
būs fizikas skolotājs.
Jāatgādina, ka šodien no
pulksten 17 skolēni gaidīti
Pasta salā, lai mācību gada
sākšanos atzīmētu ar kopīgu pasākumu «ZinīBums».
Jauniešiem tiks piedāvātas
astoņas radošās darbnīcas,

dažādi konkursi, aktivitātes un
koncertprogramma ar grupām
«Dzelzs vilks», «Gain Fast»,
«Augša» un dīdžeju JAX. Dalība pasākumā ir bez maksas.
Jaunais mācību gads nozīmē arī to, ka ielās būs vairāk
gājēju, velosipēdistu un automašīnu. Lai uzlabotu bērnu
drošību, pie Jelgavas izglītības
iestādēm ir ierobežots transporta kustības ātrums. Pie
daudzām iestādēm ātruma
ierobežojumi ir spēkā visu
laiku, bet pie pārējām šonedēļ
uzstādītas pagaidu ceļa zīmes,
kas nosaka maksimālo atļauto
braukšanas ātrumu 40 kilometri stundā: Loka maģistrālē
pie 6. vidusskolas, Mātera
ielā pie Spīdolas ģimnāzijas,
Institūta ielā pie 1. internātpamatskolas, Dambja ielā pie 2.
internātpamatskolas, Akadēmijas ielā pie Jelgavas Amatu
vidusskolas, Lapskalna ielā pie
Mūzikas vidusskolas un Bērnu
un jaunatnes sporta skolas,
Svētes ielā un Sakņudārza ielā
pie Mākslas skolas, Pasta ielā
pie «Jundas», Skautu ielā pie

Jelgavas Ledus sporta skolas,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
pie privātskolas «Punktiņš»,
Pļavu ielā pie radošo domu un
darbu centra «Svētelis». Attiecīgie ātruma ierobežojumi būs
spēkā līdz 19. septembrim, norāda pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Savukārt aiz
pils, kur šogad mācības uzsāks
arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi, pēc ietves izbūves
un gājēju pārejas izveidošanas
maksimālais atļautais ātrums
būs 20 kilometri stundā.
Tāpat pastiprinātā režīmā
pirmās divas nedēļas strādās
policija. Valsts policija uzmanību pievērsīs gan atļautā ātruma ievērošanai, gan drošības
jostu izmantojumam, savukārt
Pašvaldības policijas inspektori
kontrolēs jauniešu pulcēšanās
vietas. Lai jaunais mācību gads
nesāktos ar nepatīkamām emocijām, policisti aicina vecākus
vēlreiz pārrunāt ar bērniem
drošības jautājumus, ceļu uz
skolu un mājām, rīcību dažādās situācijās un, galvenais,
pašiem rādīt pareizu piemēru.

Aicina nodrošināt pirmo darba pieredzi jauniešiem
augstāko izglītību, piedaloties
ESF projekta «Jauniešu garanDarba devēji, kuri var piedāvāt darba vietas jautija» atbalsta pasākuma «Pirniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību,
mā darba pieredze jaunietim»
sniedzot viņiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi,
īstenošanā. Atbalsta pasākumā
aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentiek iesaistīti NVA reģistrētie
tūras (NVA) Jelgavas filiālē. NVA gan nodrošinās
jaunieši vecumā no 18 līdz 29
dotāciju jauniešu algai, gan ik mēnesi dotēs algu
gadiem, kuriem ir profesionālā
darba vadītājam.
vai augstākā izglītība darba
devējam nepieciešamajā pro«NVA Jelgavas filiāle aicina arī biedrības vai nodibināju- fesijā un kuri nestudē pilna
darba devējus – komersantus, mus – piedāvāt darba vietas laika klātienē,» informē NVA
pašnodarbinātas personas, kā jauniešiem ar profesionālo vai Jelgavas filiāles vadītājas viet Sintija Čepanone

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

niece Jūlija Lovkova.
Pirmo pusgadu NVA maksā
dotāciju jauniešu algai 200 eiro
apmērā (jaunietim ar invaliditāti – 300 eiro), bet otrajā
pusgadā NVA dotācija algai ir
160 eiro mēnesī (jaunietim ar
invaliditāti – 240 eiro). Darba
devējam jaunieša darba alga
kopā ar NVA dotāciju jāno
drošina vismaz valstī noteiktās
minimālās algas apmērā.

Vingrošanas laukums pieaugušajiem Pasta salā izveidots
līdzās pludmales zonai iepretim
pārģērbšanās kabīnēm, un tajā
uzstādīti četri āra sporta trenažieri
atšķirīgu fizisku vingrojumu veikšanai. «Iekārta «Gaisa staigātājs»
ļauj imitēt slēpošanu un vairāk
paredzēta tieši iesildīšanās vingrinājumiem un izturības trenēšanai, pievilkšanās, stiepšanās un
muguras/vēdera preses trenažieri
paredzēti spēka vingrinājumiem,
savukārt gurnu trenažieris domāts gurnu un vēdera muskuļu
attīstīšanai,» jaunās iekārtas īsumā raksturo pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere, uzsverot, ka
pie katra trenažiera tiks uzstādīts
stends ar ierīces funkciju aprakstu
un informāciju, kā to pareizi lietot.
Būtiski, ka laukumā ieklāts īpašais
triecienu absorbējošais gumijas
segums – zāliens, kas trenažieru
izmantošanu padara drošāku un
ļauj izvairīties no traumām.
Laukuma izveide Pasta salā
konkursa kārtībā uzticēta SIA

«Fixman», un šie darbi, ieskaitot
trenažieru piegādi, izmaksāja
12 005,60 eiro ar PVN.
Jāpiebilst, ka līdz ar āra trenažieru laukuma izveidi tiek turpināta Pasta salas attīstības koncepcija,
kurā jau sākotnēji teritorija pie
pludmales bija paredzēta kā aktīvās atpūtas zona dažādu fizisku
aktivitāšu veikšanai. Turpinot
«apdzīvot» šo Pasta salas daļu,
jau drīzumā tur iecerēts izveidot
arī divus pludmales volejbola
laukumus.
E.Kidere skaidro, ka jaunas
āra vingrošanas ierīces uzstādītas
arī pie Miezītes bibliotēkas 4.
līnijā – tur apkārtējo iedzīvotāju
fiziskām aktivitātēm pieejami divi
āra trenažieri: vēdera un muguras
muskulatūras stiprināšanai un
daudzfunkcionāls vingrošanas
komplekss pievilšanās, stiepšanās
un spēka vingrinājumu izpildei.
«Arī šajā laukumā pamatnei izmantots īpašais gumijas segums,»
piebilst viņa.
Laukumu pie Miezītes bibliotēkas ierīkoja SIA «GoPlay» par
16 192,22 eiro ar PVN.
Jāatgādina, ka pēdējo divu gadu
laikā ar jaunām iekārtām papildināti vai no jauna izveidoti kopumā
seši laukumi aktīvai atpūtai – pie
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas, Ozolskvērā, Raiņa parkā
un Stacijas ielā, kā arī šonedēļ
atklātais laukums Pasta salā un
pie Miezītes bibliotēkas.

Foto: Austris Auziņš

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 187 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas logo ir publicēti
25. augusta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 87 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Dzintars Žebrovskis, Maiga Lopuha, Inese Puncule,
Ilze Kubarko, Valērijs Slivjuks, Egita Jēkabsone,
Lita Stūrmane, Oksana Knaute.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Turpinājums 3.lpp.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

REPORTĀŽA

Ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris

Aizvadīti Jelgavas gardākie svētki
Ar tirdziņu, konkursiem, dažādām interesantām, muzikālām un sportiskām aktivitātēm un centrālo notikumu
– piena paku laivu regati pa Lielupi – Jelgavā aizvadīti
Piena, maizes un medus svētki. Vislielāko skatītāju atsaucību izpelnījās tieši regate, ko jelgavnieki vēroja gan no
abiem Lielupes krastiem, gan no tilta. Rīta cēlienā Hercoga
Jēkaba laukumā bija vērojama liela interese par pankūku,
biezpiena un maizes gardumu konkursiem, degustācijām
un Jelgavas Amatu vidusskolas stendu, kurā ikviens, kam
pietika pacietības izstāvēt rindā, varēja nogaršot pankūkas
ar dažādiem pildījumiem un dzērienu.
Jau vairākus gadus pašvaldības iestādes «Kultūra» sadarbības partneri šo svētku organizēšanā ir Latvijas Maiznieku
biedrība un Latvijas Biškopības biedrība, kas svētku laikā
degustācijās aicina noskaidrot gardāko maizi un medu.
Jelgavnieki par «Zemgales rudzu klaipu 2016» atzina SIA
«Lāči» burkānu maizi ar sēklām, savukārt Latvijas atzītākā
medus titulu ieguva zemnieku saimniecības «Dorītes»
liepu medus.
Piena paku laivu regate ir neiztrūkstoša Piena, maizes un medus svētku sastāvdaļa, un šogad
tā notika jau 14. reizi. Šoreiz uz starta izgāja 24 laivas, kuras tika vērtētas sešās nominācijās.
Dalībnieki bija padomājuši gan par laivu izskatu un saviem tērpiem, gan izdarībām regates laikā.

Šogad svētkos pirmo reizi varēja sacensties konkursā «Mans
plāno pankūku meistarstiķis», kurā uzvarēja jelgavnieks Laimonis
Lavrenovs. «Katru svētdienu cepu pankūkas un domāju, ka man
tas diezgan labi padodas,» teic Laimonis, kurš konkursā izcepa
parasto plāno pankūku, pankūku ar sieru un pankūku ar maizi un
medu. Laimoni konkursam pieteica kundze Aija. Viņa stāsta, ka vīrs
cep dažāda veida pankūkas, arī biezpiena plācenīšus un kartupeļu
pankūkas. Lielākais degustētājs esot mazdēliņš. Pankūku konkursā
savas prasmes demonstrēja seši dalībnieki – trīs, kuri bija pieteikušies
un gatavojušies iepriekš, un trīs – no publikas.

Olimpisko spēļu tematiku savā laivā ielika uzņēmums «Nakts mēbeles». Kā stāsta komandas
pārstāvis Alvis, ideja ir tāda: tā kā vēl nav zināms,
kur notiks 2024. gada vasaras olimpiskās spēles,
tām jānotiek Jelgavā. «Mums jau viss ir – upe,
olimpiskais centrs. Spēļu programmā vien jāiekļauj
piena paku laivu regates disciplīna,» tā viņš.

Speciālbalvu saņēma Jelgavas Valsts ģimnāzijas
12.m klase ar audzinātāju Sandru Rubuli par laivu
«24. matemātikas kabinets». «Tā kā no jaunā mācību gada Valsts ģimnāzija atradīsies pilī, mums
vajadzēja izdomāt, kā ērtāk pārcelties. Ceram, ka
līdz 1. septembrim paspēsim,» pirms starta norādīja komandas pārstāvis Rūdolfs Andris Bolmanis.

