Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 167 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
17. augusta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 65 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Sandra Īriste, Māra Bolšteina, Dzidra Lagzdiņa,
Valters Vorbs, Gunita Jagunda
un Velta Brehmane.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Jelgavā veidos
Sestdien – piens, medus,
rotaļlietu bibliotēku
maize, regate un laba sajūta!
 Anastasija Miteniece

Eiropas Savienības
romu bērnu izglītības
un aprūpes projekta gaitā Jelgavā taps
«TOY» jeb rotaļlietu bibliotēka, kur tiks organizētas dažnedažādas
aktivitātes bērniem un
viņu ģimenēm. Rotaļu
bibliotēku paredzēts
izveidot Skolotāju ielā 8.

Šajā nedēļas nogalē, 26. augustā, Jelgavu ar plašu programmu visas dienas garumā sagaida tradicionālie Piena, maizes un
medus svētki, pulcējot pārtikas amatniekus, veselīga dzīvesveida cienītājus un gardēžus, kas varēs ne vien nobaudīt piena,
maizes un medus produktus, bet arī paši piedalīties pavārmākslas konkursos. Pērn jelgavnieki demonstrēja savus plāno
pankūku meistarstiķus, bet šoreiz svētkos atklāsim Jelgavas ģimeņu rudzu sviestmaižu receptes. Šogad svētku laikā pirmo
reizi notiks arī labsajūtas festivāls «ESI», kurā varēs piedalīties izglītojošās nodarbībās, uztura meistarklasēs, diskusijās un lekcijās par veselīga dzīvesveida tēmām. Savukārt Piena, maizes un medus svētku atraktīvākā daļa – Piena paku laivu regate – šogad Lielupes ūdeņos norisināsies jau 15. gadu, apliecinot Jelgavas ģimeņu, draugu un darba kolektīvu saliedētību un izdomu.
Jāpiebilst, ka svētku dalībniekiem tiks nodrošinātas papildu stāvvietas – Pilssalas ielā pretī iebrauktuvei Pasta salā (Pilssalas ielā 1), aiz Latvijas Lauksaimniecības universitātes ēkas (Lielajā ielā 2) un laukumā starp Kalnciema ceļu, Rīgas ielu un
Lielupi (Vecajā ceļā 1a). Plašāku svētku programmu skatīt – 7. lpp.
Foto: no JV arhīva

1. internātpamatskola kļūst par speciālās
izglītības attīstības centru Zemgalē
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. septembra mainīsies Jelgavas 1. internātpamatskolas
statuss – Izglītības un
zinātnes ministrija 30.
jūnijā izglītības iestādei piešķīra speciālās
izglītības attīstības
centra statusu. Tas
būs viens no diviem
šādiem centriem
Zemgales reģionā.
Līdz ar statusa maiņu Jelgavas 1. internātpamatskola kā
attīstības centrs papildus veiks
konsultatīvu un metodisku
darbu kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības nodrošināšanai,
strādājot gan ar skolēniem ar
speciālām vajadzībām, gan
ar viņu vecākiem un likumis-

kajiem pārstāvjiem, gan arī
pedagogiem, nodrošinot agrīnu
speciālo vajadzību diagnostiku
pirmsskolas vecuma bērniem
atbilstoši izglītības iestādes
specializācijai.
«No tā, ka mēs kļūsim par
attīstības centru, ieguvēji būs
ne tikai mūsu skolas audzēkņi,
bet arī visa pilsēta, jo speciālajai izglītībai un skolēniem ar
īpašām vajadzībām tiks veltīts
lielāks darbs. Atbalstīsim citu
skolu pedagogus, konsultējot,
kā labāk strādāt ar šādiem
skolēniem, izstrādāsim metodiskos materiālus, rīkosim
izglītojošus pasākumus plašākām interesentu grupām,»
skaidro 1. internātpamatskolas
direktore Gunda Balode, norādot, ka kritēriji, kas jāveic
attīstības centram, definēti
Ministru kabineta noteikumos

Nr.187 «Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir
speciālās izglītības attīstības
centra statusu». Tie paredz,
ka iestādei mācību gada laikā
jāsniedz konsultācijas vismaz
50 citu reģiona skolu pedagogiem un vismaz 50 skolēniem
ar speciālām vajadzībām, kā
arī viņu vecākiem. Tāpat ir jāizstrādā vismaz divi metodiskie
materiāli, kas jāpublicē savā
mājaslapā, savukārt kalendārā
gada laikā ir jānoorganizē vismaz divi informatīvi pasākumi
par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām skolēniem ar
speciālām vajadzībām. Informācija par speciālistu konsultāciju laikiem un plānotajiem
pasākumiem tiks publicēta
skolas mājaslapā www.jelgava1isk.lv. Gan konsultācijas,

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

gan izglītojošie pasākumi būs
pieejami bez maksas.
Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka katrā
reģionā var būt ne vairāk kā
divi šādi speciālās izglītības
attīstības centri, un Zemgalē
otrs centrs atrodas Koknesē.
«Mēs visu iepriekšējo mācību
gadu mērķtiecīgi strādājām
pie tā, lai īstenotu nepieciešamos kritērijus centra statusa
iegūšanai,» skaidro G.Balode,
piebilstot, ka ministrija izvērtējusi vairāku izglītības iestāžu
pieteikumus, bet attīstības
centra statusu piešķīrusi tieši
Jelgavas 1. internātpamatskolai. Izglītības un zinātnes
ministrija speciālās izglītības
iestādes atbilstību centra statusam atkārtoti izvērtēs pēc
diviem gadiem.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Projekts vienlaikus tiek īstenots
astoņās Eiropas valstīs, tostarp
arī Latvijā, savukārt Jelgava būs
pirmā pilsēta mūsu valstī, kur jau
novembra beigās sāks darboties
projektā izveidotā «TOY» bibliotēka. «Projekta galvenais mērķis ir
veicināt romu bērnu integrāciju,
kā arī sekmēt dažādu paaudžu
komunikāciju,» stāsta Izglītības
iniciatīvu centra projektu vadītāja
Kristīne Liepiņa.
«TOY» jeb rotaļlietu bibliotēka
būs vieta, kur bērni un vecāki varēs
pavadīt laiku, lasot grāmatas, kopīgi rotaļājoties, kā arī veidojot savstarpēju komunikāciju. Līdztekus
bibliotēkā būs iespēja arī izvēlēties
un uz laiku paņemt kādu attīstošu
spēli vai rotaļlietu, lai ar to kopīgi
darbotos mājās. Jāpiebilst, ka
projekta gaitā Izglītības iniciatīvu
centrs izveidoja darba grupu, kuras
sastāvā ir Jelgavas pilsētas iestāžu
darbinieki. Paredzēts, ka darba
grupa kopā lems arī par dažādām
jelgavniekiem aktuālām iknedēļas
aktivitātēm bibliotēkā. Piemēram,
paredzēts organizēt kopīgas lasīšanas stundas, māmiņu kluba
sanāksmes, starppaaudžu stāstu

vakarus, radošās darbnīcas, kā arī
diskusiju vakarus ar dažādu jomu
pārstāvjiem.
Savukārt jaunās bibliotēkas vadītāja un Jelgavas 4. sākumskolas
skolotāja Dana Didžus skaidro,
ka tā būs iespēja cilvēkiem socializēties. «Tā būs vieta, kur vecāki
pavadīs laiku kopā ar bērniem, kā
arī komunicēs ar citām ģimenēm.
Protams, ne mazāk būtisks ir
fakts, ka Jelgavā ir daudzas ģimenes, kuras nevar atļauties bērniem
iegādāties rotaļlietas, un bibliotēka
būs iespēja labākas bērnības veidošanai,» tā skolotāja. Viņa atklāj,
ka tikšanās vieta palīdzēs kliedēt
arī romu bērnu mammu aizspriedumus. «Romu bērnu mammas
bieži vien ir skeptiski noskaņotas
pret pulciņiem un bērnudārziem,
līdz ar to kopīgi pasākumi būs
veids, lai saprastu, cik noderīga ir
bērnu savstarpējā komunikācija,
īpaši pirmsskolas vecumā,» stāsta D.Didžus. Savukārt Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova norāda, ka
mūsdienu ekonomiskajā situācijā
bērni bieži vien jūtas vientuļi, tādēļ svarīgi, ka projekts veicinās
paaudžu mijiedarbību – tieši tāpēc
uz jaunizveidoto bibliotēku būs
aicināts ikviens Jelgavas bērns un
viņa vecāki.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldība bibliotēkas vajadzībām
piešķirs telpu Skolotāju ielā 8, un
ir paredzēts, ka bibliotēka strādās
nepilnu dienu divas reizes nedēļā.
Projektu «Inovatīvs veids romu
bērnu izglītībai un aprūpei: «TOY»
metodes iekļaušanai» īsteno Izglītības iniciatīvu centrs ar Jelgavas
pašvaldības atbalstu.

Atceras Baltijas ceļu

Foto: no J.Sondora
personīgā arhīva
Vakar apritēja 78 gadi kopš Molotova–Ribentropa pakta parakstīšanas, sadalot PSRS un Vācijas ietekmes sfēras Austrumeiropā, kā
arī 28 gadi kopš Baltijas ceļa, kad 1989. gada 23. augustā apmēram
divi miljoni cilvēku simboliski atspoguļoja Baltijas valstu vienotību,
veidojot aptuveni 600 kilometru garu dzīvo ķēdi, kas savienoja
Baltijas valstu galvaspilsētas – Tallinu, Rīgu un Viļņu. Vakar, pieminot
šos notikumus, Svētbirzī notika atceres pasākums, taču nedēļas
nogalē jau 26. reizi tika rīkots simboliskais skrējiens «Baltijas ceļš»
no Viļņas līdz Tallinai, kurā piedalījās arī seši jelgavnieki. Mūsu
pilsētu vienotības skrējienā pārstāvēja: Raisa un Jānis Marčinkus,
Dace Kovaļevska, Arnis Vērmelis, Jānis Sondors un Pēteris Cābulis.
Garāko distanci jelgavnieku vidū veica ultramaratonists P.Cābulis,
kurš trīs dienās noskrēja vairāk nekā 260 kilometrus.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Veselību veicinās peldot, dejojot,
vingrojot

Bezmaksas vingrošanas nodarbības Jelgavas poliklīnikā notiek fizioterapeites Zanes Goldiņas vadībā. «Mūsu vecuma grupai ir nepieciešamas šādas aktivitātes, it sevišķi, ja tās vada zinošs speciālists. Rezultāts ir jūtams pēc katras nodarbības, jo mēs vingrinām katru
muskuļu grupu. Šobrīd jau esmu ieguvusi zināšanas, kā pareizi izpildīt vingrinājumus, un mēdzu tos veikt arī mājās,» saka Nadežda
Lāce. Savukārt kādai citai nodarbību apmeklētājai – jelgavniecei Brigitai – mēneša laikā izdevies zaudēt jau sešus kilogramus svara.