Sestdien tika
noskaidrots arī
Zemgales biezpiena un maizes
ga rdu ms . 16
kūkas vērtēja
žūrija, norādot,
ka visi dalībnieki
radoši pievērsušies procesam,
tehnoloģijām un
pasniegšanai.
Konkursā uzvarēja Sandra Zariņa, kuras kūku prezentēja krustmeitiņa. Otro vietu ieguva Ilze Kupča, trešo – Inese Bedeice. Skatītāju
balsojumā, nogaršojot kūkas, uzvarēja Rēzija Simona Apsīte un
Sandra Latiša. Žūrijas speciālbalvu saņēma trīs konkursa dalībnieki Stādaudzētavas «Dimzas» laiva «Ezītis miglā» tika novērtēta ar
speciālbalvu. Uzņēmuma īpašnieks Andrejs Vītoliņš stāsta, ka citus
– Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi.
gadus laiva būvēta, iespaidojoties no aktuālajiem notikumiem. Arī
Jelgavas Amatu višogad sākumā bijusi ideja apspēlēt cūku mēri, tomēr beigās nolēdusskola ir viens no
muši popularizēt šo skaisto stāstu par draudzību. «Mēs cenšamies
svētku organizane tikai strādāt, bet arī atpūsties kopā, jo tas ir forši,» tā viņš.
toru – pašvaldības
iestādes «Kultūra»
– sadarbības partneriem un katru gadu
parūpējas par kādu
pārsteigumu. Šogad
tas bija pankūku dekors «Pankūku sapņu pasaule». «Tajā ir
ieguldīts divarpus dienu darbs, izcepot vairāk nekā 1000 pankūku,
pēc tam katru atbilstoši noformējot – tinot, rullējot, griežot – un ar
koka irbulīšiem stiprinot pie folijas sagatavēm,» darba gaitu ieskicē
Amatu vidusskolas pasniedzēja Gunta Briede, sakot paldies par čaklumu, veiklību, izturību un labo komandas darbu 16 maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu specialitātes 2. un 3. kursa audzēkņiem.
Piena, maizes un medus svētkos jelgavniekiem un pilsētas viesiem
Svētkos sveikti 146
tika piedāvāta arī kvalitatīva koncertprogramma: pa dienu Hercomazie jelgavnieki,
ga Jēkaba laukumā uzstājās jelgavniece Dārta Damlica, «Vasaras
tostarp divi dvīņu
šlāgertrādi rīdi» ar Aldi Rulli, Linitu, māsām Legzdiņām un citiem,
pāri, kas dzimuši no
savukārt vakarā Pasta salas estrādē muzicēja «Tumsa», «Elektrofolk»,
Jāņiem līdz augusta
«Opus Pro» un dīdžejs JAX, kurš sarīkoja arī putu ballīti.
vidum. Luīzes vecāki
Pirmo reizi Jelgavā notika SUP
Ilze un Gunārs uzsver:
dēļu sacensības, kurās dalībšāds pasākums ir vēl
nieki startēja divās grupās
viena svētku diena ģi– sieviešu un vīriešu. Sieviešu
menei, jo ir kas īpašs.
grupā uzvarēja skolniece
Ģimenē jau aug ganSabīne Rutka, vīriešu grupā –
drīz četrus gadus vecā Karlīna. Jaunos vecākus šajā īpašajā dienā
bijušais BMX braucējs Roberts
uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot,
Dancis. «Trenējos trīs dienas.
ka pats galvenais ir, lai bērni augtu mīlestībā. Vecāki, kuri nevarēja
Ja māk noturēt līdzsvaru un ir
ierasties uz pasākumu, piemiņas dāvaniņas var saņemt darba laikā
spēks, tad var supot. Tā ir forša
Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11.
nodarbe vasarā!» tā viņš.

XIV «Baltais» piena paku laivu
regates laureāti
Oriģinālākā laiva – «Laimīgā bērnība!»
(Latvijas Nedzirdīgo savienības Jelgavas grupa)
Visatraktīvākā komanda – «Zentas
brīvdienas» (privātpersonas)
Inovatīvākā laiva – «1. maiņa» (VUGD)
Treknākais piena plosts – «Jelgavnieka
dzīves gājums» (VPDK «Laipa»)
Pilnīgs sviests! – «Jaunie zemnieki»
(biedrība «Par zaļo enerģiju Latvijai»)
Ātrākā laiva – «ZooParks.lv»
(interneta veikals dzīvniekiem Zooparks.lv)
AS «Tukuma piens» simpātiju balva –
«Inženieri» (Jelgavas Amatu vidusskola)
Speciālbalva – «24. matemātikas kabinets»
(Jelgavas Valsts ģimnāzija)
Speciālbalva – «Bambino jautrā laiva»
(SIA «Bambino atrakcijas»)
Speciālbalva – «Ezītis miglā»
(stādaudzētava «Dimzas»)

Latvijas Nedzirdīgo savienības Jelgavas grupas laiva «Laimīgā bērnība!» ieguva titulu «Oriģinālākā laiva». Viņi atgriezās laikā, kad bija
mazi un neparko neuztraucās, jo par visu parūpējās vecāki.
Piena paku
laivu regates noskaņu Lielupes
krastā centās iemūžināt mākslinieks Raitis
Junkers.
«Mans mērķis ir uzgleznot svētku
sajūtu, nevis
visu atainot reālistiski,» teic mākslinieks, kurš arī agrāk ir ķēris
Jelgavas skaistāko svētku mirkļus. Šobrīd viņa darbi izvietoti
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē.
Svētku laikā ikvienam bija
iespēja iesaistīties Jelgavas
cīņā par titulu «Latvijas spēcīgākā pilsēta». Mums palīgā
bija ieradušies pat draugi no
Lietuvas, mērojot apmēram
100 kilometrus. «Es nodarbojos ar pauerliftingu, piedalos
gan Lietuvas, gan Latvijas,
gan Eiropas mēroga sacensībās, tomēr celt stieni uz reižu skaitu ir
grūtāk nekā vienreiz uzcelt noteiktu svaru,» tā Alberts Motiečius,
kurš 50 kilogramus smago stieni pacēla 49 reizes. Jelgavā aktivitātē
iesaistījās 159 cilvēki – 23 sievietes, 32 jaunieši un 104 vīrieši –, kopā
paceļot 205 700 kilogramus un ierindojoties 5. vietā 23 pilsētu
konkurencē. Sieviešu grupā vislabākais rezultāts Jelgavā – Janai
Jansonei (78 reizes, 1560 kilogrami), jauniešu grupā – Viesturam
Švikulim (100 reizes, 2000 kilogrami), vīriešu grupā – Uldim Velikam
(144 reizes, 7200 kilogrami).
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Austris Auziņš
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Aicina nodrošināt pirmo
darba pieredzi jauniešiem
No 1.lpp.

J.Lovkova skaidro, ka NVA
ik mēnesi dotēs arī algu darba vadītājam – pirmos trīs
mēnešus 50 procentu apmērā
no valstī noteiktās minimālās algas par divu jauniešu
darbu vadīšanu (jauniešu ar
invaliditāti darba vadīšanas
gadījumā – visu pasākuma īstenošanas laiku). Attiecīgi par
viena jaunieša darba vadīšanu
tiek maksāta alga 92,50 eiro.
Nepieciešamības gadījumā,
uzsākot darbu, NVA piešķirs
vienreizējo dotāciju (līdz 50
eiro) jaunieša individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, kā
arī apmaksās veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksās
izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti. J.Lovkova
norāda, ka pasākuma ilgums
ir 12 mēneši. Darba vietai
ir jābūt izveidotai speciāli
dalībai šajā pasākumā vai va-

kantai vismaz četrus mēnešus
pirms pasākuma uzsākšanas,
turklāt darba devējs nedrīkst
nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos
darbos. Tāpat darba devējam
nedrīkst būt nodokļu parādi,
tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
Lai pieteiktos pasākumam,
darba devējam NVA mājaslapā jāaizpilda pieteikuma
forma un kopā ar prasīto
informāciju jāiesniedz tajā
NVA filiālē, kurā plānots izveidot darba vietu. Tādējādi,
ja darba vietu plānots izveidot
Jelgavas pilsētā, Jelgavas
novadā vai Ozolnieku novadā, darba devēju pieteikumi
iesniedzami NVA Jelgavas
filiālē Jelgavā, Skolotāju ielā
3. Papildinformāciju var iegūt pa tālruni 25685833,
63083311.

LLU peldbaseins vēl nestrādā
 Ģirts Pommers

Līdz ar būtiskām izmaiņām būvniecības
projektā LLU Sporta
nama peldbaseinā
notiekošie būvdarbi
ieilguši un noslēgsies vien 15. septembrī, bet pirmos
apmeklētājus tas
varētu uzņemt tikai
septembra beigās.
«Darbu laikā atklājās, ka
peldbaseina sānu balsti ir ļoti
sliktā tehniskā stāvoklī un to
renovācija vairs nav iespējama, tādēļ izšķīrāmies par to
nomaiņu pret jauniem. Tāpat
pret jaunām tika nomainītas
vecās konsoles,» informē LLU
Sporta nama direktors Jānis
Vītols.
Viņš akcentē, ka šobrīd Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi trenējas

Rīgā un Jelgavas 6. vidusskolā, taču jau mēneša beigās
viņi varēs atgriezties ierastajā
treniņu un sacensību vietā.
Pēc direktora aprēķiniem,
kopējās projekta izmaksas
varētu sasniegt apmēram 80
tūkstošus eiro.
Jāatgādina, ka intensīvi
būvdarbi LLU peldbaseinā
notiek jau kopš 27. jūnija. Projektā īstenoti vairāki
būtiski peldbaseina remontdarbi: sānu balstu stiprināšana, konsoļu remonts un
perimetra flīzēšana. Papildus
uzstādīti jauni starta paaugstinājumi, kas atbilst starptautiskajiem standartiem,
un tas ļaus Jelgavā organizēt
starptautiskas sacensības.
Tāpat modernizāciju piedzīvojušas peldbaseina komunikācijas.
Jau zināms, ka nākamajā
vasarā peldbaseinā tiks pārflīzēta «vanna».

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
Veselības veicināšanas programma
Jelgavas pilsētai 2016. – 2022. gadam
1. redakcija
Veselības veicināšanas programma izstrādāta ar mērķi izveidot koordinētu veselības veicināšanas sistēmu, lai nodrošinātu daudzveidīgus veselības veicināšanas pakalpojumus Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem.
Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības
vajadzībām un interesēm, Jelgavas pilsētas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, nevalstiskās
organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Jelgavas pilsētas
izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas 1. redakcijas
publiskajā apspriešanā no 2016. gada 1. septembra līdz 30. septembrim.
Programmas 1. redakcijas saturs
1. Esošās situācijas raksturojums:
• sniedz informāciju par situāciju veselības veicināšanas jomā Jelgavā un pilsētas iedzīvotāju
veselības rādītājiem un riska faktoriem;
• tiek identificētas galvenās problēmas.
2. Stratēģiskā daļa:
• analizētas identificētās problēmas un noteikti risinājumi;
• noteiktas prioritātes un to saistība ar nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem;
• identificēti septiņi rīcības virzieni kompleksai veselības veicināšanai;
• definēti programmas rezultatīvie rādītāji.
3. Rīcības daļa: ietver informāciju par plānotajām aktivitātēm un projektiem Programmas
īstenošanai sadalījumā pa rīcības virzieniem un mērķa grupām.
Dokumenti publiski pieejami:
• elektroniski – www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/, www.jslp.jelgava.lv;
• drukātas dokumentu versijas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Informācijas kabinetā, bibliotēkās (Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bibliotēkā
«Miezīte», bibliotēkā «Pārlielupe», Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra bibliotēkā).
Priekšlikumu iesniegšana:
• elektroniski – pa e-pastu karolina.lankovska@soc.jelgava.lv;
• pa pastu – Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei ar norādi «Publiskajai apspriešanai», Pulkveža
Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;
• pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētaja vietniece Rita Vectirāne, tālrunis
63005531, e-pasts rita.vectirane@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona – Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vecākā speciāliste veselības veicināšanas
jautājumos Karolina Lankovska, tālrunis 63048913, e-pasts karolina.lankovska@soc.jelgava.lv.
Sabiedriskā apspriede – 2016. gada 26. septembrī plkst.17.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33, Jelgavā. Visa ar sanāksmi saistītā informācija par apspriedi būs pieejama mājaslapā
www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/ ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes.
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Ugunsdzēsēji saņem
jaunas autokāpnes
Pagājušajā nedēļā Jelgavas ugunsdzēsēji saņēma jaunas autokāpnes un trīs
dienas mācījās ar tām strādāt. Jauno
autokāpņu galvenie plusi: tās ļauj
piekļūt pat ēkas 12. stāvam, drošāk
strādāt no groza un piekļūt mājai
no lielāka attāluma.
Foto: Austris Auziņš
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Īsi
 Līdz 24. oktobrim satiksmei
slēgts Dobeles ielas posms no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai – tur tiek
veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu
nomaiņa. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka remontdarbu laikā visiem transportlīdzekļiem
apbraucamais ceļš organizēts pa Uzvaras ielu, Ausekļa ielu un Blaumaņa
ielu, iespējams izmantot arī Lapskalna
ielu. Uzvaras ielā pirms Dobeles
ielas slēgta kreisā braukšanas josla.
Piekļūšana objektiem slēgtā posma
zonā nodrošināta, savukārt gājēju
kustība Dobeles ielā organizēta gar
ceļa darbu vietu pa esošajām ietvēm
un gājēju pārejām.
 Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī iespējams iegādāties jaunu pilsētas suvenīru – USB
atmiņas karti kredītkartes izmērā ar
Jāņa Čakstes bulvāra promenādes
un Mītavas tilta naksnīgo skatu.
Šo suvenīru var iegādāties tikai tornī,
un tā cena ir 6,75 eiro. USB atmiņas
izmērs ir astoņi gigabaiti, informē
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
sabiedrisko attiecību speciāliste Liene
Strazdiņa. Viņa atgādina, ka Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
var iegādāties dažādus suvenīrus ar
Jelgavas skatiem un simboliku.

 Ilze Knusle-Jankevica

Pa p i l d i n o t Va l s t s
ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
(VUGD) specializēto transportlīdzekļu klāstu, Jelgavas
ugunsdzēsēji tikuši
pie jaunas autocisternas un autokāpnēm, kuru tehniskie
parametri turpmāk
viņiem ļaus daudz
brīvāk piekļūt daudzstāvu māju augšējiem stāviem.
Jaunās autokāpnes ir 42
metrus garas, kas ļauj aizsniegties līdz Jelgavas augstākajām daudzdzīvokļu mājām

– 12. stāvam. «Arī līdzšinējās
kāpnes mums bija tikpat augstas, bet jaunajām ir plašākas
tehniskās iespējas, kas piekļuvi ēkām padara vieglāku un
ērtāku. Jauno kāpņu pēdējo
posmu var izbīdīt dažādos leņķos, ļaujot nokļūt aiz mājas
kores un strādāt no groza
drošā vietā. Ar vecajām kāpnēm varējām nokļūt tikai līdz
ēkas korei un tālāk strādāt,
ar virvi un karabīni pieāķējoties pie kādas konstrukcijas.
Tāpat jaunās autokāpnes var
novietot lielākā attālumā no
degošās mājas, kas mums ir
ļoti būtiski, jo nereti šaurajos
pagalmos novietotās automašīnas traucē vai pat liedz piekļūt
objektam. Reizēm arī zemes
virsma nav piemērota kāpņu

uzstādīšanai, bet tagad varēsim piekļūt no lielāka attāluma,» stāsta VUGD pārstāvis
Artūrs Rožkovs.
Pēc transportlīdzekļu saņemšanas jau aizvadītas vairāku dienu mācības, izzinot
jauno autokāpņu tehniskos
parametrus, vadīšanas nianses
un sniegtās iespējas.
VUGD pārstāve Viktorija
Gribuste skaidro, ka automašīnu iegāde finansēta no
valdības piešķirtajiem līdzekļiem, par kuriem VUGD līdz
2018. gadam plāno iegādāties
77 specializētos ugunsdzēsības
un glābšanas darbu transportlīdzekļus.
Līdzšinējās kāpnes tiks nodotas kādas citas pilsētas
VUGD brigādes vajadzībām.

Aviācijas ielā izveidota gājēju pāreja
 Ilze Knusle-Jankevica

Aviācijas un Helmaņa
ielas krustojumā izveidota jauna gājēju
pāreja. «Šāds lēmums
tika pieņemts pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijā, lai uzlabotu gājēju
drošību, ņemot vērā,
ka turpat atrodas
autobusu pietura,»
norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa.
Gājēju pāreja, uzklājot ielu
horizontālo apzīmējumu un
izvietojot attiecīgās ceļa zīmes,
izveidota Aviācijas ielā pirms
krustojuma ar Helmaņa ielu,

braucot virzienā no centra. Tas
atvieglos un padarīs drošāku
iedzīvotāju piekļuvi autobusu
pieturai, ņemot vērā samērā
lielo satiksmes plūsmu Aviācijas ielā.
Horizontālais marķējums
uzklāts pagājušajā nedēļā,
bet tuvākajā laikā pie gājēju pārejas tiks uzstādīts arī
apgaismojuma balsts, lai vēl
vairāk uzlabotu redzamību.
Līdzīgs risinājums paredzēts
arī pie Jelgavas kultūras nama
– tur laternu pie gājēju pārejas
K.Barona ielā plānots uzstādīt
septembra sākumā. S.Liepiņa
skaidro, ka šīm laternām būs
īpašas lampas, koncentrējot
gaismu tieši uz gājēju pārejas,
lai cilvēki būtu pamanāmāki.
Šogad tiks izgaismotas vēl
vairākas gājēju pārejas – Rīgas

un Strazdu ielas krustojumā
un Satiksmes un Traktoristu
ielas krustojumā tiks uzstādīti
jauni apgaismojuma balsti,
kas izliekti 90 grādu leņķī virs
brauktuves un nokrāsoti melnbaltām svītrām, un laternās tiks
izmantoti speciāli LED gaismekļi ar asimetrisku gaismas
starojumu tieši uz gājēju pārejas.
Vēl apgaismojuma balsti tiks
uzstādīti Rīgas ielas, Garozas
ielas un Kalnciema ceļa krustojumā un Mātera ielas un Zirgu
ielas krustojumā, kas palielinās
gaismas koncentrāciju uz gājēju
pārejām. «Iepirkums jau ir noslēdzies, un saskaņā ar to darbus
veiks SIA «Mītavas Elektra»,»
norāda «Pilsētsaimniecības»
vadītāja vietniece, piebilstot:
darbu pabeigšanas termiņš ir 1.
novembris.

 No 1. septembra mainīts Jelgavas pilsētas bibliotēku darba laiks,
no vasaras darba laika pārejot uz
iepriekšējo, norāda Jelgavas pilsētas
bibliotēkā. Jelgavas pilsētas bibliotēka
turpmāk darba dienās strādās no
pulksten 10 līdz 19, sestdienās būs
slēgta, savukārt svētdienās lasītājiem
būs atvērta no pulksten 10 līdz 17.
Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka «Zinītis» darbadienās strādās
no pulksten 10 līdz 18, sestdienās
– no pulksten 10 līdz 17, bet svētdienās būs slēgta. Savukārt Miezītes
bibliotēka būs slēgta pirmdienās un
svētdienās. No otrdienas līdz piektdienai tā strādās no pulksten 10 līdz
18, bet sestdienās – no pulksten 10
līdz 17. Jāatgādina, ka katra mēneša pēdējā piektdienā visās pilsētas
bibliotēkās ir Spodrības diena, kad
bibliotēkas lasītājiem ir slēgtas.

Sintija Čepanone
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)

piedāvā darbu pavāram(-ei)
viesnīcas «Jelgava» restorānā.

CV sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 28357481.
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā

atslēdzniekus(-ces),
CNC operatorus(-es),
darba galdu iestatītājus(-as).
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58,
«Raubēni», Ozolnieku novads.

Lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Atslēdznieks», «CNC operators» vai «Darba
galdu iestatītājs» pa e-pastu darbs@dinex.lv
Tālrunis informācijai: 63020200, 26849467.
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Iegūsti jaunas zināšanas!
 Jana Bahmane

Mūsdienu darba tirgū augstu
tiek vērtēti profesionāļi, kas
spēj pastāvīgi attīstīt savas
kompetences un, sekojot
nozares aktualitātēm, pilnveidot darbam nepieciešamās
zināšanas – nepārtraukta
sevis izglītošana ir neatņemama šodienas dzīves sastāvdaļa. Uzsākot jauno mācību gadu, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) piedāvā 326 kursu
programmas, kas tiek īstenotas piecās centra nodaļās
– Tālākizglītības, Uzņēmējdarbības atbalsta, Vispārējās
un profesionālās izglītības
atbalsta, Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļā, kā
arī Metālapstrādes mācību
parkā. «Pagājušajā gadā novērojām būtisku centra apmeklētāju skaita pieaugumu.
Mūsu piedāvājumu novērtē
ne vien Zemgales iedzīvotāji,
bet arī tuvāki un tālāki kaimiņi.
Pieaugušo izglītības pievilcība
ir tās apguves ātrumā un
satura kompaktumā – izvēlos
sev vajadzīgo un maksimāli īsā
laikā iegūstu nepieciešamās
zināšanas,» norāda ZRKAC
direktore Sarmīte Vīksna.
Latvija ir izvirzījusi mērķi līdz 2020.
gadam panākt, ka 15 procenti pieaugušo ir
aktīvi iesaistīti mūžizglītībā. Pērn ZRKAC
mūžizglītības programmās jau iesaistījušies aptuveni 15 procenti no visiem
Jelgavas iedzīvotājiem, un tas liecina, ka
jelgavnieki izrāda ievērojamu aktivitāti
sevis pilnveidošanā. Iepazīties ar centra
mācību programmu jaunajai sezonai ikviens aicināts, apmeklējot centra stendu
Metāla svētkos, kas Pasta salā notiks 10.
septembrī, kā arī piedāvājumu uzzinot
mājaslapā www.zrkac.lv.

Varēs apgūt arī norvēģu valodu

Līdztekus iepriekšējā mācību gadā
piedāvātajiem angļu, vācu, franču, spāņu,
krievu un lietuviešu valodas kursiem
jaunajā sezonā valodu klāstu papildinās
arī norvēģu valoda. «Cilvēki arvien vairāk izrāda interesi par jaunu svešvalodu
apguvi. Motivācija ir ļoti dažāda, taču
lielākoties mūsu klienti vēlas paplašināt
savu redzesloku, apgūstot valodu kaut vai
pamata līmenī, lai, dodoties uz ārzemēm,
varētu patstāvīgi komunicēt,» skaidro
S.Vīksna. Svešvalodu apguvē sev aktuālo
varēs atrast gan bērni un jaunieši, gan
pieaugušie un seniori. Papildus vispārējiem angļu valodas prasmes apguves
līmeņiem tiks piedāvāti specializētie kursi
lietišķās un profesionālās angļu valodas
apguvei. Pusaudži no 11 līdz 15 gadu vecumam gaidīti angļu valodas kursos, kas
piedāvā četrus valodas apguves līmeņus
un speciāli izstrādātu saturu – mācības
notiek ne tikai kontaktnodarbībās, bet
arī e-vidē. Vidusskolēniem palīgs valodas
prasmju stiprināšanai būs angļu valodas
gramatikas kurss, bet seniori gaidīti angļu
valodas iesācēju kursos un klubiņā.