 Ģirts Pommers

tādas nodarbības, kurās dalībnieku skaits ir mazāks – jauniešiem
Septembrī visu vecuparedzētajās vingrošanas nomu jelgavniekiem būs
darbībās pagaidām jelgavnieku
iespēja turpināt noaktivitāte ir zemāka. «Domāju,
stiprināt un uzlabot
ka nākamajā gadā mēs mainīsim
savu veselību. Veselības
līdzšinējo piedāvājumu un centīsiveicināšanas programmies jauniešiem organizēt viņiem
mas ietvaros pilsētā
vairāk interesējošas aktivitātes
tiks piedāvātas jaunas
– tas varētu būt kāds sporta spēļu
bezmaksas nodarbības
turnīrs vai tamlīdzīgs pasākums.
dažāda vecuma intereMūsu pilsētā ir pieejams daudzveisentiem – peldēšanas
dīgs aktīvās atpūtas piedāvājums,
nodarbības baseinā,
taču aktivitāšu koordinatoriem
dejošana, vingrošana
un treneriem dažkārt nav nepiefizioterapeita uzraudzīciešamās izglītības, lai iesaistītos
bā, izglītojošas lekcijas
projektā kā nodarbību vadītājiem.
un semināri.
Šovasar vēlējāmies piesaistīt citu
sporta veidu pārstāvjus, taču to
Jau kopš jūnija Pasta salā un treneriem nav nepieciešamās
citās pilsētas vietās tiek organizē- kvalifikācijas, ko paredz projekta
tas bezmaksas veselību veicinošas prasības,» uz birokrātiskajām
aktivitātes, kas tiek īstenotas problēmām norāda K.Lankovska.
apjomīgā projekta «Kompleksu Sporta aktivitātes Jelgavā brīvā
veselības veicināšanas un slimību dabā turpināsies līdz oktobrim.
profilakses pasākumu īstenošana
Tāpat 13. augustā norisinājās
Jelgavas pilsētā, 1. kārta» ietva- pirmā «Ģimenes sporta diena,» ko
ros. «Pēc aizvadītiem divarpus apmeklēja apmēram 30 dalībniemēnešiem varam izvirzīt pirmos ku, piedaloties dažādās aizraujošās
secinājumus – projekta aktivitātes aktivitātēs, kurās bija gan jābūt fiir labi apmeklētas, par ko liecina ziski aktīviem, gan jātrenē loģiskā
iesaistīto mērķa grupu dalībnieku domāšana un jāmācās strādāt koskaits. Līdztekus āra sportiskajām mandā, tāpat arī neizpalika sacenaktivitātēm esam uzsākuši arī se- sības gars. Aktivitātes norisinājās
nioru vingrošaJelgavas bērnu
nas nodarbības
un jauniešu
Plašāku informāciju
fizioterapeita
centra «Junpar visām projekta
uzraudzībā Jelda» nometnē
gavas poliklīni«Lediņi», kas ir
piedāvātajām iespējām
kā, par kurām
atbilstoša vieta
un jaunumiem var
jelgavniekiem
šāda pasākuma
ir ļoti liela inteorganizēšanai.
iegūt sociālajā tīklā:
rese. Tā kā daPēc kopīgajām
www.facebook.com/
lībnieku skaits
aktivitātēm
ir ierobežots,
klātesošajiem
jelgavasveseliba
aicinu interebija iespēja nosentus izmantot kādu no piedāvā- peldēties baseinā, iziet dažādas
tajām alternatīvajām aktivitātēm šķēršļu trases un izmantot ārā
vai iesaistīties projektā nākamajā trenažierus. Nākamās «Ģimenes
aktivitāšu ciklā, kas sāksies jan- sporta dienas» jau ieplānotas 10.,
vārī,» tā projekta koordinatore, 16. un 30. septembrī, kā arī 7. un
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes 8. oktobrī. Visi interesenti aicināti
vecākā speciāliste veselības vei- pieteikt savas ģimenes, rakstot pa
cināšanas jautājumos Karolina e-pastu karolina.lankovska@soc.
Lankovska.
jelgava.lv vai zvanot pa tālruni
Jāatgādina, ka projekts tiks 63048913.
īstenots līdz 2020. gada vidum
un to finansē Eiropas Sociālais Septembrī plašs
fonds, tāpat tiek izmantoti valsts piedāvājums senioriem
Viena no projekta mērķa grubudžeta līdzekļi, savukārt kopējais finansējums veido nedaudz pām ir «54+» vecuma jelgavnievairāk par 638 tūkstošiem eiro. ki – tieši viņiem jau kopš jūnija
Iesaistīto dalībnieku prioritārās otrdienu vakaros pils saliņā tiek
iedzīvotāju grupas ir jelgavnieki organizēta īpaša vingrošanas
ar invaliditāti, maznodrošinātie nodarbība, savukārt jūlijā tika
un trūcīgie pilsētas iedzīvotāji, uzsāktas šobrīd īpaši pieprasītās
bērni, bezdarbnieki, kā arī «54+» bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita uzraudzībā
vecuma grupas pārstāvji.
Jelgavas poliklīnikā. Par milzīgo
Ārā sportos līdz rudenim
interesi liecina fakts, ka šobrīd
Līdz šim populārākās ir jau pa- visas grupas līdz pat gada beigām
gājušajā gadā aizsāktās un šogad jau ir nokomplektētas. Projektā
papildinātās sportiskās aktivitātes šogad plānoti 15 nodarbību cikli,
brīvā dabā «Sporto un esi vesels». katrā no tiem ietilpst astoņas noKatru nedēļu tiek organizētas darbības – pa divām vienā nedēļā.
13 bezmaksas nodarbības, kuras Katru mēnesi vienlaikus norisinās
var apmeklēt ikviens jelgavnieks. vairāki cikli. «Tiem, kas vēlējās
Kā norāda K.Lankovska, šobrīd piedalīties vingrošanas nodarbīvidēji vienu nodarbību apmeklē bās, noteikti būs iespēja to īstenot
aptuveni 25 cilvēki. Vispopulārā- arī nākamgad, tāpat vēl šogad būs
kās ir treneres Tatjanas Gorbatko iespēja iegūt kādu no peldbaseinu
vadītās vingrošanas nodarbības abonementiem vai iesaistīties de«Enerģija», kas notiek pirmdienu jošanas nodarbībās,» ar senioriem
un ceturtdienu vakaros Jelgavas plānotajām aktivitātēm iepazīsti1. internātpamatskolas sporta na speciāliste. Jau zināms, ka 10
laukumā – vidēji tās apmeklē nodarbību peldēšanas abonemenapmēram 40 interesenti. Tāpat tam varēs pieteikties Jelgavas Sojau vairākus gadus tiek organizēti ciālo lietu pārvaldes zālē no 28. līdz
skriešanas koptreniņi – arī šogad 30. augustam. Abonementu skaits
Pasta salā rīkotajās nodarbībās būs ierobežots. K.Lankovska nopiedalās aptuveni 20 skriešanas rāda, ka piešķirtais finansējums
entuziasti.
šīs aktivitātes realizēšanai ļaus
Piedāvāto aktivitāšu vidū ir arī jelgavniekiem nodrošināt ap 100

Foto: Austris Auziņš
šādu abonementu. «Mēs esam
vienojušies ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes peldbaseinu
un Jelgavas 6. vidusskolas peldbaseinu, ka abonementa īpašnieks
varēs izvēlēties, kura baseina
apmeklēšana viņam būs ērtāka.
Peldēšanas grafiks tiks saskaņots
ar baseiniem, tādējādi izmantojot
konkrēto peldbaseinu pieejamos
brīvos laikus. Visticamāk, ka tie
būs darba dienu vakari un pēcpusdienas. Mēs katram abonementam
esam norādījuši derīguma termiņu – 2,5 mēneši –, lai nebūtu tā,
ka kāds iegūst abonementu un
nepaspēj to izmantot. Jāpiebilst,
ka nākamajā gadā tiks uzsākts
jauns nodarbību cikls, piešķirot
papildu abonementus,» pauž
K.Lankovska. Tie jelgavnieki, kas
pārstāv vecuma grupu no 54 gadiem un vēlas izmantot šo iespēju,
aicināti no 28. līdz 30. augustam
doties uz Sociālo lietu pārvaldes
zāli Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
9 – laikā no pulksten 9 līdz 12 un
no pulksten 13 līdz 16.
Tāpat septembrī jelgavnieki
vecumā virs 54 gadiem varēs apmeklēt deju nodarbības – arī šādā
veidā cilvēks var būt fiziski aktīvs.
Informācija par pieteikšanos tiks
publicēta tuvākajā laikā. Šobrīd
tiek izraudzīts pakalpojuma sniedzējs.
Katrā no piedāvātajām aktivitātēm jelgavnieks gada laikā var
iesaistīties vienā ciklā, taču tie
cilvēki, kas būs piedalījušies, piemēram, vingrošanas nodarbībās,
varēs pieteikties peldēšanas abonementam vai dalībai dejošanas
nodarbībās.

Bērniem iespēja
peldēt un slidot

Tā kā viena no mērķa grupām ir
bērni, tad projekts paredz dažādas
sportiskās aktivitātes arī gados
jaunākajiem pilsētniekiem. «Sākot
no septembra, vienai pirmsskolas
izglītības iestādes «Zīļuks» grupai
tiks nodrošinātas slidošanas mācības divas reizes nedēļā Jelgavas
ledus hallē. Šī būs pilotgrupa – attiecīgi, ja bērni būs ieinteresēti, tad
meklēsim iespējas, kā palielināt
iesaistīto dalībnieku skaitu,» ar
jaunumiem iepazīstina speciāliste. Savukārt tiem 5–6 gadu
vecuma pirmsskolas bērniem,
kas neiekļuva Jelgavas pašvaldības nodrošinātajā peldēšanas
mācību programmā, būs iespēja
bez maksas apgūt peldētprasmi
bērnudārza «Kāpēcīši» peldbaseinā. Šo izdevību var izmantot arī
tie bērni, kas apmeklē Jelgavas
privātos bērnudārzus. Peldēšanas

nodarbību koordinēšanu nodrošinās Jelgavas Izglītības pārvalde,
kas veidos grafikus un iesaistīs
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes. Kopumā līdz šī gada beigām tiks nodrošināti peldēšanas
nodarbību cikli 17 bērnu grupām
jeb 170 bērniem.
Jāpiebilst, ka rudenī Zemgales
veselības centrā tiks organizētas
veselību veicinošas grupu vingrošanas nodarbības bērniem,
uz kurām varēs pieteikt bērnus
vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Arī
dalībai šajās nodarbībās vietu
skaits būs ierobežots, taču tās plānots nodrošināt arī turpmākajos
projekta gados.
Tāpat tiks turpināta jau vasarā
iesāktā aktivitāte, kas paredz
skolēnu informēšanu par atkarību
jautājumiem un veselīgu uzturu.
Šīs informatīvās nodarbības tiks
integrētas skolu darbā. Drīzumā
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) darbu
uzsāks Veselības laboratorija – tā
būs vieta, kurā sākumā bērni, bet
pēcāk arī citas mērķauditorijas
varēs piedalīties nodarbībās par
veselīgu dzīvesveidu. «Šobrīd jau
esam iekārtojuši telpas, tās vēl ir
jāaprīko ar inventāru,» informē
K.Lankovska. Veselības laboratorija būs moderni iekārtots kabinets,
kurā būs pieejamas dažādas mulāžas, materiāli, plakāti un spēles par
veselīgu dzīvesveidu.

Vēl var pieteikties
«Topošo vecāku skolai»

Vairākas veselību veicinošas aktivitātes tiek īstenotas arī ZRKAC.
Tā jau 15. augustā tika uzsākta
bezmaksas izglītojošu fizisko aktivitāšu programma veselības
profilaksei un darbspēju uzturēšanai «Strādā vesels!». Šogad
programmā tika uzņemtas četras
grupas, katrā grupā – 16 cilvēki.
Dalībniekiem ir iespēja piedalīties
divās teorētiskajās nodarbībās
pie ārstes rehabilitoloģes Solveigas Rudmiezes, savukārt desmit
praktiskās nodarbības norisinās
fizioterapeites Ingūnas Šmites
vadībā. Šī programma, līdzīgi kā
šonedēļ uzsāktais četru semināru
cikls par veselīgu uzturu un ēšanas
paradumu veidošanu «Ēd vesels!»,
ir nokomplektēta, un tajā brīvu
vietu vairs nav.
Šogad «Ēd vesels!» mācībām
tika uzņemtas trīs grupas, katras
sastāvā – 25 cilvēki. Semināru
laikā ārste un uztura speciāliste
Inese Millere izglīto par apzinātas
un veselīgas ēšanas paradumiem,
skaidrojot, kas ir būtiski veselībai,
labsajūtai un svara korekcijai. «21.

gadsimta apsēstība ar diētām,
svaru, izskatu un ēšanas noteikumiem ir radījusi disharmoniskas
attiecības ar ēdienu – ēšana no dabiskas nodarbes, lai apmierinātu
izsalkumu, bieži kļūst neapzināta,
automātiska un vainas apziņu
veicinoša. Četru nodarbību laikā
soli pa solim tiek apgūts ceļš uz
panākumiem, atbrīvojoties no
diētām un atgūstot izvēles brīvību
un ēšanas prieku,» stāsta ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga.
Tāpat ir uzsākts veselīga, pilnvērtīga un ekonomiska uztura
kurss, kas paredzēts dalībniekiem
vecumā virs 54 gadiem. Līdz šim
nokomplektētas trīs grupas, katrā
no tām – 20 dalībnieki. Šīs nodarbības ir sezonālu ēdienu gatavošanas
meistarklases, kurās treneris
un uztura meistarklašu vadītājs
Kārlis Birmanis iepazīstina ar vie-

tējā ražojuma sezonālo produktu
izvēli, ēdienreižu plānošanu, kā
arī pilnvērtīgu dārzeņu un augļu
izmantošanu un saglabāšanu
ziemas periodam. Papildus treneris skaidro, kā izprast produktu
saturu – ogļhidrātus, taukus, olbaltumvielas –, tos pareizi balansējot.
«Katra meistarklase ir veltīta konkrētās sezonas ēdieniem. Būtiski,
ka dalībnieki uzzina ne vien to, kā
dažādos gada mēnešos pareizi glabāt, gatavot un saldēt produktus,
bet arī noskaidro, kā ekonomiski
iepirkties, lai pēc tam no viena
produkta varētu pagatavot pat trīs
ēdienus,» tā A.Vanaga.
Jāpiebilst, ka projekta gaitā turpinās pieteikšanās «Topošo vecāku
skolai». Papildu informācija par
nodarbību laikiem pieejama un
pieteikšanās iespējama pa tālruni
29222737, 63082101 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavā, kuros šobrīd
bez maksas var iesaistīties pilsētas iedzīvotāji
Aktivitāte

Mērķa grupa

Norises laiks un pieteikšanās

ĀRA FIZISKO AKTIVITĀŠU NODARBĪBAS
Vingrošana «Miers»

Visi iedzīvotāji

Trešdienās pulksten 19 un sestdienās
pulksten 10 pils saliņā, bez pieteikšanās

Vingrošana
«Enerģija»

Visi iedzīvotāji

Pirmdienās un ceturtdienās pulksten 19 pie Jelgavas 1. internātpamatskolas, bez pieteikšanās

Skriešanas koptreniņš, Visi iedzīvotāji
iespēja saņemt
pulsometru

Otrdienās pulksten 18 un sestdienās
pulksten 10 Pasta salā, bez pieteikšanās

Nūjošanas
nodarbība, iespēja
saņemt nūjas

Visi iedzīvotāji

Trešdienās pulksten 18.30 Pasta salā un
svētdienās pulksten 9.30 pie Jelgavas 1.
internātpamatskolas, bez pieteikšanās

Bērnu un
jauniešu treniņi

Bērni un jaunieši Otrdienās pulksten 18 pie promenādes
pludmales, trešdienās pulksten 18 Pasta
salā, ceturtdienās pulksten 19 pie Miezītes bibliotēkas, bez pieteikšanās

Vingrošana «54+»

Iedzīvotāji vecu- Otrdienās pulksten 19 pils saliņā,
mā virs 54 ga- bez pieteikšanās
diem (var piedalīties arī jaunāki)

Vingrošana
«Māmiņām»

Jaunās māmiņas Piektdienās pulksten 15 Uzvaras parkā,
bez pieteikšanās

Laikmetīgā deja,
balles un sociālo
deju nodarbības

Iedzīvotāji
vecumā virs
54 gadiem

«Topošo
vecāku skola»,
6 nodarbību cikls

Topošās māmi- ZRKAC, pieteikšanās pa e-pastu astra.
ņas un viņu at- vanaga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni
balsta personas 63082101, 29222737

«Ģimenes sporta
dienas»

Ģimenes
ar bērniem

Baseina apmeklē- Iedzīvotāji
jums, abonements vecumā virs
10 apmeklējumiem 54 gadiem

Pieteikšanās nodarbībām, zvanot pa
tālruni 25758333 vai rakstot pa e-pastu
info@dejovisi.lv

Nometņu vietā «Lediņi» Lediņu ceļā 1 –
10., 16., 30. septembrī un 7., 8. oktobrī. Pieteikšanās pa e-pastu karolina.lankovska@
soc.jelgava.lv vai tālruni 63048913
LLU peldbaseins vai 6. vidusskolas
peldbaseins, pieteikšanās no 28. līdz 30.
augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes zālē – no pulksten 9 līdz 12 un no 13
līdz 16. Vietu skaits ir ierobežots

Ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts

Aicina apmeklēt «ES
vēstniecību» Jelgavā
 Jānis Kovaļevskis

Sestdien, 26. augustā,
skvērā pie Jelgavas kultūras nama no pulksten
11 līdz 17 pilsētas iedzīvotājus uz tikšanos
aicina «Eiropas Savienības vēstniecība». Tās
laikā klātesošajiem būs
iespēja iepazīties ar Latvijas uzņēmēju veiks
mes stāstiem, realizējot
Eiropas Savienības (ES)
līdzfinansētos projektus, piedalīties spēlē
«ES zinu vai minu par
Eiropas Savienību», kā
arī fotografēties īpašā
fotostudijā. «ES vēstniecības» pasākums
papildinās tradicionālo
Piena, maizes un medus
svētku programmu.
Šāda veida aktivitātes tiek organizētas kampaņas «InvestEU»
ietvaros, kas norisinās 13 ES
dalībvalstīs. Aktivitāšu mērķis ir
aicināt iedzīvotājus novērtēt ES
devumu valsts un reģionu attīstībā. Līdz šim «ES vēstniecība»
jau viesojusies Ventspilī, Valmierā
un Preiļos, savukārt Jelgava būs
cikla noslēdzošais posms.
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists Mārtiņš
Zemītis, aicinot jelgavniekus uz

ZIŅAS

Uzlabo gājēju pārejas

«ES vēstniecības» rīkoto pasākumu, uzsver, ka Jelgavas lielais
pluss un mīnuss ir atrašanās
Rīgas tuvumā, kas gan stimulē,
gan arī vienlaikus kavē vietējās
ekonomikas attīstību. «Jelgavā
atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām ir pietiekami daudz
industriālo teritoriju, kuru izmantošanu nepieciešams iekļaut
ekonomikas apritē. Šajā gadījumā
labs atbalsts varētu būt tieši ES
investīcijas – ne vien kā ieguldījums infrastruktūras attīstībā,
bet arī kā investīcija cilvēkos
un jaunu darbavietu radīšanā.
Tās ir savstarpēji saistītas lietas.
Redzam, ka viena no problēmām,
kas kavē ekonomikas attīstību
reģionos, ir mājokļu trūkums.
Tas novērojams gan Valmierā,  Anastasija Miteniece
gan Jelgavā, tādēļ esam uzsākuši
Ar mērķi uzlabot pilsēdarbu pie jaunu finanšu instrutas gājēju pārejas, tomentu izveides, lai stimulētu
starp izglītības iestāžu
mājokļu būvniecību reģionos,»
tuvākajā apkārtnē esoskaidro M.Zemītis.
šās pārejas, šomēnes
2017. gada februārī Eiropas
Jelgavas pilsētā noriKomisijas Komunikācijas ģenesinās virkne būvdarbu
rāldirektorāta uzsāktās sabied– pie 2. pamatskolas
rības informēšanas kampaņas
tiek atjaunota ietve, pie
«InvestEU» mērķis ir ikvienam
6. vidusskolas izbūvē
parādīt, kāda ir ES ieguldījujaunu gājēju pāreju, samu reālā atdeve un ietekme uz
vukārt Asteru un Damprojektiem, cilvēkiem. Plašāku
bja ielu pārejās tiek uzinformāciju par projektu un valsts
labots apgaismojums.
ieguvumiem no ES ieguldījumiem
iespējams gūt mājaslapā https://
Vērienīgākie darbi šomēnes noeuropa.eu/investeu/home_lv.
risinās pie Jelgavas 2. pamatskolas
Sarmas ielā, kur tiek veikta ietves
seguma maiņa. Lai gan sākotnēji
būvdarbi sākās līdz ar sakaru
kanalizācijas izbūvi, lai nodrošinātu dažādu elektronisko sistēmu
darbību iestādē, papildus pieņemts
glītojamajiem ar fiziskās attīstības lēmums atjaunot arī ietves segumu
traucējumiem un somatiskajām pie skolas, vecā asfaltbetona vietā
saslimšanām,» tā G.Balode, aici- ieklājot betona bruģakmeni, skaidnot vecākus sazināties ar skolas ro pilsētas pašvaldības iestādes
sekretāri pa tālruni 63029514. «Pilsētsaimniecība» apsaimniekoSkolēniem tiek nodrošināta laba šanas nodaļas vadītājs Imants Auinfrastruktūra, moderns inter- ders, norādot, ka bruģis tiks ieklāts
nāts un bezmaksas ēdināšana 360 kvadrātmetru plašā laukumā.
četras reizes dienā.
Darbus plānots pabeigt līdz 28. auLīdz ar iestādes statusa maiņu
plānots mainīt arī skolas nosaukumu un nolikumu. Šie jautājumi
tiks skatīti 24. augusta Jelgavas
domes sēdē. Domes lēmumprojekts paredz, ka turpmāk skolas  Anastasija Miteniece
nosaukums būs Jelgavas 1. interJelgavas Sabiedrības
nātpamatskola – attīstības centrs.

1. internātpamatskola kļūst
par speciālās izglītības
attīstības centru Zemgalē
No 1.lpp.