Individuāli pielāgots
kursu saturs uzņēmējiem

Mācību programmu klāsts papildināts
arī esošajiem un topošajiem uzņēmējiem,
piedāvājot jau 68 kursu programmas. Šosezon tiek piedāvātas sešas jaunas mācību
programmas – «Biznesa sarakste angļu
valodā», «Higiēnas prasības skaistumkopšanas jomā», «Jautājumi, kuri jāuzdod
pirms publiskas uzstāšanās», «Inovatīva
un radoša domāšana uzņēmējdarbībā»,
«Tematiskā pārbaude uzņēmumā» un
20 stundu programma «Ugunsdrošība».
«Apzinoties katra uzņēmēja darba specifiku, mēs piedāvājam individuāli pielāgot
apmācību saturu, izstrādājot efektīvāko
programmu katram klientam. Vēlamies
izteikt pateicību ikvienam uzņēmējam par
ierosinājumiem, ieteikumiem, atbalstu un
līdzdarbošanos, kā arī mūsu sadarbības
partneriem – biznesu atbalstošām institūcijām, jo tikai sadarbojoties var tapt
mērķtiecīgs, uzņēmējiem nepieciešams
piedāvājums,» uzsver S.Vīksna. Lai respektētu cilvēku vēlmi jaunas kompetences apgūt pēc iespējas ātri, fokusējoties
uz interesējošo tematu, centrs piedāvās
programmu «Ideju fitness», ko veido seši
moduļi inovatīvas domāšanas attīstībai.
Oktobrī sadarbībā ar finanšu institūciju
«Altum» tiks organizēts Biznesa uzsācēju
forums, kas varētu būt noderīgs uzņēmējdarbības uzsācējiem, bet decembrī
interesenti varēs iepazīties ar reģiona
amatnieku, mājražotāju un mākslinieku
plašo piedāvājumu ikgadējā Mājamatnieku un mājražotāju kontaktbiržā.

Iespēja pilnveidot datorprasmes

Informācijas tehnoloģiju (IT) jomā tiek
piedāvātas jau 50 kursu programmas.
Paplašināts piedāvājums datorprasmju
lietpratējiem, kuri paši vēlas radīt jaunas
IT izstrādnes programmēšanas un datorgrafikas jomās. No oktobra uz kursiem
aicināti tie, kuri vēlas izzināt mājaslapu
programmēšanu un reklāmas materiālu
izstrādi. Joprojām centrā varēs apgūt
datorprasmes darbā ar biroja lietojumpro
grammatūru jaunajā «MS Office 2016»
vidē, kā arī nokārtot eksāmenu un iegūt
starptautiski atzītu datorprasmju sertifikātu. Jau piekto mācību gadu ZRKAC
organizē arī «Microsoft» IT akadēmijas
nodarbības jauniešiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas IT jomā un plāno savu
nākotni saistīt ar tehnoloģijām. Apmācību
laikā dalībnieki tiek sagatavoti atbilstoši
«Microsoft Office» speciālista sertifikāta
iegūšanas prasībām.

Individuāla pieeja
metālapstrādes apmācībā

«Metālapstrādes attīstība ir viena no
mūsu pilsētas prioritātēm, un mēs lepojamies, ka mūsu Metālapstrādes mācību
parks nodrošina daudzveidīgas metālapstrādes un mašīnbūves nozaru izglītības
programmas,» tā S.Vīksna. Jauno sezonu
Metālapstrādes mācību parks uzsāks ar
25 izglītības programmām. Centrā var
apgūt dažādus metināšanas veidus, darbu
ar programmējamiem darbagaldiem, kā
arī datorgrafiku inženiertehniskajiem
darbiniekiem. Jaunajā mācību gadā ir
paredzēts investēt resursus lokšņapstrādes mācību programmu izveidošanā,
kā arī tiks piedāvāta jauna individuālās

apmācības programma «Datorgrafika
MasterCAM», kurā mācības notiks,
izmantojot pilnu ražošanas programmas
paketi, nevis mācību versiju. «Ar katru
gadu palielinās pieprasījums pēc individuāli apgūstamajām programmām šajā
nozarē, un mūsu centrā tās ir iespējams
apgūt,» skaidro direktore.

Atbalsts darba gaitu atsākšanai

Šajā sezonā tiks piedāvāts jauns izglītības pakalpojums ilgstošajiem bezdarbniekiem. Jelgavas, Jelgavas novada un
Ozolnieku novada bezdarbnieki, kas bez
darba ir ilgāk par 12 mēnešiem, apgūs
160 stundu motivācijas programmu,
kas palīdzēs apzināt savas profesionālās
prasmes un pilnveidot darba meklēšanas
iemaņas. «Ir ļoti svarīgi no jauna iedrošināt cilvēkus, kas ilgstoši atradušies bez
darba, un palīdzēt viņiem atkal ieiet
darba apritē. Iespējams, šādas nodarbības var pamudināt apmeklēt tuvinieki,»
skaidro S.Vīksna. Programmas «Atbalsts
ilgstošajiem bezdarbniekiem», kas tiks
nodrošināta ar Nodarbinātības valsts
aģentūras atbalstu, uzdevums ir motivēt
bezdarbnieku apzināties savas kompetences un uzsākt aktīvu darba meklēšanu.

Profesionālās pilnveides
programmas pedagogiem

«Jaunajā mācību gadā valstī tiks
uzsākta kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības mācību satura
izstrāde. Jaunā standarta īstenošana
prasīs jaunas zināšanas un kompetences
arī pedagogiem,» akcentē S.Vīksna, papildinot, ka jaunajā mācību gadā centrs
piedāvās deviņas pedagogu profesionālās pilnveides programmas. Programmu saturs aptvers plašu tematu loku
– iekļaujošā izglītība, bērnu tiesības,
karjeras izglītība, klašu audzinātāju
profesionālā pilnveide, IKT prasmes
pedagoģiskajā darbā, matemātisko un
lasītprasmju attīstīšana, kā arī daudzas
citas pedagogiem un izglītības iestāžu
vadītājiem aktuālas tēmas.

Praktikumi pirmsskolas
vecuma bērniem

Kursi

Aptaujas

Konferences

«Miniphanomenta»
atvērto durvju dienas

Semināri

Konsultācijas

Darba grupu sanāksmes

Diagnostikas

Konkursi

Eksaminācija

Olimpiādes

Lekcijas

Citi

Mācību ekskursijas

Redzesloka paplašināšana –
jau no pirmsskolas vecuma

Jau vairāku gadu garumā ZRKAC
īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķ
programmas, kas bērniem un jauniešiem
veicina tehniskās domāšanas attīstību un
jaunradi, vairo interesi par inženierzinātnēm jau pirmsskolas vecumā. Papildus
metodikai «Mācies eksperimentējot» un
«Miniphanomenta» iepriekšējā mācību
gadā tika aprobēta mācību programma
«FasTracKids Fundamental». Tā bērnus
rosina radoši domāt, strādāt komandā,
radīt jaunas idejas, attīsta prezentēšanas
prasmes, veicina interesi par zinātni. Plānots, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņi, kuri 2017./2018. mācību
gadā uzsāks mācības 1. klasē, jau šogad
apgūs vairākus programmas moduļus –
dabaszinības, bioloģiju, astronomiju un
zemes zinātni.

Veselīgam dzīvesveidam
un iedvesmai

Šosezon tiks turpināts lekciju cikls
«Iedvesmas telpa», kurā ir iespēja
tikties ar sabiedrībā pazīstamām personām: izciliem ārstiem, dzejniekiem,

māksliniekiem, garīgās dzīves līderiem
Latvijā. «Cilvēkiem nepieciešama
iedvesma, un citu cilvēku piemērs ir
lieliska motivācija,» vērtē S.Vīksna.
Jaunumi plānoti arī veselīga dzīvesveida popularizēšanas jomā. Paredzēts, ka 2017. gada sākumā ikviens
varēs iesaistīties Jelgavas veselības
veicināšanas programmā, kas nodrošinās bezmaksas kursus, seminārus
un lekcijas par dažādām fiziskās un
emocionālās veselības tēmām, kas
aktuālas ikvienam.
Tāpat ZRKAC turpinās piedāvāt
kursus ģimenēm par veselīgu ieradumu veidošanu bērniem un bērnu
veselības saglabāšanas profilaksi.
Ģimenes būs gaidītas lekcijās, kur
runās par bērnu attīstības un drošības
jautājumiem, kā arī kursos, kur jau
izvērstāk un plašāk tiks piedāvātas
tēmas mazulīšu, sākumskolas vecuma
bērnu un pusaudžu vecākiem.
Pašiem mazākajiem centra apmeklētājiem būs iespēja piedalīties

Montesori pedagoģijas praktikumos,
gūstot izpratni par lietām, parādībām
un pasaulē pastāvošajām likumsakarībām. Šajā mācību gadā īpaša
uzmanība tiks pievērsta ģeometrijai.
Bērniem būs iespēja daudz vingrināties ar Montesori ģeometrijas mācību
materiāliem, izmantojot ģeometrisko
kasti, konstruktīvos trīsstūrus, veidot
stāstus par kvadrātu un riņķi, izprast,
kas ir daudzstūri, diagonāles un leņķu summa. Radoši darbojoties, bērni
varēs veikt eksperimentus, iepazīstot
brīvā stila ģeometriju un aktivitātes ar
ģeometriskām formām un ķermeņiem.
Uzzināt kursu aktualitātes var
mājaslapā www.zrkac.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā sazinoties ar
ZRKAC speciālistiem. Bet, lai izzinātu
jaunā mācību gada programmu klāstu
un rastu atbildes uz jautājumiem,
ikviens aicināts apmeklēt ZRKAC
informācijas telti Metāla svētkos, kas
10. septembrī no pulksten 10 līdz 15
notiks Pasta salā.

Ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris

Septembrī sākas norūdīšanās FK «Jelgava» svarīga uzvara
No 3. septembra jelgavnieki varēs pieda- pret «Daugavpili»
līties norūdīšanās nodarbībās projektā
«Sporto un esi vesels». Tās notiks Pasta
salā pie glābēju posteņa. Pirmā nodarbība – 3. septembrī pulksten 11. Pilsētniekiem bez maksas ir iespēja piedalīties
skriešanas, nūjošanas, krosmintona,
vingrošanas nodarbībās, kā arī kanoe
laivu ģimenes sacensībās. Sporta servisa
centra pārstāve Aļona Fomenko atklāj,
ka septembrī daļa nodarbību noslēgsies:
4. septembrī plānota pēdējā nūjošanas
nodarbība, 13. septembrī – krosmintona
nodarbība, 14. septembrī – vingrošanas
nodarbība «Energy mix», 16. septembrī
– vingrošanas nodarbība «Līdzsvars un
balanss». Projekts «Sporto un esi vesels»
tiks īstenots līdz 29. oktobrim.