Skolas līdzšinējo darbu jaunais
statuss būtiski neietekmēs, jo,
kā norāda direktore, ar konsultēšanu speciālisti nodarbojās arī
līdz šim, atbalstot ne tikai savas
skolas audzēkņus un viņu ģimenes. Tiesa, iegūstot attīstības
centra statusu, valsts piešķirs
finansējumu direktora vietnieka metodiskajā darbā un divu
izglītības metodiķu algošanai.
«Skolā turpināsim īstenot visas
līdzšinējās mācību programmas,»
uzsver direktore. «Joprojām aicinām bērnus 2017./2018. mācību
gadā pieteikties programmā iz-

Jelgavas tehnikumā
«Jauniešu garantijas»
programmas ietvaros
tagad būs iespējams
apgūt arī autodiagnostiķa profesiju pusotra
gada laikā – pieteikties
mācībām var gan nodarbinātie, gan arī nenodarbinātie jaunieši.
Autodiagnostiķa profesijas
apguvei aicina pieteikties nenodarbinātos jauniešus vecumā no
17 līdz 29 gadiem, kā arī nodarbinātos jauniešus vecumā no 17
līdz 24 gadiem. Jāņem vērā, ka
interesentiem jābūt 12 klašu izglītībai. Mācību laikā jauniešiem
būs iespēja saņemt stipendiju
70 līdz 115 eiro apmērā mēnesī – ar nosacījumu, ka viņiem
nav neattaisnotu kavējumu un
nesekmīgu vērtējumu. Projekts
paredz nodrošināt arī nepieciešamos mācību līdzekļus, apmaksāt
dienesta viesnīcu un karjeras
atbalsta pasākumus, informē
Jelgavas tehnikuma direktora
vietniece izglītības jomā Nona

Pirms jaunā mācību gada sākuma pie Jelgavas
2. pamatskolas tiek atjaunota ietve 360 kvadrātmetru platībā.
Foto: Austris Auziņš
gustam. Jāņem vērā, ka būvdarbu
laikā gājēju kustība notiek gar norobežotu braucamo daļu, savukārt
autovadītājiem jārēķinās ar ceļa
sašaurinājumu. Darbus veic SIA
«Kulk» par līgumsummu 19 765
eiro, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli (PVN).
Savukārt netālu no Jelgavas
6. vidusskolas – Pērnavas ielā pie
Vecā ceļa – saskaņā ar Jelgavas
domes Satiksmes kustības drošības komisijā pieņemto lēmumu
drošības nolūkos ir uzsākta jaunas
gājēju pārejas izbūve. «Ņemot
vērā, ka bērni šķērso Pērnavas
ielu ceļā uz skolu, šajā posmā ir
nepieciešama gājēju pāreja,» tā
I.Auders. Viņš atklāj, ka Pērnavas ielā līdztekus horizontālajam
gājēju pārejas marķējumam un
ceļa sašaurinājuma marķējumam
pie gājēju pārejas tiks ierīkoti
divi apgaismojuma balsti ar LED
gaismekļiem. Tāpat Pērnavas
ielā tiks izvietotas ceļazīmes, kas
autovadītājus informēs par gājēju
pāreju, maksimālo ātruma ierobežojumu, kas noteiks braukšanas
ātrumu – 30 kilometrus stundā –,
kā arī brīdinājuma zīmes par to,
ka brauktuvi negaidīti var šķērsot
bērni. Papildus abās gājēju pārejas
pusēs aptuveni 28 kvadrātmetru

platībā izbūvēs bruģa seguma celiņus. Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā
līdz 28. augustam Pērnavas ielas
krustojumā ar Veco ceļu īslaicīgi
būs ierobežota satiksme. Būvdarbus Pērnavas ielā un Skautu ielā,
pamatojoties uz līgumsaistībām
par ikdienas uzturēšanas darbiem,
veic SIA «Mītavas Elektra», SIA
«Kulk» un SIA «Saava-LV».
Izmaiņas ceļu satiksmes organizācijā notikušas arī Skautu
ielā pie pirmsskolas izglītības
iestādes «Zīļuks». Tur izvietotas
maksimālā ātruma ierobežojuma
ceļa zīmes, kas nosaka atļauto
braukšanas ātrumu – 30 kilometrus stundā. Būtiski, ka šobrīd
norisinās projektēšanas darbi arī
neregulētās gājēju pārejas izbūvei,
kā arī apgaismojuma un ātrumvaļņa izbūvei pie bērnudārza. Par
būvdarbiem lems pēc izmaksu
apzināšanas.
Savukārt, uzlabojot redzamību
Dambja un Asteru ielas krustojumā, līdz 1. septembrim pie gājēju
pārejām paredzēts ierīkot trīs
apgaismojuma balstus ar LED
gaismekļiem – divus pie Dambja
ielas gājēju pārejas un vienu Asteru ielas gājēju pārejas pusē. Darbus
veiks SIA «Mītavas Elektra» par
līgumsummu 6129 eiro ar PVN.

Saņem skolas somas

«Jauniešu garantijā» var apgūt
arī autodiagnostiķa profesiju
 Anastasija Miteniece

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jakušova.
Mācību laikā paredzēta arī 15
nedēļu prakse, kad jaunieši pie
darba devēja īstenos jauniegūtās
zināšanas. Šajā laikā nepieciešamības gadījumā tiks apmaksāti
ceļa izdevumi un naktsmītne
– kopumā līdz 71 eiro apmērā
mēnesī.
Lai pieteiktos mācībām, Jelgavas tehnikumā nepieciešams
aizpildīt iesniegumu, apliecinājumu par atbilstību mērķa
grupai, iesniegt pases kopiju un
izglītību apliecinoša dokumenta
kopiju, uzrādot oriģinālu, kā arī
medicīnas izziņu. Līdzi jāņem arī
četras 3 x 4 centimetru izmēra
fotogrāfijas.
Dokumentu pieņemšana notiek Jelgavas tehnikumā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,
206. telpā. Darba laiks – katru
darba dienu no pulksten 8 līdz
17. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā interesenti aicināti
zvanīt pa tālruni 63025605 vai
63025620. Papildu informācija
par Jelgavas tehnikumā pieejamajām «Jauniešu garantijas»
programmām iegūstama mājaslapā www.jelgavastehnikums.lv.

integrācijas pārvaldē
noslēgusies labdarības akcija «Ar prieku
pretī zināšanām». Akcijas laikā bērniem,
kuru ģimenēm ir materiālas grūtības, jelgavnieki ziedoja nepieciešamos mācību
piederumus. Šoreiz
piepildītas skolas somas saņēma 21 bērniņš, kurš jaunajā
mācību gadā uzsāks
vai turpinās gaitas
sākumskolā.

Uz skolas somu pasniegšanas
pasākumu bija ieradušās vairākas ģimenes, tostarp tādas,
kurās skolas soma sākumskolēniem nepieciešama uzreiz
diviem bērniem. Piemēram,
Muraško ģimenē ir deviņi bērni,
no kuriem divi ir sākumskolēni – astoņus gadus vecais
Rodrigo un deviņus gadus vecā
Valērija –, un viņi abi ļoti gaida
septembra sākumu. «Meita
Valērija grib rozā somu ar princesi, bet dēls Rodrigo vēl ir
pārdomās par to, kādu somu
viņš vēlas,» tā bērnu mamma,
norādot – viņi būs priecīgi par
jebkādu somu un divkārt pārsteigti, kad uzzinās, ka somās
vēl ir penālis, burtnīcas un citi

Foto: Ivars Veiliņš
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Īsi
 S I A « J e l g a v a s a u t o b u s u
parks» paziņojis labākos autobusa šoferus jūlijā gan pilsētas
pārvadājumos, gan arī reģio
nālajos starppilsētu maršrutos.

Pilsētas pārvadājumos jūlija labākais
autobusa šoferis ir Valentīns Skopecs,
savukārt reģionālajos starppilsētu
maršrutos tas ir Mihails Derevjančenko. «Jelgavas autobusu parks»
labāko šoferu nominēšanu ieviesa
ar mērķi papildus motivēt autobusa
vadītājus, ar naudas balvu izsakot
pateicību par kvalitatīvi un atbildīgi
paveiktu darbu. Nosakot labāko
šoferi, tiek ņemts vērā, piemēram,
vai nav saņemtas pasažieru sūdzības
par konkrēto šoferi, vai viņš paveicis
darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē,
vai nav citu pārkāpumu, vai autobuss
tehniski ir labā stāvoklī, kāds ir degvielas patēriņš un citi kritēriji.
 Kuģis «Jūrmala» septembrī
aicina doties divos braucienos
pa Lielupi maršrutā Jelgava–Majori–Jelgava, kas notiks 2. un 23.
septembrī. Savukārt pēdējais šīs
sezonas brauciens norisināsies
30. septembrī, kad kuģis dosies
maršrutā Jelgava–Majori–Rīga.
Visi trīs braucieni pulksten 10 sāksies
Driksas upes krastā no piestātnes
pie gājēju tilta «Mītava», informē
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Liene Strazdiņa. Dalības
maksa vienai personai braucienam
Jelgava–Majori–Jelgava ir 20 eiro,
bērniem līdz sešu gadu vecumam –
bez maksas. Savukārt biļetes cena
vienai personai maršrutā Jelgava–
Majori–Rīga virzienā Jelgava–Majori
ir 10 eiro, bet Jelgava–Rīga – 15
eiro. Bērniem līdz sešu gadu vecumam šis brauciens ir pieejams bez
maksas. «Jāņem vērā, ka pēdējais
brauciens paredzēts vienā virzienā
– Majoros nav plānots brīvais laiks,
un dalībniekiem pašiem jāpadomā
par atpakaļceļu uz Jelgavu,» papildina L.Strazdiņa. Rezervēt vietu
braucienā un uzzināt vairāk par
braucieniem iespējams, zvanot pa
tālruni 29578329.

Zemgales Olimpiskais
centrs (reģ.Nr.43603019077)
aicina darbā
TEHNISKO DARBINIEKU/-CI
(pilna slodze)

Pienākumi:
• Veikt dažādus saimnieciskos darbus un
remontdarbus;
• Īstenot tehniskā direktora izvirzītos
uzdevumus.
Piedāvājam:
• Darbu mūsdienīgā darba vidē;
• Darbu draudzīgā un jaukā komandā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu;
• Sociālās garantijas.
Prasības:
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte un
godīgums;
• Vēlama pieredze līdzīgā darbā.

piederumi. Viņa saka, ka deviņu
bērnu ģimenē, kurā seši bērni ir
skolēni, par katra bērna skolai
nepieciešamo lietu nodrošināšanu ir jāsāk domāt laicīgi – jau
vasaras sākumā.
Savukārt piecu bērnu māmiņa Inga Gasūne stāsta, ka
skolas somai ir ļoti liela nozīme
visa mācību gada garumā. «Ir
ļoti svarīgi, lai bērns var iet uz
skolu ar augstu paceltu galvu,
nekautrējoties par savu skolas
somu,» tā deviņus gadus vecās
Katrīnas Elizabetes mamma
Inga, norādot, ka somu pasniegšana ģimenei ir arī liels finansiāls atvieglojums, jo pilsētā
nopērkamo skolas somu cenas
svārstās no 30 līdz 40 eiro. Faktu par finansiālo slogu mācību
gada sākumā min arī Širokovu ģimenes māmiņa Kristīne.

«Mana meitiņa – astoņus gadus
vecā Madara – piedalījās romu
bērnu vasaras nometnē, kur notika aktīva gatavošanās skolai,
savukārt šobrīd esam pārsteigti,
ka mums tiek dāvāta arī skolas
soma, kas turklāt piepildīta ar
daudzveidīgiem piederumiem,
ko varēsim izmantot visa gada
garumā,» tā mamma.
«Prieks, ka tradicionāli varam
palīdzēt uzsākt skolas gaitas
mūsu pilsētas ģimeņu bērniem,»
atzīst Sabiedrības integrācijas
pārvaldes vadītāja Ilga Antuža,
vēlot jauku mācību gadu mazajiem jelgavniekiem un izsakot
pateicību visiem ziedotājiem.
Vadītāja atklāj, ka tradicionāli
kā naudu, tā arī mācību piederumus ziedoja gan Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieki, gan pilsētas uzņēmēji.