Haralds Vasiļjevs
trenē arī
Latvijas izlasi
 Ģirts Pommers

Hokeja kluba «Zemgale/
LLU» komandas galvenais
treneris Haralds Vasiļjevs
kļuvis par Latvijas izlases
galveno treneri. Līdz ar to
tieši viņš sagatavo mūsu
valsts komandu olimpisko
spēļu atlases turnīram, kas
no šodienas līdz 4. septembrim notiks Rīgā. Latvijas
izlases pretinieces šajās
sacensībās būs Japānas,
Austrijas un Vācijas izlases.

28. augustā aizvadīta
«SynotTip» futbola
Virslīgas 20. kārtas
spēle, kurā FK «Jelgava» ZOC stadionā
spēja izcīnīt uzvaru
pret BFC «Daugavpils» futbolistiem –
2:0. Vārtus jelgavnieku labā guva Gļebs
Kļuškins un Andrejs Kovaļovs. FK «Jelgava»
Virslīgas tabulā ar 19 spēlēs izcīnītiem 33
punktiem atrodas trešajā vietā, taču tikpat
punktu ir arī FK «Liepāja» futbolistiem. Nākamā spēle jelgavniekiem ir 10. septembrī,
kad izbraukumā būs jātiekas ar FS «Metta/
LU» vienību. Mača sākums – pulksten 15.

Pērk

Vīrietis meklē darbu. Var dzīvot uz vietas.
T.24850341.

Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.

Vecu cilvēku aprūpē. Ir pieredze.
T.25123171.

SIA «Sparlats» (reģ.Nr.40003225506) Bauskas novada Gailīšu pagastā aicina darbā sezonas darbiniekus(-ces) un piedāvā pastāvīgu darbu ogu pārstrādes cehā. T.26466501.

Jelgavnieks Andris Grīnfelds, pārstāvot
Agarska triāla klubu, aizvadītajā nedēļas
nogalē uzvarēja Ozolnieku novada Priežkalnu trasē notikušajos Latvijas čempionāta posmos un kļuva par pieckārtēju
Latvijas čempionu. «Latvijas čempionāts
noslēdzies manā mājas trasē. Prieks par
sezonu un uzvaru kopvērtējumā. Kaut arī
mērķis šogad bija uzsvaru vairāk likt uz
starptautiskajām sacensībām, arī Latvijā
ar katru posmu trases grūtība nedaudz
auga un kļuva interesantāk. Ceru, ka šī
sezona būs labs stimuls gan man, gan
pārējiem braucējiem turpināt aktīvi strādāt un celt savu braukšanas līmeni,» tā
A.Grīnfelds. Sieviešu grupā par Latvijas
čempioni kļuva Ketija Agarska.

Noslēdzies strītbola
čempionāts

Foto: Austris Auziņš
Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» sportists Edgars
Bergs Rio paralimpiskajās spēlēs startēs 12. septembrī. «Novēlu Edgaram
tikt galā ar savām emocijām; ja tā notiks, tad starts būs ļoti veiksmīgs,»
pavadot sportistu, uzsvēra «Cerības» vadītāja Ruta Kļaviņa.
gada paralimpiskajās spēlēs Londonā
viņš savainojuma dēļ nepiedalījās. «Gatavošanās Rio sākās pēc pagājušā gada
pasaules čempionāta, kurā kļuva skaidrs,
ka esmu garantējis vietu spēlēs. Ziemā
strādājām trenažieru zālē, bet vasarā
tika slīpēta tehnika. Sešas reizes nedēļā
trenējos pa divām stundām dienā – šobrīd
varu apgalvot, ka esmu labā formā,»
piebilst E.Bergs.
Līdz šim dalība paralimpiskajās spēlēs
E.Bergam ir bijusi veiksmīga, jo Atēnās
izcīnīts sudrabs lodes grūšanā un bronza
diska mešanā, bet Pekinā jelgavnieks
izcīnīja sudrabu lodes grūšanā. Kaut arī
Rio šobrīd ir svelmaini laika apstākļi, jelgavnieks par aklimatizācijas problēmām
neuztraucas, jo atbildīgais starts plānots
tikai 12. septembrī. «Esmu jau startējis
karstos laika apstākļos – tādi bija gan
Pekinā, gan Dohā. Domāju, ka ar to man
problēmu nebūs. Jābūt gatavam startēt

jebkādos apstākļos.»
Arī sportista trenere M.Ukstiņa uzskata, ka Edgaru Rio sagaida veiksmīgs
starts: «Edgars ir ļoti labs un kārtīgs
sportists. Viņš ir strādīgs, tādēļ sacensībās viss būs kārtībā. Es esmu māņticīga,
tādēļ nekādus solījumus neizteikšu.»
Jāpiebilst, ka Latvijas paralimpiešu parādes formas tapušas Latvijā, to autore ir
Smiltenē dzīvojošā šuvēja Iveta Purmale.
Uz baltajiem lina uzvalkiem un kleitām
ir attēlotas dažādas latvju zīmes.
Jāpiebilst, ka paralimpisko spēļu
normatīvus izpildīja vēl divi «Cerības»
vieglatlēti – Ingrīda Priede un Dmitrijs
Silovs, taču viņi uz Rio nedosies ierobežoto kvotu dēļ. Riodežaneiro paralimpiskās
spēles norisināsies no 7. līdz 18. septembrim. Latviju pārstāvēs 11 sportisti sešos
sporta veidos – airēšanā, loka šaušanā,
paukošanā, peldēšanā, iejādē, kā arī
vieglatlētikā.

Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.

Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.

Zemes frēzēšana. T.25994203

Zāģējam baļķus dēļos klienta sētā.
T.26547957.

Pērku PSRS un pirmskara apgleznotas
porcelāna vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
figūriņas. T.29954171.

Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ātra un
profesionāla juridiskā palīdzība. T.27106096.

Veic dziļurbumus, spices. Pieslēgšana.
T.20011426.

Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja samaksa. Lielā iela 9. T.22182220.

Līdzjūtības

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
TV «Philips» (mazlietoti). Cena 15 EUR.
T.25669702.
Pārdod vai izīrē 1-ist. dzīvokli ar malkas
apkuri. T.26722853.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Dažādi

Piedāvā darbu laukstrādniecei(-kam). Zvanīt
pēc plkst.20. T.29660598 (Kārlis Ausmanis).

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
meklē šuvējas(-us) ar pieredzi darbam Jelgavā, Dobeles ielā 47. Pieteikties, zvanot
darba laikā pa tālruni 25651321.

Jelgavā, Pasta salas rajonā, nozaudēta
kravas mašīnas pults. Atradējam lūgums
zvanīt pa t.29113470 vai 63021420.
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.

Atstājiet man gabaliņu debess
Vienmēr.
Tā debess ir mana
Ar visām gaismām –
Mana no nakts līdz naktij,
mana no dienas līdz dienai.
/E.Plaudis/

Aizsaulē aizgājuši
LARISA LULLA (1961. g.)
NIKOLAJS PODVAĻSKIS (1938. g.)
OĻĢERTS INDRIKSONS (1952. g.)
REGĪNA DUREVSKA (1949. g.)
IMANTS VILKS (1932. g.)
ZENTA PARAŠA (1931. g.)
PRANS MARKUNS (1955. g.)
RAIMONDS ROZĪTIS (1947. g.)
FRĪDA CORNDORFA (1918. g.).
Izvadīšana 01.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ELVĪRA BRAUNE (1927. g.).
Izvadīšana 01.09. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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Latvijas U-21
izlase atkal
spēlēs Jelgavā

27. augustā Pasta salā notika ceturtais
ielu basketbola posms, kurā piedalījās
piecas komandas. Vīriešu grupā uzvarēja
«Armet», otro vietu ieguva komanda «Svē-  Ģirts Pommers
tes 5», trešo – «Rullītis». Jauniešu grupā
uzvarēja «Iesācēji», bet meiteņu grupā
2. un 6. septembrī Zemgales
– komanda «Irbe». Kopvērtējumā vīriešu
Olimpiskajā centrā (ZOC) tiks
grupā uzvarēja «Armet» (Gatis Justovičs,
aizvadītas divas 2017. gada
Edgars Krūmiņš, Mareks Kreicbergs un
Eiropas U-21 futbola čempioArmands Melngailis), jauniešu grupā – konāta kvalifikācijas spēles, kumanda «Iesācēji» (Markuss Lekutris, Raivis
rās Latvijas izlases pretinieces
Zinkevičs un Deivids Minčenoks). Meiteņu
būs Moldovas un Melnkalnes
grupā uzvarēja komanda «Rekī» (Ivanna
izlases. Komandas galvenais
Paegle, Krista Bērziņa, Rebeka Gorbunova
treneris ir jelgavnieks Dainis
un Enija Jungermane), bet sieviešu grupā
Kazakevičs, kurš atzīst – katra
– «Ikšķile» (Laura Puriņa, Kristiāna Štauere,
atgriešanās ZOC ir īpašs notiAlise Karlsone un Rūta Veidere).
kums: «U-21 izlase Jelgavu var

Vakar uz Brazīlijas pilsētu Riodežaneiro Latvijas paralimpiskās delegācijas sastāvā devās
Jelgavas invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba «Cerība»
sportists lodes grūdējs Edgars
Bergs un viņa trenere Maija
Ukstiņa. Jelgavnieka starts
četrgades svarīgākajās sacensībās plānots 12. septembrī
no pulksten 18.05 līdz 19.15.
Šīs mūsu sportistam būs jau
trešās paralimpiskās spēles
viņa karjerā.

Meklē darbu

Biedrība «Centrs Elizabete» (reģ.
Nr.50008032881) piedāvā darbu audzinātājai(-am) bērnu NVO sociālās aprūpes
centrā. Jābūt 1. līmeņa augstākajai izglītībai. Jāstrādā ar visu vecumu bērniem.
Darbs maiņās: divas dienas no plkst.9 līdz
21, tad divas dienas brīvas, slīdošā grafikā.
Jāievēro kristīgās ētikas normas. Gaidām
jūsu CV, motivācijas vēstuli un atsauksmi
pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.

Grīnfelds kļūst par
pieckārtēju čempionu

 Ģirts Pommers

25. augustā Jelgavā notika svinīga
sportista pavadīšana uz četrgades svarīgākajām sacensībām, kurā E.Bergu
sveica gan Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, gan Jelgavas Sporta
servisa centra vadītājs Juris Kaminskis
un viņa vietniece Maija Actiņa, gan arī
vairāki sportista draugi un kolēģi.
«Man ir liels prieks būt kopā ar mūsu
paralimpiešiem. Jau ilgus gadus Ruta
Kļaviņa ir gādājusi par to, lai mēs katrās paralimpiskajās spēlēs esam kopā.
Olimpiskās spēles vienmēr bijušas sporta
atbalstītāju un dalībvalstu galvenais notikums, tajās piedalīties ir katra sportista
un trenera sapnis, kas piepildās tikai
reizi četros gados, un atbildība ir milzīga.
Ceru, ka Edgars tiks galā ar šo atbildību
un startēs veiksmīgi,» dāvājot mūsu
paralimpiešiem cepurītes ar pilsētas
simboliku, uzsvēra A.Rāviņš.
2015. gada pasaules čempionāta, kas
norisinājās Dohā, sudraba medaļas ieguvējs lodes grūdējs E.Bergs uzskata, ka
šobrīd ir ļoti labā fiziskā formā, kas neatpaliek no 2008. gada Pekinā sasniegtās.
Toreiz jelgavnieks no paralimpiskajām
spēlēm atgriezās ar sudraba medaļu lodes
grūšanā un 5. vietu diska mešanā. 2012.