Kā pieteikties?
• Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni
63020792, 63021455 vai sūtīt CV pa e-pastu
info@zoc.lv līdz 2017. gada 31. augustam.
Adrese: SIA «Zemgales Olimpiskais centrs»,
Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.
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Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
Pulciņu nodarbību saraksts 2017./2018. m. g. 1. semestrim
Nodarbības

Vecuma grupa

Sarakstā iespējamas
izmaiņas!
Skatīt www.junda.lv

Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
DEJOTprieks
«Jundaliņi» 4 g.v.
19.20-19.50
19.20-19.50
«Jundaliņi» 5-6 g.v.
18.00-19.05
18.00-19.05
«Jundēni» 1.-2. kl.
19.00-19.45
19.00-19.45
Tautas dejas
«Jundēni» 2.-3. kl.
14.30-15.55
14.30-15.55
M.Bratkus, E.Medne,
Pasta iela 32
«Jundēni» 4.-5. kl.
14.30-15.55
14.30-15.55
«Jundēni» 6.-7. kl.
16.00-17.25
16.00-17.25
koncertm. G.Vanaga
«Jundēni» 8.-9. kl.
17.30-18.55
17.30-18.55
«Jundari» 10.-12. kl.
16.00-17.45
16.00-17.45
Uzņemšana - pieteikties personīgi pie skolotājas Madlēnas Bratkus
JAUNUMS! Klasiskā deja tautu dejām 1.-5. kl.
13.00-14.25
No 6. kl.
14.30-15.55 Pasta iela 32
Z.Leikuma
Līnijdejas
Iesācēji 1.-7. kl.
15.00-16.45
16.00-17.45 Skolas iela 2 /
Turpinātāji
17.00-18.45
18.00-19.45 Pasta iela 32
S.Vīgante
Pirmsskola
17.30-18.45
17.30-18.45
Mūsdienu deja
1.-3. kl.
14.30-15.15
14.30-15.15
Skolas iela 2
4.-6. kl.
15.30-16.15
15.30-16.15
S.A.Kuriga
7.-9. kl.
16.30-17.15
16.30-17.15
Ritmika, kustību koordinācija
5-6 g.v.
17.00-17.45
Skolas iela 2
1.-4. kl.
16.00-16.45
D.Blūma
Deju aerobika D.Blūma
No 6. kl.
19.00-19.45
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
DZIEDĀTprieks
Studija 5-7 g.v. iesācēji
14.30-15.15 14.30-15.15
14.30-15.15
Muzikālā studija
Studija
6-8
g.v.
turpinātāji
15.30-16.15 15.30-16.15
15.30-16.15 14.30-15.15 Pasta iela 32
un popgrupas «Smaids»
Jaunākā popgrupa 7-10 g.v.
16.30-17.15 16.30-17.15
16.30-17.15 15.30-17.15
V.Ņinkovska
Vecākā popgrupa 12-15 g.v.
17.30-19.15 17.30-19.15
17.30-19.15 17.30-19.15
Studija 4-6 g.v. I gr.
17.00-18.15
18.00-19.15
Studija 4-6 g.v. II gr.
18.30-19.45
Muzikālā studija
Studija 1.-4. kl.
14.00-15.45
14.00-15.45
Studija 5.-12. kl.
16.00-16.45
16.00-16.45
Skolas iela 2
un popgrupas «Lai skan»
Popgrupa 5-9 g.v.
14.00-15.45
17.00-18.30
I.Šveicere
Popgrupa 10-12 g.v.
16.00-17.45
14.00-15.45
Popgrupa 13-18 g.v.
18.00-19.45
16.00-17.45
Kustīgās notiņas
3-4 g.v.
17.00-17.45
17.00-17.45
5-6 g.v.
18.00-18.45
18.00-18.45 Skolas iela 2
E.Lukjanska
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
MUZICĒTprieks
Jaunākā grupa 5-8 g.v.
14.00-15.15
Vijolnieku ansamblis
Vidējā grupa 9-11 g.v.
15.30-16.45
L.Voitova,
Pasta iela 32
Vecākā grupa no 12 g.v.
17.00-18.15
koncertm. I.Lakšina
Sestdienās nodarbības notiek Spīdolas ģimnāzijā! Jaunākā gr. 9.00-10.15 / vidējā gr. 10.30-11.45 / vecākā gr. 12.00-13.15
Iesācēji I
15.00-16.25
15.00-16.25
«Jundas ģitāras»
Iesācēji II
16.30-17.55
16.30-17.55
Pasta iela 32
Turpinātāji
18.00-19.25
18.00-19.25
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
TEHNIKprieks
Iesācēji I gr. 2.-3. kl.
15.00 -15.45
15.00 -16.45
Iesācēji II gr. no 4. kl.
16.00-17.45
17.00-17.45
Bināriņš
Turpinātāji I gr.
16.00-17.45
16.00-17.45 Pasta iela 32
U.Pekša
Turpinātāji II gr.
18.00-19.45
18.00-19.45
Turpinātāji III gr.
18.00-19.45
18.00-19.45
Tehniskā modelēšana M.Dzerkalis
No 5. kl.
15.30-19.00
15.30-19.00
Skolas iela 2
Koka tehnika
1.-3. kl.
13.30-16.00
13.30-16.00
Skolas
iela 2
No 4. kl.
16.00-18.30
16.00-18.30
V.Kazāks
No 3. kl.
Uzņemšana - par pulciņa norisi interesēties no 4. septembra,
Koka auto modeļi
Skolas iela 2
zvanot pa tālruni 63023531 (dežurante), Skolas iela 2
Trases automodelisms
Iesācēji no 3. kl.
14.00-18.00
14.00-18.00
Skolas iela 2
Turpinātāji
14.00-17.30
14.00-1730
M.Kalniņš, K.Asītis
Trases automodelisms (6.vsk.) K.Asītis No 3. kl.
14.00-18.00
6. vidusskola
Jaunums!
No 5. kl.
Uzņemšana - par pulciņa norisi interesēties no 4. septembra,
Skolas iela 2
Mūsdienu tehnoloģijas
zvanot pa tālruni 63023531 (dežurante), Skolas iela 2
7-10 g.v.
14.00-15.45
14.00-15.45
«Lego» laiks A.Štolca
Skolas iela 2
5-6 g.v.
16.00-17.45
16.00-17.45
Jaunums! «Lego» robotika («WeDo 2.0») 7-9 g.v. I gr.
15.00-16.15
15.00-16.15
7-9 g.v. II gr.
16.30-17.45
16.30-17.45 Skolas iela 2
K.Jankeviča
Radioelektronika
1.-3. kl.
14.30-16.15
14.30-16.15
Skolas iela 2
No 4. kl.
16.30-19.15
16.30-19.15
M.Eizengrauds
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
DARBOTIESprieks
Keramika I.Brizga
5-25 g.v.
14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 Skolas iela 2
Keramika mazajiem I.Brizga
5-6 g.v.
19.00-20.00
19.00-20.00 Skolas iela 2
Ādas plastikas darbnīca
Iesācēji no 4. kl.
14.00-15.45 14.00-15.45
14.00-15.45
Turpinātāji
16.00-18.45 16.00-18.45
16.00-18.45 Skolas iela 2
S.Tauriņa
Floristika
Iesācēji no 1. kl.
14.00-15.45
14.00-18.00
Turpinātāji
16.00-17.45
14.00-18.00 Skolas iela 2
S.Polīte
Stikla māksla Z.Vēvere
No 3. kl.
14.00-18.00
14.00-18.00
Skolas iela 2
Iesācēji no 1. kl.
13.30-15.15
13.30-15.15
Radošā darbnīca
Skolas iela 2
Turpinātāji
15.15-17.00
15.15-17.00
Es un dizains
No 4. kl.
17.00-20.00
17.00-20.00
Skolas iela 2
1.-7. kl. I gr.
14.00-15.45
14.00-15.45
Radošā studija S.Polīte
6. vidusskola
1.-7. kl. II gr.
16.00-17.45
16.00-17.45
Jaunums! Pavediena tēlniecība
4.-5. kl.
14.00-15.15
14.00-15.15
Skolas iela 2
No 6. kl.
15.30-16.45
15.30-16.45
I.Jaunzeme
Jautrā māksla R.Puntuža
1.-3. kl.
14.00-15.45
14.00-15.45
Skolas iela 2
4.-7. kl.
16.00-17.45
16.00-17.45
Mākslas studija I.Kārkliņa
Skolas iela 2
Pirmsskola
18.00-19.15
18.00-19.15
Jaunums! Deko apdare
No 4. kl.
14.00-18.00
Skolas iela 2
Konstruēšana
1.-4. kl.
14.00-17.00
14.00-17.00
Skolas iela 2
Jaunums!
No 2. kl.
Uzņemšana - par pulciņa norisi interesēties no 4. septembra,
Skolas iela 2
Radi, spēlē un eksperimentē
zvanot pa tālruni 63023531 (dežurante), Skolas iela 2
Brīvā laika klubs «Pietura» D.Skudra No 1. kl.
14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00
Miezītes bibliotēka
Dabas draugi M.Mangusa
1.-5. kl.
13.30-17.30
13.30-17.30
13.30-17.30 Skolas iela 2
Jaunums! Mazpulki R.Prohorova
No 2. kl.
14.00-19.00
14.00-19.00 Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
VALODprieks
3. kl.
14.30-15.15
14.30-15.15
Angļu valoda
4. kl.
15.30-16.15
15.30-16.15 Pasta iela 32
5. kl.
16.30-17.15
16.30-17.15
A.Vainovska
6. kl.
17.30-18.15
17.30-18.15
1.-3. kl. I gr.
13.30-14.15
13.30-14.15
Latviešu valoda
1.-3. kl. II gr.
14.30-15.15
14.30-15.15
Pasta iela 32
4.-6. kl. I gr.
15.30-16.15
15.30-16.15
A.Rindjonoka
4.-6. kl. II gr.
16.30-17.15
16.30-17.15
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
ĪPAŠSprieks
No 1. kl.
14.30-18.30
14.30-17.30 Skolas iela 2
Klubs «Puķuzirnītis» S.Serebrjakova
Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām darbojas darbnīcās «Keramika», ««Lego» laiks»
«Lediņu bitītes»
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām nometnes vietā «Lediņi», Lediņu ceļš 1, Jelgava. Pulciņā pieejama «Brīvā
«Lediņi»
L.Pērkone, I.Staune, S.Serebrjakova
laika istaba», «Montesori atveseļošanās pedagoģija»
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
JAUNIEŠprieks
Jauniešu klubs R. Puntuža
No 15 g.v.
15.00-19.00
15.00-19.00 Pasta iela 32
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
PIRMSSKOLĒNprieks
1. dzīves gads I gr.
9.30-10.45
9.30-10.45
1. dzīves gads II gr.
9.30-10.45
9.30-10.45
Bebīšu skola
1. dzīves gads III gr.
12.30-13.45
12.30-13.45
Pasta iela 32
2. dzīves gads I gr.
11.00-12.15
11.00-12.15
I.Ziemele
2. dzīves gads II gr.
11.00-12.15
11.00-12.15
3. dzīves gads
12.30-13.45
12.30-13.45
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
DAŽĀDGAUMJUprieks
5.-12.
kl.
16.00-20.00
16.00-20.00 Jelgavas 1.
Sporta tūrisms, alpīnisms un klinšu Nodarbību norises vieta - Jelgavas 1. internātpamatskola Institūta ielā 4. Mācību process tiek plānots
arī ārpus
kāpšana N.Hofmanis
internātpamatskola
telpām - trešdienās, ceturtdienās, sestdienās
Iesācēji no 5. kl.
16.00-17.45
16.00-17.45
Teātra sports R.Krūmiņš
Skolas iela 2
Turpinātāji
18.00-19.45
18.00-19.45
Jelgavas LKS
Mazskauti 8-11 g.v.
15.00-17.00
Skolas iela 2,
Skauti 12-16 g.v.
15.30-17.30
41. skautu vienība «Mežabrāļi»
«Lediņi»
Sestdienās
nodarbības
notiek
«Lediņos»
Lediņu
ceļā
1.
Mazskauti
8-11
g.v.
/
skauti
12-16
g.v.
10.00-14.00
I.Meiliņš
Astronomija un astroloģija tavā dzīvē No 9. kl.
18.00-20.00
18.00-20.00
Skolas iela 2
I.Maksimenko
Nodarbības ir plānotas ar starpbrīžiem.
Tālrunis uzziņām: 63022298 (dežurants) Pasta ielā 32, 63023531 (dežurants) Skolas ielā 2. E-pasts: info@junda.lv.

Ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts

Vairāk tehniskās
ievirzes un
rokdarbu pulciņu

Foto: JV arhīvs
 Jana Bahmane

Šoruden bērnu un jauniešu centrs «Junda» uzsāks
savu 28. sezonu, piedāvājot
49 brīvā laika pavadīšanas
iespējas bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Šajā mācību gadā pulciņu klāstu papildinās seši
jaunumi – pulciņi ««Lego»
robotika», «Mūsdienu tehnoloģijas», «Pavediena tēlniecība», «Deko apdare»,
«Radi, spēlē un eksperimentē», kā arī interešu grupa
«Mazpulki», savukārt «Jundas» tautas deju kolektīvi
šosezon līdztekus tautiskajai
dejai apgūs arī klasisko. Pieteikties nodarbībām varēs
no 4. septembra pulciņu
norises laikā, savukārt iepazīties ar jaunās sezonas
piedāvājumu un piedalīties
«Jundas» rīkotajās aktivitātēs Pasta salā interesenti
aicināti jau 1. septembrī
mācību gada atklāšanas
pasākumā «ZinīBUMS».
Tehniskās ievirzes pulciņu klāstam
jaunajā sezonā pievienosies ««Lego»
robotikas» nodarbības un pulciņš
«Mūsdienu tehnoloģijas». «Mūsu nodarbību piedāvājumā joprojām ietilpst
arī pulciņš ««Lego» laiks», kurā bērni
var apgūt konstruēšanas prasmes,
savukārt nodarbību ««Lego» robotika»
laikā bērniem no 7 līdz 9 gadu vecumam tiks sniegts padziļinātāks ieskats
ne vien «Lego» robota konstruēšanā,
bet arī programmēšanā,» skaidro
bērnu un jauniešu centra «Junda»
direktore Ilze Jaunzeme. Tāpat gūt
priekšstatu par inovatīvu iekārtu izmantošanu mūsdienu pasaulē varēs
pulciņā «Mūsdienu tehnoloģijas» – tā
dalībnieki apgūs, kā rīkoties ar tādām
ierīcēm kā CNC lāzeru, 3D printeri,
dronu, termopresi un citām iekārtām.
«Joprojām saskaramies ar tehniskās
ievirzes nodarbību pasniedzēju trūkumu, jo ne visiem speciālistiem ir arī
pedagoģiskā izglītība, taču mēs labprāt
piedāvātu vairāk tehnisko jaunradi
veicinošu pulciņu, jo pieprasījums ir
liels,» papildina I.Jaunzeme.
Neparastu rokdarbu tehniku, kuras
pamata rīks ir 3D pildspalva, interesenti varēs apgūt pulciņā «Pavediena
tēlniecība». «Nodarbībās izzināsim
3D pildspalvas darbības principus, no
pavedieniem veidojot dažādus objektus
– gan plaknē, gan arī telpiskus,» skaidro nodarbības vadītāja I.Jaunzeme.
Savukārt pulciņā «Deko apdare» varēs
iepazīt dažādu materiālu struktūras un
to izmantošanas iespējas priekšmetu
dekoratīvajā apdarē – nodarbību dalīb-

nieki varēs iemācīties izgatavot atmiņu
albumus, apsveikuma kartītes un citas
mīļlietiņas, ar ko iepriecināt gan sevi,
gan savus tuviniekus.
Spēlēt spēles, iepazīt dažādu svētku
tradīcijas, apgūt dekorāciju darināšanu un veikt citus radošus darbus,
kā arī izzināt dabas parādību norises
kārtību eksperimentu veidā jaunajā
mācību sezonā varēs pulciņā «Radi,
spēlē un eksperimentē», kas piemērots
2. klases skolēniem un vecāku klašu
grupu bērniem. Savukārt interešu
grupa «Mazpulki» aicina pievienoties
tos interesentus, kuri vēlas iemācīties
rūpēties par vidi, kā arī labprāt apgūst
dažādus rokdarbus.
«Jundas» tautu deju kolektīviem
«Jundaliņi», «Jundēni» un «Jundari»
jaunajā mācību gadā līdztekus tautas
dejām būs iespēja apmeklēt nodarbības
«Klasiskā deja tautu dejām», attīstot
plastiku, stāju un koordināciju, kā
arī apgūstot baleta un klasiskās dejas
principus. Tāpat «Jundas» direktore atgādina, ka jaunajā sezonā turpinās darboties pulciņš «Mūsdienu deja», kurā
pasniedzējas Simonas Andras Kurigas
vadībā varēs apgūt dažādu žanru dejas,
kā arī attīstīt ritma izjūtu un skatuves
kultūru. «Pulciņš nav vērsts tikai uz sasniegumiem, bet gan dalībnieku dejotprasmes attīstību,» stāsta I.Jaunzeme.
Arī jaunajā sezonā «Jundas» pulciņus
varēs apmeklēt ārpus centra ēkām –
Miezītes bibliotēkā darbību turpinās
brīvā laika klubs «Pietura», kur pedagoga vadībā interesenti varēs saturīgi
pavadīt brīvo laiku, bet 6. vidusskolas
telpās notiks «Trases automodelisma»
nodarbības un rokdarbu cienītājus
pulcēs «Radošā studija». Savukārt
1. internātpamatskolā varēs apmeklēt
pulciņu «Sporta tūrisms, alpīnisms un
klinšu kāpšana».
«Junda» pulciņiem aicina pieteikties bērnus un jauniešus vecumā līdz
25 gadiem. Jelgavā deklarētie bērni
nodarbības var apmeklēt bez maksas,
savukārt tiem, kuri Jelgavā nav deklarēti, nodarbību maksa ir 7,11 eiro mēnesī. I.Jaunzeme piebilst, ka nodarbību
norises laikos ir iespējamas izmaiņas,
tādēļ interesenti tām aicināti sekot
līdzi «Jundas» mājaslapā www.junda.
lv. Tur iespējams atrast arī pieteikšanās
iesniegumu – to patstāvīgi var aizpildīt
tikai pilngadīgie «Jundas» audzēkņi.
Lai dalībai pulciņos pieteiktu bērnus
un jauniešus vecumā līdz 18 gadiem,
iesniegums ir jāaizpilda vienam no
vecākiem vai aizbildnim.
«Ar vārdiem – jundī sevi un pasauli
– aicinu bērnus un jauniešus saturīgi
pavadīt savu brīvo laiku, plašajā pilsētas piedāvājumā atrodot vismaz vienu
savām interesēm atbilstošu brīvā laika
nodarbi,» uzsver I.Jaunzeme, aicinādama interesentus «Jundas» pulciņu
darbību iepazīt klātienē.

Ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts

Pludmales volejbolā –
finālposms

26. augustā pulksten 12 Pasta salā notiks
Jelgavas pilsētas atklātā čempionāta
pludmales volejbolā finālposms, kura
uzvarētāji gūs vērtīgas naudas balvas – 1.
vietu prēmēs ar 200 eiro naudas balvu,
2. vietai tiks piešķirti 100 eiro, bet 3. vietā
esošie sportisti saņems 50 eiro. Čempionāta finālturnīrā prioritāte dalībai tajā
tiks piešķirta tām komandām, kuras
jau ir startējušas kādos no iepriekšējiem
posmiem un guvušas vislielāko punktu
skaitu. Komandu pieteikumi jāsūta pa
e-pastu vkbiolars@gmail.com. Tām
komandām, kas reģistrāciju veiks elektroniski līdz piektdienas vakaram, dalības
maksa būs 10 eiro, bet sacensību dienā
klātienē – 14 eiro.

FK «Jelgava» turpina
neuzvarēt

21. augustā Rīgas Hanzas vidusskolas futbola
laukumā FK «Jelgava»
aizvadīja «SynotTip» Latvijas futbola Virslīgas
čempionāta 19. kārtas
spēli, kurā nespēja gūt vārtus pret šī brīža
Virslīgas vājāko klubu – FK «Metta/LU»
vienību. Mačs noslēdzās neizšķirti – 0:0
(0:0). Jelgavnieki šobrīd Virslīgas turnīra
tabulā 16 aizvadītajās spēlēs ir guvuši 18
punktus, kas viņiem septiņu komandu
konkurencē ļauj ierindoties 6. vietā. Nākamā spēle FK «Jelgava» ir gaidāma 25.
augustā Zemgales Olimpiskajā centrā
pret «Riga» FC, mača sākums plānots
pulksten 18.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Svētkos varēs spēlēt strītbolu Augsti sasniegumi
26. augustā jau 17. reizi Jelgavā notiks rogainingā
Piena, maizes un medus svētki, kuru
programmā iekļautas arī 3x3 basketbola
sacensības Pasta salā. Kā informē to organizatori – basketbola klubs «Jelgava»
un Sporta servisa centrs –, piedalīties turnīrā varēs ikviens neatkarīgi no vecuma
un prasmju līmeņa. Dalība sacensībās
būs bez maksas. Turnīra sākums plānots
pulksten 11. Katrā komandā ir atļauts
pieteikt četrus spēlētājus, un dalībai varēs
reģistrēties pasākuma dienā klātienē no
pulksten 10 vai iepriekš mājaslapā play.
fiba3x3.com. Komandas sadalīs četrās
grupās: meitenes līdz 15 gadu vecumam,
jaunietes un sievietes no 16 gadu vecuma, zēni līdz 15 gadu vecumam, kā arī
jaunieši un vīrieši no 16 gadu vecuma.

18. un 19. augustā
Rāznas ezera apkaimē pirmo reizi notika
Pasaules čempionāts
rogainingā, kurā piedalījās aptuveni 1000 sportistu no vairāk
nekā 25 valstīm. Uzvaru «Open» grupā,
gūstot 427 punktus no 575 iespējamajiem,
kurus varēja savākt 100 trasē izvietotos
kontrolpunktos, izcīnīja jelgavnieks Jānis
Krūmiņš, kurš kopā ar Andri Ansabergu
startēja komandas «Straightforward»
sastāvā. Savukārt ultraveterānu grupā
sieviešu konkurencē trīskārtējās pasaules
čempiones no Jelgavas – Māra Bolšteina
un Velta Zjatkova (komanda «Velmara»)
– izcīnīja 2. vietu, iegūstot 162 punktus.

Jelgavas basketbola klubs
šosezon spēlēs trīs līgās
 Ģirts Pommers

Šis gads Jelgavas basketbola
klubam būs īpašs – lai arī
jau otro gadu netiek startēts
Latvijas Basketbola līgas augstākajā divīzijā (LBL), tomēr šogad klubs tiks pārstāvēts Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā
(LBL2), savukārt talantīgākie
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) audzēkņi
galvenā trenera Vara Krūmiņa
uzraudzībā pieredzi uzkrās ne
tikai Latvijas Jaunatnes basketbola līgā, bet arī Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijā
(LBL3). Savukārt sadarbībā ar
LLU tiks nokomplektēta komanda dalībai Studentu līgā.
Par LBL2 komandas galveno
treneri ir apstiprināts viens
no pagājušas sezonas komandas līderiem – 30 gadus
vecais saspēles vadītājs Gatis
Justovičs, kuram tas būs jauns
izaicinājums.