Piedāvā darbu

SPORTS

Dodas uz Rio spēlēm

Izlases treneru maiņa notika netipiskā laikā – tikai nedēļu pirms olimpisko spēļu atlases turnīra sākuma,
kurā noskaidrosies tā komanda, kas
dosies uz 2018. gada ziemas olimpiskajām spēlēm. Iepriekšējais izlases
galvenais treneris Leonīds Beresņevs
25. augustā Latvijas Hokeja federācijas prezidentam Kirovam Lipmanam
iesniedza atlūgumu, kas tika apstiprināts.
H.Vasiļjevs par HK «Zemgale/LLU»
komandas galveno treneri tika apstiprināts 8. augustā, nomainot Aigaru
Ciprusu, kurš pievienojās Rīgas «Dinamo» treneru korpusam. Kā informē
Jelgavas kluba vadība, H.Vasiļjevs
turpinās savu darbu Jelgavā, bet
brīžos, kad būs piesaistīts darbam ar
Latvijas izlasi, viņa izstrādāto sagatavošanas programmu turpinās realizēt
otrais treneris Valērijs Kuļibaba.
Latvijas hokeja Virslīgas sezona
sāksies 6. septembrī. Tajā piedalīsies
septiņas komandas, katra aizvadīs pa
30 spēlēm. HK «Zemgale/LLU» pirmā
spēle būs 7. septembrī Jelgavā pret
vienību «Prizma/Pārdaugava».

Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jelgavas
pilsētas reģionālā Tūrisma centra
vadītājai Andai Iljinai, vīru mūžības ceļā
pavadot. Skumjās esam kopā ar ģimeni.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N.Dzirkale/
Izsakām līdzjūtību Anitai Rozītei,
mīļo vīru mūžībā pavadot!
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Andu Iljinu, vīru mūžībā aizvadot.
Jelgavas Sporta servisa centrs

uzskatīt par savām mājām – šī
vieta ir īpaša gan komandai,
gan man.»

«Šajās divās spēlēs mums būs divi
uzdevumi. Pirmais – sekmīgi cīnīties ar
komandām, kuras turnīra tabulā atrodas
līdzās, tādēļ šie mači būs principiāli. Nevienā spēlē mēs netiekam uzskatīti par
favorītiem, taču ticu, ka varam cīnīties
par uzvaru. Otrs uzdevums ir spēles
kvalitātes uzlabošana – laukumā centīsimies rādīt mūsdienīgu, kombinacionālu
futbolu,» pirms mačiem pret Moldovu un
Melnkalni norāda D.Kazakevičs.
Speciālists gan reāli novērtē savas
komandas sastāva aprises: «Šobrīd no
sastāva izkrituši četri futbolisti, kuri ir
savainoti, tāpat divi ir izsaukti uz Latvijas
nacionālo izlasi. No vienas puses, prieks,
ka spējam attīstīt futbolistus līdz pieaugušo izlases līmenim, no otras puses, būs
jāmeklē papildinājumi iekšējās rezervēs.»
Līdz šim Latvijas U-21 izlase 2017.
gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā ir aizvadījusi sešas spēles,
izcīnot vienu uzvaru, divus neizšķirtus
un piedzīvojot trīs zaudējumus. ZOC
mūsējie spēles aizvadīja gandrīz pirms
gada – 4. septembrī ar rezultātu 0:2 tika
piedzīvots zaudējums pret Beļģijas izlasi,
bet četras dienas vēlāk spēlēts neizšķirti
(1:1) ar spēcīgo Čehijas izlasi, kura
septiņās spēlēs izcīnījusi 17 punktus un
ir A apakšgrupas līdervienība. Latvijas
izlasei sešās spēlēs izcīnītie pieci punkti
pagaidām sešu valstu konkurencē ļauj
ierindoties 5. vietā.
Jāpiebilst, ka šobrīd U-21 izlases
sastāvā nav neviena kandidāta no futbola
kluba «Jelgava», lai gan vēl nesen tādi
bija – aizsargi Vladislavs Sorokins un
Viktors Litvinskis, kuri vasaras pāreju
periodā pievienojās Rīgas Futbola skolas
komandai.
Biļetes tirdzniecībā uz katru spēli
nonāks spēles dienā, tās varēs iegādāties
ZOC kasē, to cena – 4 eiro. Skolēniem un
studentiem biļete maksās 2 eiro, savukārt
bērniem līdz 7 gadu vecumam, pensionāriem un invalīdiem ieeja uz spēlēm,
uzrādot atbilstošu apliecību, bez maksas.
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.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
/R.Skujiņa/
Izsakām mūsu visdziļāko
līdzjūtību Andai.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra kolektīvs
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
/M.Jansone/
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Andai Iljinai, no vīra atvadoties.
PIC grāmatvedības kolektīvs
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.
Informācijas tehnoloģiju fakultātes
kolektīvs skumst par ilggadējā kolēģa
profesora Ulda Iljina aiziešanu mūžībā.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2289.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 162.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ko dara sievietes pusčetros no rīta?» Vācijas komēdija. 2012.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 219. un 220.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 161.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2289.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 5.sērija.
1.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
7.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 217. un 218.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 592.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā».* Austrija – Latvija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 593.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 19.sērija.
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.25 «Karamba!» Humora raidījums.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 34.sērija.
11.55 «Kad pienākums sauc». ASV ģimenes filma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Attīstības kods 2».
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 14.sērija.
10.05 ««Gatavo 3» mežā».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 3.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 4.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 15.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
21.00 JAUNUMS. «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 10.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sveika, Rīga!»
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
2.35 «Krīze». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 61.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 6. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2290.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 163.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Lola, kas dzīvo uz «Zirņa»». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 221. un 222.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 162.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2290.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 TV PIRMIZRĀDE. «Volontieri». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Par puķi, tevi un mani». Kuldīgas svētku koncerts.
1.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Lai top!»*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 219. un 220.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 593.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā».* Latvija – Vācija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 19.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 594.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.10 «Pa pilsētu jumtiem. Parīze». Dokumentālu filmu cikls.
21.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā». Andora – Latvija.
0.10 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 16.sērija.
1.05 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
11.45 «Mīla fjordos. Vasaras vētra». Vācijas romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Kāzu plānotāja Roza».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.15 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 15.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 4.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 5.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 61.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 16.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.00 «Bekstroms». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Krīze». Seriāls. 2.sērija.
2.00 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
2.55 «Iebraucēji». ASV seriāls. 4.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 62.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 7. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2291.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 164.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 223. un 224.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 163.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2291.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

TV PROGRAMMA
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 221. un 222.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 594.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
13.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.00 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 595.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants». (krievu val., ar subt.).
20.20 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
21.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 20.sērija.
22.10 «Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.30 «Londona 2012. Mēs varam». Dokumentāla filma.
0.00 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Atklāšanas ceremonija».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
11.45 «Kāzu plānotāja Roza». Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 14.sērija.
22.10 «Sliktā kompānija». ASV spriedzes filma. 2002.g.
0.30 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
2.15 «Degpunktā 6».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 16.sērija.
10.05 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 17.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 5.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 6.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 62.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 17.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 12.sērija.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
1.10 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 15.sērija.
2.05 «Krīze». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Iebraucēji». ASV seriāls. 5.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 63.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 8. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2292.sērija.
9.35 TV PIRMIZRĀDE. «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 1.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu
koncerts Riebiņos».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 225. un 226.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 164.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2292.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 JAUNUMS. «Vienas dienas restorāns».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KaralisTe».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*

Ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris
0.15 «Volontieri». Dokumentāla filma.
1.20 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
9.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 223. un 224.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 595.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 20.sērija.
15.55 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Vieglatlētika».
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
21.45 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Atklāšanas ceremonija».*
0.50 «Sporta studija».*
1.35 «Zebra».* (ar subt.).
1.50 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
11.45 «Iemīlēties Marakešā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dok. seriāls. 10.sērija.
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 17.sērija.
10.05 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 18.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 6.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 7.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 63.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 18.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 21.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sacīkstes uz dzīvību un nāvi 2».
ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
0.05 «Krīze». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.00 «Bekstroms». ASV seriāls. 2.sērija.
2.55 «Iebraucēji». ASV seriāls. 6.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 64.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 9. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 5.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 4.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 227. un 228.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 1.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
19.25 «Jānis. Elza. Mīlas grāmata».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Nakts vilciens uz Lisabonu». Mistikas drāma (ar subt.). 2013.g.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu
koncerts Riebiņos».*
0.30 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 4.sērija.
2.10 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 6.sērija.
3.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*

6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Lai top!»*
9.20 «Robotāda». Dokumentāla filma.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 225. un 226.sērija.
11.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 2.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 596.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Vieglatlētika».*
23.15 TV PIRMIZRĀDE. «Lauku kāzas». Islandes drāma. 2008.g.
1.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.55 «Anekdošu šovs 2».*
2.50 «Trakulīgā salsa». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
4.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Dziesma Solveigai». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 86.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 14. un 15.sērija.
22.20 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 18.sērija.
10.05 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 21.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 7.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 8.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 64.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 19.sērija.
18.00 JAUNUMS. «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
21.00 «Supersuns». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Kā aplaupīt debesskrāpi».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.40 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 65.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 10. septembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.05 ««Teātris.zip» bērniem».
11.15 TV PIRMIZRĀDE. «Un atkal Pifs». Leļļu teātra izrāde.
12.15 «Karaļa jaunais tērps». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
13.25 «Vienas dienas restorāns».*
13.55 «Adreses».*
14.25 «Deviņdesmitie».*
15.25 «Jānis. Elza. Mīlas grāmata».*
16.30 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.00 «Mīlēt, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 JAUNUMS. «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. ««M.Butterfly»». Dailes teātra izrāde.
0.00 «Mana dziesma».*
1.10 «Lauku kāzas». Islandes drāma. 2008.g.
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Dzimtas detektīvs».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 7.sērija.
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Lūse.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KaralisTe».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 «Dzīves aspekti. «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris
13.25 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
14.15 «Tavernasa. Aizmirstais tuksnesis». Dokumentāla filma.
15.15 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 8.sērija.
15.45 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».*
17.00 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Ceļš mājup. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.15 «Nakts vilciens uz Lisabonu». Mistikas drāma (ar subt.).
1.15 «Trakulīgā salsa». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Lūse.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 7.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 16.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 5.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.00 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.30 «Mis Mārpla. To viņi dara ar spoguļiem». Detektīvfilma.
14.00 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 12.sērija.
15.55 «Vecpuisis 14». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sirds aicinājums». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ārkārtīgi skaļi un neticami tuvu».
ASV piedzīvojumu drāma. 2011.g.
1.30 «Mīla fjordos. Vasaras vētra». Vācijas romantiska drāma.
3.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
3.45 «Luī 4». Seriāls. 6.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.30 TV PIRMIZRĀDE. «Monstru skola: Lielā zemūdens klints».
ASV animācijas filma. 2016.g.
9.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.10 «Ideāls vīrietis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
14.10 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 12.sērija.
15.15 «Ķertais profesors 2: Klampi». ASV komēdija. 2000.g.
17.20 «Supersuns». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Drošsirde». ASV animācijas filma. 2012.g.
21.30 «Karību jūras pirāti: Svešajos krastos». Piedzīvojumu filma
0.15 «Rozā panteras dēls». Itālijas un ASV komēdija. 1993.g.
2.10 «Ideāls vīrietis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
4.00 «Iebraucēji». Seriāls. 7.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

BĒRNU UN JAUNIEŠU MŪZIKAS KLUBS
aicina muzicēt gribētājus jebkurā vecumā uzsākt
vai turpināt mācības interešu izglītības
programmās un apgūt:
• klasisko ģitāru,
• akustisko ģitāru,
• elektrisko ģitāru,
• basģitāru,

• bungas,
• estrādes vokālu,
• saksofonu,
• klavieres.

Papildus iespējams iesaistīties ģitāristu orķestrī,
ģitārspēles pulciņā, BJMK korī, rokmūzikas ansamblī,
vokālā fitnesa nodarbībās un mūzikas teorijas klubiņā.

Pieteikšanās – 7., 8. un 9. septembrī
no plkst.14 līdz 20.
Informācija: www.bjmk.lv; bjmk@inbox.lv;
29505899; Dobeles iela 68, Jelgava.
«Smurfit Kappa Group» ir pasaules līderis gofrētā kartona iepakojuma un papīra iepakojuma tirgū, tam ir vairāk nekā 400 uzņēmumu
40 valstīs. «Smurfit Kappa Baltic» (reģ.Nr.40003839022) ir starptautiska koncerna «Smurfit Kappa Group» meitas uzņēmums Latvijā.

Aicinām savā komandā
ražošanas operatorus(-es).

Tu esi īstais, ja:
• Tev ir pieredze ražošanā darbā ar iekārtām;
• Tev patīk starptautiska vide;
• Tu esi pozitīva un pārmaiņām atvērta personība,
kas meklē efektīvus risinājumus.
Interesentus CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt pa
e-pastu janis.vilmanis@smurfitkappa.lv.
Vairāk par «Smurfit Kappa Group» – www.smurfitkappa.lv.

Jelgavas 4. vidusskola (reģ.Nr.90000074738)
Akmeņu ielā 1 aicina darbā

fizikas, krievu valodas, ekonomikas, mūzikas,
latviešu valodas skolotājus(-as) un logopēdu(-i).
CV lūgums sūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis 63012590, 29653982 (Irēna), 29264639 (Ilona).
Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iestāde

«Jelgavas ledus sporta skola»

UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠORTTREKĀ

ar slidošanas iemaņām vecumā no 6 līdz 9 gadiem.
Kontaktinformācija saziņai:
Jelgavas Ledus sporta skola – 63007222, 20384690.
Treneri: Evita Krievāne – 20004004, Ivita Krūmiņa – 26742729.
Adrese: Rīgas iela 11, Jelgava.
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TV PROGRAMMA

Svētdiena, 11. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 20.sērija.
11.00 «Pa pilsētu jumtiem. Ņujorka». Dokumentālu filmu cikls.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Mans zaļais dārzs».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Toskāna: turp un atpakaļ». Romantiska komēdija. 2008.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Aizaugušā grāvī viegli krist». Rīgas kinostudijas drāma. 1986.g.
23.10 «KaralisTe».*
23.45 «Tur, kur gars ar garu jūtās satiekas».* Koncertiestudējums,
veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai.
2.10 «Es mīlai ticēju ne ienaidībai. Rainis». LTV videofilma.
3.05 «Mīlēt, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
3.55 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.10 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.05 «Dzimtas detektīvs».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.30 «Dzīves aspekti. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.20 «Karaļa jaunais tērps». Pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.

15.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
15.30 «Vienas dienas restorāns».*
16.00 «Piedzīvojumi mākoņos». ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
17.55 «Tavernasa. Aizmirstais tuksnesis».
Dokumentāla filma.
18.55 «Bezceļu tūrisms. Kolas pussala». Dokumentāls seriāls.
1. un 2.sērija.
19.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 17.sērija.
22.00 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 20.sērija.
0.30 «Ceļš mājup. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.25 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
3.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 17.sērija.
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.35 JAUNUMS. «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 1.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 6.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Izdomātie meli». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
12.35 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
13.35 «Pasaule diviem». Melodrāma (ar subt. latv. val). 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 15.sērija.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nenosūtītā vēstule».
ASV melodrāma. 2015.g.
0.35 «Purvāji 4». ASV seriāls. 9.sērija.

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Mācies Tev izdevīgā laikā un vietā!
Uzņemšana 2016./2017. m.g.

• Tev ir iespēja mācīties klātienē, neklātienē,
pēc individuāla plāna, arī sestdienās
• Bezmaksas tālmācība
• Stundu laikā Tavu bērnu pieskatīs auklīte
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897;
www.jvmv.lv; vvsk@izglitiba.jelgava.lv.

1.15 «Mana vissliktākā draudzene». Romantiska komēdija.
2.45 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
3.30 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 13.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
6.45 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.15 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņš Šons un lamas». ASV animācijas filma. 2015.g.
8.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.50 «Māmiņu klubs».
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9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
12.10 «Ķertais profesors 2: Klampi». ASV komēdija. 2000.g.
14.15 «Karību jūras pirāti: Svešajos krastos».
ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
17.05 «Drošsirde». ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karalis Kongs». Piedzīvojumu drāma. 2005.g.
23.55 «Iemīlējies Šekspīrs». Romantiska komēdija. 1998.g.
2.25 «Krīze». Seriāls. 6. un 7.sērija.
3.55 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
4.15 «Iebraucēji». Seriāls. 8.sērija.
4.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
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NOTIKUMI

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus
		

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos

Jauktais koris «MĪTAVA»,
A.Pizika, 29229062

6. un 13. septembrī plkst.19 jauno
dalībnieku uzņemšana visās balsu grupās.

Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n

Jauktais koris «ZEMGALE»,
G.Pavilons, Z.Stafecka, 29155577

21. un 26. septembrī no plkst.18 līdz 19
uzņem jaunus dalībniekus visās balsu grupās.

Pirmd., trešd. plkst.18
Jelgavas k/n

Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
G.Galiņš, 29467242

13. septembrī plkst.20 un vēlāk katru mēģinājumu Otrd., ceturtd. plkst.20
gaidām dziedātājus, kuri vēlas piedalīties
Jelgavas k/n
Latvijas simtgades Dziesmusvētkos.

JELGAVAS POPKORIS,
J.Vizbulis, E.Karlsone, 28383023

5. septembrī plkst.19 biedrības «Zemgales
kultūras studija» telpās (Dobeles ielā 62a).
Uzņem meitenes un puišus visās
balsu grupās (6. – 12. klase).
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA», Jauno dalībnieku uzņemšana 6. un 13. septembrī:
A.Pizika, 29229062
• 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, 6. septembrī plkst.18. Gaidām muzikālus jauniešus.
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683		
Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA», Ansamblis atsāk darbību otrdienās.
L.Gaile, 26542139		
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
Jauno dalībnieku uzņemšana visu septembri
L.Ozola, 20121850
darba dienās no plkst.18 līdz 19.
Gaidām zēnus un meitenes no 2,5 līdz 15 g.v.
		
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs 2. septembrī plkst.18.
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Uzņem zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
A.Skrastiņa, 26539194
Uzzini vairāk – www.vejazirdzins.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE» Visu septembri pirmdienās un trešdienās
(pamatsastāvs),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE» Visu septembri otrdienās un ceturtdienās
(vidējā paaudze),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis
Visu septembri pirmdienās un trešdienās
«EX LIELUPE»,
gaidīsim dejotgribētājus – tos, kam pāri 40!
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis
Aicinām jaunos dejotājus (A grupa) uz atvērto
«DIŽDANCIS»,
mēģinājumu 5. septembrī plkst.19.30 kultūras
I.Karele, 28374363
nama Lielajā zālē un 7. septembrī plkst.19.30
Jelgavas Amatu vidusskolas zālē,
kā arī turpmāk visu septembri. Uzzini vairāk –
www.dizdancis.lv; www.facebook.com/dizdancis
Jauniešu deju kolektīvs
Aicinām jaunos dejotājus (B grupa) uz atvērto
«MAZAIS DIŽDANCIS»,
mēģinājumu 5. septembrī plkst.18 kultūras
I.Karele, 28374363
nama Lielajā zālē un 7. septembrī plkst.18
Jelgavas Amatu vidusskolas zālē,
kā arī turpmāk visu septembri. Uzzini vairāk –
www.dizdancis.lv; www.facebook.com/dizdancis
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA», Jaunu dalībnieku uzņemšana
A.Noviks, 29721362
14., 19. un 21. septembrī plkst.20.
Tautas deju ansamblis «RITUMS», 13. septembrī plkst.19 un visu septembri
I.Karele, 28374363
aicinām pievienoties jaunus dejotājus.
Vidējās paaudzes deju
7. septembrī no plkst.20 līdz 22 deju centrā
kolektīvs «LAIPA»,
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22). Aicinām pulkā
M.Skrinda, 29428013
puišus vai pārus gados labākajos! VPDK «LAIPA»
garā jauni, sprauni un priecīgi! Dulli un traki!
Mīl dzīvi un mīl deju!
Vidējās paaudzes deju
6. septembrī plkst.20 kolektīvs atsāk sezonu
kolektīvs «ROTA»,
un uzņem jaunus dalībniekus turpmāk otrdienās
L.Muskare, 29879292
deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
6. un 7. septembrī plkst.20
(jaunieši),
jauno dalībnieku uzņemšana.
U.Ozols, 20223360
Gaidām puišus un meitenes no 16 g.v.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
5. un 8. septembrī plkst.19.30 gaidām
(vidējā paaudze),
dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
U.Ozols, 20223360
Mūsdienu deju studija «INTRIGA», 5. septembrī plkst.18.30. Aicinām meitenes no 5 g.v.
I.Ose, 29149198
Uzzini vairāk – www.intriga.lv
Mūsdienu deju studija «BENEFICE», 5. un 6. septembrī no plkst.9 līdz 20, kā arī visu
A.Andersone, 29160618
septembri darba dienās. Uzņem jaunus dejotājus
mūsdienu dejā un street dance dejā vecumā
no 3 līdz 50 gadiem, gan meitenes, gan puišus.
		
		
		
		
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
26. un 30. septembrī plkst.18 mīļi gaidīsim
V.Leja, 28801113
ģimenes 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
12. un 15. septembrī no plkst.15 līdz 19.
Pretendentiem jāsagatavo dzejolis,
proza vai fabula.
Jelgavas Jaunais teātris
Jelgavas Jaunais teātris uzņem jaunus aktierus
R.Svjatskis, 20390060
dažādās vecuma grupās 16. septembrī k/n «Rota»:
• no plkst.15 līdz 16.30 –
bērnu grupa (7 – 10 gadi), 1. – 4. klase;
• no plkst.16.30 līdz 18 –
tīņu grupa (10 – 14 gadi), 4. – 8. klase;
• no plkst.18 līdz 19.30 –
jauniešu grupa (15 – 19 gadi), 9. – 12. klase.

Turpmāk interesēties pa
tālruni 28383023

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE», Atsāk nodarbības 6. septembrī.
I.Ozolniece		

Otrd., ceturtd. no plkst.10 līdz 18
Jelgavas k/n

Tautas gleznošanas studija,
5. un 6. septembrī no plkst.18.
I.Klapers, 29953991;		
A.Kalniņa, 26314574

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.18 Jelgavas k/n

Zīmēšanas studija,
U.Roga, 29546447

Ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris

Jelgavnieki varēs doties
metālam pa pēdām

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
Otrd. plkst.14
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 līdz 19.30, piektd.
no plkst.16 līdz 18 (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
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.19.30
Jelgavas k/n;
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Amatu vidusskolā
Pirmd. plkst.18
Jelgavas k/n;
trešd. plkst.18
Jelgavas Amatu vidusskolā
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

10. septembrī no pulksten
10 līdz 15 Pasta salā notiks
jau sestie Metāla svētki, kuru
tēma šogad ir «Metāla pēdas». Kopš pirmo metālu un
to sakausējumu radīšanas
mēs visi dzīvojam pasaulē,
kur metāls atstāj savas pēdas
mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)
aicina klātienē izbaudīt metāla pēdu daudzveidību un
izplatību.
Svētki tradicionāli pulcēs metālapstrādes uzņēmējus, amatniekus, augstskolas, profesionālās izglītības iestādes
un jaunrades centrus, kā arī pašvaldības
iestādes un uzņēmumus, popularizējot
metālapstrādes nozari un tās profesijas,
inženierzinātnes un bērnu un jauniešu
tehnisko jaunradi.

Izzinošas aktivitātes
lieliem un maziem

Šogad Pasta salā būs pārstāvēts līdz šim
lielākais metālapstrādes nozares uzņēmumu, amatnieku, metālmākslinieku un
izglītības iestāžu skaits – svētkos pulcēsies
aptuveni simts dalībnieku, tostarp vairāk
nekā 50 uzņēmumu, kuri apmeklētājiem
sagādās ne vienu vien patīkamu pārsteiOtrd., ceturtd. plkst.20
gumu. Pasākuma apmeklētājiem būs
deju centrs «Cukurfabrika»
iespēja gan iepazīties ar daudzveidīgo me(Cukura ielā 22)
tālapstrādes produkciju – no rotaslietām
Otrd. plkst.20, trešd.
līdz pat spēkratiem – un nozares pārstāvju
plkst.19.30
aktualitātēm, gan arī iesaistīties izglīk/n «Rota»
tojošās aktivitātēs – darboties mobilajā
Pirmd., ceturtd. no plkst.19.30
darbnīcā, izmēģināt roku metāla kalšanā,
līdz 22 k/n «Rota»
piedalīties skautu nodarbībās, konkursos
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd. un viktorīnās. «Ar katru gadu svētku
dalībnieku pulks kļūst kuplāks, un šogad
no plkst.16 Jelgavas k/n
līdztekus Zemgales reģiona uzņēmumiem
Nodarbības notiek atkarībā no
svētkos piedalīsies arī nozares pārstāvji no
vecuma grupas 2 – 3 reizes
nedēļādejucentrā«Cukurfabrika» Skrīveriem, Liepājas, Ikšķiles, Tukuma,
(Cukura ielā 22).
Talsiem, Mārupes, Rīgas un citām vietām.
Sīkāka informācija – pie deju
Ar katru gadu palielinās arī uzņēmēju un
centra administratores pa
amatnieku skaits no Lietuvas,» stāsta ZRtālruni 27795685 un
KAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
mājaslapā www.benefice.lv
Pirmd., piektd. plkst.17 – bērni; vadītāja Līga Miķelsone. Svētku idejas
autori norāda, ka aktivitātes ir piemērotas
plkst.18 – pieaugušie
visai ģimenei – Pasta salā varēs apmeklēt
Jelgavas k/n
radošās darbnīcas, skatīt skeitborda un
Pirmd., ceturtd.
velotriāla paraugdemonstrējumus, pirmo
no plkst.15 līdz 19
Jelgavas k/n
reizi Jelgavā izmēģināt disku golfu, kā
(ieeja no Uzvaras ielas)
arī profesionāļu vadībā apgūt šo sporta
No 20. septembra
pirmd., trešd. no plkst.17 līdz 19 –
bērnu grupai;
otrd., ceturtd. no plkst.17 līdz 19 –
tīņu grupai;
otrd., ceturtd. no plkst.19 līdz 21 –
jauniešu grupai
k/n «Rota»

6. septembrī plkst.17. Atsāk darbu un uzņem Otrd., trešd. plkst.16
jaunus dalībniekus – skolēnus no 6. līdz 12. klasei. Jelgavas k/n

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «KULTŪRA»
E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv;
• Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālrunis 63084675
www.kultura.jelgava.lv
• Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālrunis 63000844
• Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālrunis 27795685

veidu pamatus. Interesenti varēs mācīties
braukt ar segveju, piedalīties dažādās
sacensībās un svētku dalībnieku stendos
rast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. «Šo svētku mērķis ir paplašināt
iedzīvotāju redzesloku par metālapstrādes un mašīnbūves nozari, radīt interesi
par inženierzinātnēm,» skaidro ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra
Vanaga.

Praktiskā darbībā varēs iepazīt
nozares attīstības tendences

Tāpat kā pērn, arī šogad svētku apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties ceļojošajā
mācību laboratorijā «Tehnobuss», kas ir
aprīkota ar mūsdienīgām demo iekārtām,
piemēram, metāla apstrādes darbgaldiem,
3D printeri, metināšanas izmēģinājumu
stendu un daudz ko citu. Šī aktivitāte,
kas izvietota 18 metrus garajā autobusā,
vairo jauniešu izpratni par inženierzinātnēm un sniedz iespēju darboties realitātei
pietuvinātā vidē. Savukārt nozares profesionāļi savas zināšanas varēs pilnveidot,
apmeklējot «ESAB» demobusu, kurā
iespējams iepazīt jaunākās tendences
metināšanas tehnoloģiju jomā. «Šī mobilā
izstāde ir vērtīgs izziņas avots nozares
speciālistiem, un mums ir liels prieks,
ka Metāla svētku apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunāko metināšanas iekārtu
demo versijām, kuras starptautiski tiks
pieteiktas vien 2017. gadā,» atklāj ZRKAC
Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Māris Ernstsons.
Svētku dalībnieki varēs apskatīt arī
lauksaimniecības spēkratu parādi. «Mūsu
mērķis ir parādīt jauniešiem, ka mūsdienu
lauksaimniecības tehnika ir ļoti attīstīta –
dažkārt pat labāk aprīkota par personīgo
transportu,» stāsta viens no organizatoriem Jānis Kuķis. Parādē varēs apskatīt
kombainus, traktorus un citu lauksaimniecības tehniku. «Lauksaimniecības
tehnikas pārvaldīšanai ir nepieciešamas
smalkas zināšanas, tādēļ mēs vēlamies
lauzt stereotipu par to, ka kombainiera
profesija nav prestiža,» tā J.Kuķis.
Pašiem mazākajiem svētku apmeklētājiem būs iespēja piedalīties eksperimentos,
kuri ļauj izprast fizikas likumsakarības.

Metinātāju konkurss un
profesionālas konsultācijas

Savas profesionālās kompetences būs
iespēja pierādīt metinātājiem, piedaloties
MAG metinātāju konkursā. Tam var
pieteikties, sazinoties ar M.Ernstsonu

Pasākumi pilsētā
 1. septembrī pulksten 17 – mācību gada atklāšanas pasākums «ZinīBums». Dalība – bez maksas (Pasta salā).
 3. septembrī pulksten 11 – Vecpilsētas ielas svētki «Retro
vīzija». Dalība – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
 3. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Tēva diena».
Pārsteidz savu tēti ar dāvanu – pašdarinātu auduma tauriņu.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. septembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
izrāde: Frederika Lou mūzikls «Mana skaistā lēdija». Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
 4. septembrī pulksten 12 – jaunā mācību gada svinības
kopā ar bērnu studiju «Arika». Atraktīvas spēles, mīļākie multfilmu varoņi, konkursi, dejas, dāvanas un citi pārsteigumi. Biļešu
cena – € 4 (iepriekš jārezervē pa tālruni 26152239) (leļļu studijā
«Arika» Pētera ielā 11).
 7. septembrī pulksten 19 – Brāļi Ponomarenko ar šova

(tālrunis 26171465), un viņš arī atbildēs
uz konkursa dalībnieku jautājumiem
par norises kārtību. «Līdztekus darba
rezultātam konkursā tiks vērtēts arī tas,
cik labi dalībnieks orientējas rasējumā un
cik veiksmīgi izvēlas konstrukcijas metināšanas secību,» atklāj Metālapstrādes
mācību parka vadītājs. Konkursa uzdevums pagaidām netiek atklāts, bet, pēc
organizatoru sacītā, labam profesionālim
jābūt gatavam izpildīt jebkuru darba
devēja uzdevumu. Tradicionāli konkursa
uzvarētāji saņems profesionālas balvas
no pasaulē atzītiem zīmoliem. ZRKAC
Metālapstrādes mācību parka teltī pasākuma apmeklētāji varēs ne vien iepazīties
ar jaunās sezonas mācību programmu
aktualitātēm, bet arī gūt profesionālas
konsultācijas no jomas ekspertiem. «Šī ir
vērtīga iespēja rast profesionālas atbildes
uz interesējošajiem jautājumiem, kā arī
gūt noderīgus kontaktus,» tā M.Ernstsons.
Arī šogad svētkos varēs iepazīties ar
ZRKAC jaunā mācību gada izglītības
piedāvājumu pieaugušajiem un izvēlēties
interesējošo kursu programmas. ZRKAC
stendā visus gaidīs zināšanu Laimes rats.
Uz Pasta salas skatuves svētku apmeklētāji varēs skatīt arī dažādus paraugdemonstrējumus un pēc tam šo sporta
veidu meistarklasēs profesionālu treneru
vadībā iemācīties kādu velotriāla triku,
skeitošanas meistarstiķi vai stepa dejas
soļus. Pulksten 11 interesenti aicināti uz
velotriālu, 12.30 – uz skeitbordu, pulksten
13 – uz stepa deju, savukārt 11.40 uz Pasta
salas skatuves uzstāsies grupa «Z-Scars».
Pulksten 14.30 svētki tiks noslēgti ar
metāla gongu skaņām Ivetas Plataces un
Ingas Rancānes izpildījumā.
Svētku organizatori saka paldies ikvienam dalībniekam par iesaistīšanos svētku
tapšanā, lai šī diena būtu daudzveidīga un
izzinoša, un aicina tos, kuri vēl nav pieteikušies dalībai Metāla svētkos, to izdarīt.
Informācija pieejama mājaslapā www.
zrkac.lv. Pasākumu organizē Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales
reģiona kompetenču attīstības centrs»
un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Kultūra» sadarbībā ar Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības asociāciju.
Būtiski, ka šis ir pirmais gads, kad
Metāla svētki tiek rīkoti kopā ar Inženieru dienām, kas notiks no 9. līdz 11.
septembrim. Plašāk par Inženieru dienu
pasākumiem lasiet nākamajā «Jelgavas
Vēstneša» numurā.

programmu «Smieklīgs un vēl smieklīgāks». Biļešu cena –
€ 10 – 18 (kultūras namā).
 8. septembrī pulksten 18 – Hesenes jauniešu džeza orķestris
«Kicks & Sticks» un džeza vokālais ansamblis «Kicks & Sticks
Voices». Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
 8. septembrī pulksten 18 – lekcija «Tautastērps vīrietim».
Lektore LU Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja
Aija Jansone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 No 9. līdz 11. septembrim – «Inženieru dienas 2016» un
«ProKart» 6. posms (Zemgales prospektā, Stacijas parkā).

Izstādes
 No 1. septembra – fotogrāfa Aigara Dāboliņa darbu izstāde «Dabas atspulgi» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37).
 No 2. septembra – Lolitas Zikmanes izstāde «Gleznas»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