Foto: Austris Auziņš
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Papildu uzņemšana
Jelgavas Mūzikas vidusskolā
2017./2018. mācību gadam

Profesionālās ievirzes izglītības programmās
(bērnu mūzikas skolā)
Papildus uzņem audzēkņus vecumā no 6 līdz 13 gadiem
šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – obojas, saksofona,
klarnetes, trompetes, eifonija, mežraga, trombona spēle;
• Kora klase.
Papildu uzņemšana 29.08. no pulksten 11 līdz 13
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2.
Uzņemšanas prasības:
1. Sagatavot un nodziedāt vienu dziesmu;
2. Muzikālo dotību pārbaude.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija,
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Profesionālās vidējās izglītības programmās
(vidusskolā)
Papildus uzņem audzēkņus mācībām 1. kursā šādās
profesionālās vidējās izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella, kokles spēle;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Diriģēšana;
• Mūzika (mūsdienu ritmiskās mūzikas izpildītājs).
Papildu uzņemšana 25.08. pulksten 11
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2.
Uzņemšanas prasības: pieejamas JMV mājaslapā
www.jelgavasmuzskola.lv.
Iesniedzamie dokumenti: pase, izglītību apliecinoši dokumenti.
Tālrunis uzziņām: 63022173.
Pieejams darba dienās no pulksten 9 līdz 17.

SIA «Juridiskais birojs OFERTE»
(reģ.Nr.43603036058)
aicina savai komandai pievienoties

jurista palīgu(-dzi)/juristu(-i).
Nepieciešamās prasības pretendentiem:
• Augstākā juridiskā izglītība (vēlama);
• Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme
strādāt komandā;
• Prasme izteikt un argumentēt savu viedokli;
• Spēja risināt nestandarta situācijas;
• Vēlme pilnveidoties un attīstīties;
• Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas civiltiesībās un komerctiesībās.
Darba laiks: pilna slodze.
Darba vieta: Jelgava.
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Komandas sastāva veidošana uzticēta galvenajam
trenerim Gatim Justovičam (otrais no labās), kurš sola
spēlēt ātru un modernu basketbolu un cīnīties par
uzvaru LBL2 čempionātā.

Pirms pagājušās sezonas Jelgavas manda startēs LBL2 čempionātā, bet otrā
klubs finansiālu iemeslu dēļ izlēma ne- sadarbībā ar BJSS savu meistarību slīpēs
startēt LBL augstākajā divīzijā, bet gan amatieru un citu bērnu un jaunatnes
vienu līmeni zemāk – pusprofesionālajā sporta skolu vidū – LBL3 čempionātā.
LBL2 turnīrā. Vara Krūmiņa vadībā
komanda, kuru veidoja bijušie profesio- No laba saspēles vadītāja par treneri
nāļi – Edgars Krūmiņš, Andris Justovičs,
Tie, kas pagājušajā sezonā sekoja līdzi
Kalvis Krūmiņš, Ronalds Elksnis, kā arī Jelgavas basketbolistu gaitām LBL2 čemvairāki BJSS jaunie spēlētāji –, kopumā pionātā, droši vien ievēroja, ka komandas
sezonu aizvadīja pārliecinoši, 40 sezonas rezultāti krietni uzlabojās tieši tad, kad
spēlēs izcīnot 33 uzvaras un piedzīvojot 7 komandai pievienojās saspēles vadītājs
zaudējumus. Izslēg- Jau zināms, ka LBL2 nākamajā sezonā G.Justovičs, kurš
šanas turnīrā tika startēs 21 komanda, taču spēļu kalendārs pagājušās sezonas
uzvarēti gan Līvānu un apakšgrupas vēl nav zināmas. Turnīrā pirmo daļu aizvabasketbolisti, gan piedalīsies: BK «Jelgava», «Valmiera Glass/ dīja LBL3 čemsīvākie konkurenti ViA», BK «Ķekava», «BA Turība», «Ogre/Kum- pionāta komandā
– Biznesa augstsko- ho tyre-2», «RSU», BK «Mārupe», «Limbažu «Dartija» un bija
las «Turība» vienība, OC», «RTU», BK «Saldus», «Līvāni», Gulbenes vērtīgākais LBL3
savukārt finālā četrās «Buki/BJSS», «Ventspils Augstskola», «Lat- spēlētājs.
spēlēs tika pārspēta vijas Universitāte/BS «Rīga»», BJBS «Rīga/
«Neesmu noslē«Valmiera Glass/Vid DSN», «Madona/BJSS», «VEF skola», BJBS dzis sportista kar«Rīga/Rīdzene», Bauskas BJSS/SC «Mēmezemes Augstskola» le», Valkas sporta internāta komanda (BK jeru, jo savā brīvakomanda, izcīnot «Valka/Valga» fārmklubs) un BK «Kandava». jā laikā turpināšu
čempiontitulu.
spēlēt, piemēram,
Lai arī starpsezonā tika runāts par to, Jelgavas pilsētas čempionātā. Par galveno
ka šogad jelgavnieki varētu atgriezties Jelgavas komandas treneri vēlējos kļūt jau
LBL augstākajā līmenī, tomēr tā neno- pagājušajā gadā, arī pēc sezonas informēju
tiks. «Faktiski bija trīs galvenie aspekti, kluba vadību, ka šī vēlme ir saglabājusies.
kurus izvērtējot, mums šobrīd LBL īsti Vēl vasaras vidū nebija skaidrības par
vieta neatrodas. Pirmkārt, mums būtu manu nākotni, taču augusta sākumā
nepieciešams vismaz trīskārt lielāks saņēmu zvanu no kluba prezidenta, un
budžets – apmēram 200 tūkstoši eiro. mēs ātri vienojāmies par sadarbības
Šobrīd mums šādu finansiālu līdzekļu uzsākšanu,» savu kļūšanu par BK «Jelnav. Otrkārt, arī startējot LBL augstākajā gava» komandas galveno treneri komentē
divīzijā, mēs saglabātu savu konceptuālo G.Justovičs. Savukārt D.Ušvils uzsver, ka
uzstādījumu, lai komandā būtu vismaz liela nozīme trenera maiņas īstenošanai
70 procenti vietējo spēlētāju, taču šobrīd bija nu jau bijušā galvenā trenera V.KrūJelgavas basketbolā nav tik daudz augsta miņa karjeras pavērsienam, jo treneris pēc
līmeņa spēlētāju. Un, treškārt, trīs gadu šī gada pašvaldību vēlēšanām ir kļuvis par
laikā, kopš darbojos klubā, tieši pagājušā pilntiesīgu Saeimas deputātu. «Šis jautāsezona sniedza vislielāko gandarījumu jums nebija vienkāršs, taču to tiešā veidā
par paveikto darbu,» lēmumu pamato BK ietekmēja politiskie procesi. Mūsu trenera
«Jelgava» prezidents Dins Ušvils.
kļūšana par Saeimas deputātu krietni
Tātad šogad BK «Jelgava» pirmā ko- samazināja plānošanas iespējas, jo nebija

tomēr jau šobrīd ir zināmas nākamās
sezonas BK «Jelgava» sastāva aprises.
Jelgavas klubu 2017./2018. gada sezonā
nepārstāvēs 203 centimetru garā auguma
īpašnieks un centra uzbrucējs Ronalds
Elksnis, kurš jau ir pievienojies Vācijas
2. spēcīgākās līgas klubam Rendorfas
«Dragons», veselības likstu dēļ komandā
nebūs aizsarga Oskara Liepiņa, bet par
labu darbam un mācībām, nevis basketbolam, izvēli veicis aizsargs Jēkabs Roziņš.
«Komandas sastāva komplektēšana
ir uzticēta galvenajam trenerim – tas ir
viņa pienākums un atbildība. Šobrīd ir
panākta mutiska vienošanās ar aptuveni
70 procentiem sportistu, kas komandā
spēlēja iepriekšējā sezonā. Respektīvi,
kodols faktiski mums ir saglabāts, vēl
droši vien pievienosies kāds leģionārs
un, visticamāk, arī jaunieši no BJSS –
Maksims Husko un Niks Kļaviņš. Pārējie
jaunie spēlētāji turpinās spēlēt Jaunatnes
basketbola līgā un krāt pieredzi LBL3
turnīrā, kur viņiem būs nozīmīga loma
panākumu veidošanā,» informē kluba prezidents. Jāpiebilst – Latvijas Basketbola
līgas nolikums paredz, ka jaunie sportisti
drīkst spēlēt tikai divās līgās. Ja tiek spēlēts Latvijas Jaunatnes basketbola līgā,
kas uzskatāma par prioritāti, tad Jelgavas
kluba vadībai būs jāizlemj, kurā – LBL2
vai LBL3 – spēlētājs tiks pieteikts.
LBL2 startējošajā komandā ietilpst
spēlētāji ar itin ražīgu profesionālo pieredzi – E.Krūmiņš (251 aizvadīta spēle LBL
čempionātā), K.Krūmiņš (188 spēles),
A.Justovičs (214 spēles) un Jānis Bērziņš
(71 spēle). «Neredzu nevienu iemeslu, lai
nākamajā sezonā necīnītos par augstākajām vietām. Arī man kā galvenajam treneSastāvā – jau pazīstamas sejas
rim allaž ir vēlēšanās uzvarēt, un esmu ļoti
Lai gan jau tradicionāli basketbola sezo- motivēts to nākamajā sezonā īstenot,» ar
na visu līmeņu čempionātos sākas oktobrī nākamās sezonas sportiskajiem mērķiem
un vēl ir laiks, lai nokomplektētu sastāvu, iepazīstina G.Justovičs.
skaidrs, kāda būs V.Krūmiņa ikdiena,
vai netiks kavēti treniņi un spēles. Šādos
apstākļos nolēmām saglabāt pieredzējušajam trenerim iespēju attīstīt jaunos
pilsētas basketbolistus – BJSS vecāko
grupu, kā arī trenēt LBL3 komandu. Savukārt četru kandidātu vidū izvēlējāmies
tieši Gati, jo zinājām, ka viņš uz šo amatu
ir mērķtiecīgi virzījies. Dāvāt iespēju vietējam trenerim sevi pierādīt ir ļoti loģiska
un pamatota izvēle,» skaidro D.Ušvils.
Kā sola jaunais komandas galvenais
treneris, nākamajā sezonā tiks spēlēts ātrs
un gudrs basketbols. «Ļoti vērtīgu pieredzi ieguvu, asistējot trenerim Mārtiņam
Gulbim – mūsu uzskati par basketbolu ir
ļoti līdzīgi. Vēlos, lai komanda spēlē ātru,
taču gudru basketbolu, kas nav viegli
paveicams. Ja mums tas izdosies, tad
pret šādi spēlējošu komandu pretiniekiem
būs ļoti grūti cīnīties,» ar savu redzējumu
dalās G.Justovičs.
Tikmēr 1999. un 2000. gadā dzimušie
basketbolisti V.Krūmiņa vadībā jau ir
sākuši gatavoties Latvijas Jaunatnes basketbola līgas pēdējai sezonai, kā arī debijai
LBL3 čempionātā. «Nedaudz žēl, ka viens
no talantīgākajiem vecākās grupas basketbolistiem – Emīls Stepiņš – Jaunatnes
basketbola līgā spēlēs pie mums, savukārt
LBL2 čempionātā pārstāvēs Rīgas, nevis
Jelgavas komandu,» sarūgtinājumu pauž
V.Krūmiņš, norādot, ka kopumā viņa
rīcībā LBL3 startējošajā komandā būs
apmēram 12 spēlētāju. Augusta beigās
šī komanda startēs Rakverē notiekošajā
pārbaudes turnīrā, kurā piedalīsies astoņas komandas no Igaunijas, Somijas
un Latvijas.

Lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Jurista palīgs(-dze)/jurists(-e)» pa e-pastu
birojs@e-oferte.lv līdz 2017. gada 5. septembrim.
Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus,
kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Piedāvā darbu
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina pieteikties
darbā kandidātus uz vecākās medicīnas
māsas amatu. Darba līgums
uz nenoteiktu laiku, nepieciešama
profesionālā vidējā izglītība,
jābūt reģistrētam māsu sertifikātam.
Vēlama iepriekšēja darba pieredze.
Alga, sākot no 682 eiro.
Plašāka informācija pieejama
pa tālruni 63026313.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
SIA «Ābolu mājas»
(reģ.Nr.43603078009) piedāvā darbu
2 mēnešiem strādniekiem/-cēm ar labu
fizisko sagatavotību modernā sulu
spiešanas rūpnīcā Jelgavā.
Alga līdz 1000 eiro. T.29402236.
SIA «Kniga lv» (reģ.Nr.40103225061)
aicina darbā aktīvus, lasošus,
komunikablus pārdevējus
konsultantus grāmatu veikalā Jelgavā.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
polaris@kniga.lv.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu kurinātājam.
T.29225453.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu.
Ir pieredze santehnikas darbos.
T.27100536.

Aizsaulē aizgājuši
RITA BUŠMANE (1935. g.)
VLADIMIRS BARANOVSKIS (1935. g.)
ANITA SMIRNOVA (1959. g.)
VALDIS VILCIŅŠ (1944. g.).
Izvadīšana 24.08. plkst.12 no Baložu
kapsētas sēru nama.
ANATOLIJS LOMAKINS (1940. g.).
Izvadīšana 25.08. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2491.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Ketija Forde. Dāvātie gadi. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Ielas garumā. Rīgas un Valkas ielas Strenčos (ar subt.).*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 29.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 49.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2491.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. Misija «Takos» Meksikā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
0.35  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 12.sērija.
1.05 Man pietiek tikai ar Latviju. Imanta Ziedoņa «Kurzemīte»
pēc 45 gadiem.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».*
9.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 28.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Čehija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Alpi. Klinšu ērgļa valstība. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 211.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 1.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
9.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 11.sērija.
10.10 Televīzijas veikals.
10.25 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 185. un 186.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 6.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 1995.g. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 39.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 39.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 146.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 30.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Pēterburga. Tikai ar mīlestību.
Krievijas melodrāma (ar subt.). 2016.g.
0.35 LNT ziņu «Top 10».
1.35 Attīstības kods 3.
2.00 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 11.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 6.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 12. un 13.sērija.
6.45 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.15 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.40 Džons Kārters. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2012.g.
11.20 Televeikala skatlogs.
11.35 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 49. un 50.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 69.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 19.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 70.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 11.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
24.00 «Nekā personīga» piedāvā: «Revolūcijas eksports».
1.00 Sveika, Rīga!
1.30 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 17.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 49. un 50.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 70.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 29. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2492.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mēness sirpis. Vācijas drāma. 2011.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province. Baltkrievija.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.

14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 30.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2492.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. Misija «Kruasāns» Francijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  Snoudena lielā bēgšana. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30  Centurions. Piedzīvojumu drāma (ar subt.). 2010.g.
1.15 Deviņdesmitie.*

TV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 4. un 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 29.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Portugāle.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 211.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 25.sērija.
20.10  Mjanma, lielais Iravadi līdzenums.
Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 212.sērija.
22.00  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
22.55 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 9.sērija.
0.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
9.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 12.sērija.
10.10 Televīzijas veikals.
10.25 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 187. un 188.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 7.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 1995.g. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
40.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 147.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere.
Veca mīlestība nerūs. Vācijas melodrāma. 2013.g.
23.10 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.10 Varas spēles. Seriāls. 9.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 146. un 147.sērija.
2.30 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 12.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 14. un 15.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.55 Lesija. Filma visai ģimenei. 2005.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Motīvs? 4. Seriāls. 3.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 70.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 20.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 71.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 12.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
23.05 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
24.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 20.sērija.
1.00 Bulta 2. Seriāls. 7.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 51. un 52.sērija.
3.00 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 71.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 30. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2493.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
12.10 Personība. 100 g kultūras. Marija Bērziņa.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 31.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2493.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. Misija «Hamburgers» Amerikā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.00 Deviņdesmitie.*

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 SeMS. Laboratorija.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 30.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 4. un 5.sērija.
13.00 Darbs planētas labā. Rītdienas paaudze. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Sapnis par pili. Hercogs Imants. LTV videofilma.
14.05 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 212.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 2.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Vai spēlēt videospēles? Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 213.sērija.
22.00  Panamas dokumenti: gadsimta skandāls.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05  Alpi. Klinšu ērgļa valstība. Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00 Garšu skola. 2.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
9.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 13.sērija.
10.10 Televīzijas veikals.
10.25 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Veca mīlestība nerūs. Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 8.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 1995.g. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 41.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 41.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 148.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 2004.g. 5.sērija.
22.30 Imitācijas spēle. Lielbritānijas un ASV biogrāfiska drāma. 2014.g.
0.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 148.sērija.
1.30 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 13.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 8.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 16. un 17.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.55 Eragons. ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 12.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 53. un 54.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 71.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 72.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
1.25 Bulta 2. Seriāls. 8.sērija.
2.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 72.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 31. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2494.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.05 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 32.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2494.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. Misija «Gaspačo» Spānijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 10.sērija.
22.20 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras. Toms Grēviņš.*
0.35  Snoudena lielā bēgšana. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.05 Vides fakti (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 31.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 213.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.15 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Ungārija – Latvija.
0.10 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
0.25  Vai spēlēt videospēles? Dokumentāla filma.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
9.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 14.sērija.
10.10 Televīzijas veikals.
10.25 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
11.45 Negaidīts pavērsiens. Vācijas melodrāma. 2004.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 9.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 1995.g. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 42.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 42.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 149.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 13.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 19.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 149.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 9.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 18. un 19.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.55 Mērkaķošanās. Kanādas komēdija. 2016.g.
10.25 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 18.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 72.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 73.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Hērakls. Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.55 Bekstroms. Seriāls. 13.sērija.
0.55 Bulta 2. Seriāls. 9.sērija.
1.45 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 26.sērija.
2.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 73.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 1. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 8.sērija.
12.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ruksīša ceļojums. Animācijas filma.
14.05 Vaikiki. Animācijas filma.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 33.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 JAUNA SEZONA. Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības Lozērā.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.*
0.10 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
1.05 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 8.sērija.
2.05  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.45 Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerts.*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 32.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 214.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).

20.05  Kaķu slepenā dzīve. Dokumentāla filma.
21.00  Tās tik ir operas! Burvju strēlnieks. Dokumentālu filmu cikls.
21.55 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
22.30  Augusts: Osedžas zeme. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
0.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.40  Panamas dokumenti: gadsimta skandāls. Dok.filma (ar subt.).
2.40 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
4.15 Aculiecinieks.*
4.30 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
9.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 15.sērija.
10.05 Televīzijas veikals.
10.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.25 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
11.45 Zem baltajām burām. Vācijas melodrāma. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 10.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 1995.g. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 43.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 43.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 150.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Tumsa».
22.25 Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts «Atgriešanās pie...».
0.50 Atgriezties mājās 3. Seriāls. 8.sērija.
1.40 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 150.sērija.
2.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 15.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 10.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 20. un 21.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Rejošā superzvaigzne. ASV ģimenes filma. 2016.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kāsla metode 7. Seriāls. 2.sērija.
12.05 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.00 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 57.–59.sērija.
15.45 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.45 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem
2017. Serbija – Latvija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 74.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Lācis Jogijs. ASV animācijas filma. 2010.g.
22.30 Es tevi mīlu, Beta Kūpere. Kanādas un ASV komēdija. 2009.g.
0.35 Bulta 2. Seriāls. 10.sērija.
1.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 57.–59.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 74.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 2. septembris
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province. Baltkrievija (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Rakstnieks Māris Bērziņš.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 TV PIRMIZRĀDE. Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 TV PIRMIZRĀDE. Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 JAUNA SEZONA. Kas te? Es te!
9.30 TV PIRMIZRĀDE. Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 TV PIRMIZRĀDE. Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 JAUNA SEZONA. Ķepa uz sirds.
10.30 Mans zaļais dārzs.
11.05 JAUNA SEZONA. «Teātris.zip» bērniem.
11.15 TV PIRMIZRĀDE. Jērādiņa. Dailes teātra izrāde.
12.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 54. un 55.sērija.
13.45 Jānis. Elza. Mīlas grāmata.*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 10.sērija.
16.15 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
16.50 TV PIRMIZRĀDE. Spiegs savvaļā. Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 JAUNA SEZONA. Aculiecinieks.
18.35 JAUNA SEZONA. Ielas garumā. Strenči. Valkas iela.
19.05 JAUNA SEZONA. Vides fakti.
19.35 JAUNA SEZONA. Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 JAUNA SEZONA. Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Finita la comedia». Dailes teātra izrāde.
0.45  Augusts: Osedžas zeme. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
2.55 Mana dziesma.*
4.10 100 g kultūras. Personība. Aktieris I.Rešetins.*
4.50 Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas noslēguma koncerts.*

LTV7
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1. un 2.pusfināls.*
15.35 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.*
19.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
19.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.20  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 2.sērija.
23.10  Slepkavības Lozērā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
0.50 «Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 85.–88.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.10 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
6.35 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 3.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 JAUNA SEZONA. Laimīgs un vesels 9.
10.30 JAUNA SEZONA. «Dzīvīte» brīvdienā.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 39.sērija.
12.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
13.55 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 41.sērija.
15.05 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 42.sērija.
16.25 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 43.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 189. un 190.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.15 Atgriezties mājās 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.45 Negaidīts pavērsiens. Vācijas melodrāma. 2004.g.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 11.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 21.sērija.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.10 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.15 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 27. un 28.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
12.10 Karstgalvji. ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
14.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem
2017. Latvija – Beļģija.
16.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
17.25 Lācis Jogijs. ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Lego filma. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.35 Atriebēji. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
0.20 Hērakls. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2014.g.
2.15 Karstgalvji. ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
3.50 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.20 TV3 ziņas.

0.20 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
1.20 Īstās latvju saimnieces.*
2.15 Daugavieši.*
3.15 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
11.00  Kaķu slepenā dzīve. Dokumentāla filma (ar subt.).
11.55  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
12.55 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 85.–88.sērija.
14.40 Dzīve baletā. Rīgas balets: XX gs. 70.–80.gadi.*
15.35 Lai top!*
17.30  Tās tik ir operas! Burvju strēlnieks. Dokumentālu filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
21.00 Aculiecinieks.*
21.15 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Latvija – Šveice.
0.10 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls

1.15 Raimonds Pauls. Otrā elpa. Koncerts Ukrainā.*
2.55 Aculiecinieks.*
3.10 Dzīve baletā. Rīgas balets: XX gs. 70.–80.gadi.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
6.00 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 11.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 15. un 16.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienā.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs. Humora raidījums.
11.05 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 13.–16.sērija.
15.50 Viens pret ārstiem. Vācijas komēdija. 2016.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Vecie īgnie policisti. Vācijas detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 191. un 192.sērija.
23.15 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 1.sērija.
1.50 Zem baltajām burām. Vācijas melodrāma. 2005.g.
3.20 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 1.sērija.
4.05 LNT brokastis 8.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

Svētdiena, 3. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Komiķis Jānis Skutelis.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 TV PIRMIZRĀDE. Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
9.55  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 JAUNA SEZONA.  Kaut kur uz Zemes 7.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
10.55 Britu dārza slepenā vēsture. Dok.filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.26 JAUNUMS. Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Mans zaļais dārzs.*
16.15 JAUNA SEZONA. Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Kārlim Ulmanim – 140.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 JAUNA SEZONA. Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Inga Lindstrēma. Mīli savu tuvāko.
Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
22.20 Izlaiduma gads. Latvijas drāma (ar subt.). 2014.g.

30. augustā
no pulksten 19 līdz 20
privātā mūzikas skola

BJMK «Rokskola»

uzņems jaunus audzēkņus akreditētā
profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Rokmūzika» šādās specialitātēs:
bungas, basģitāra, elektriskā ģitāra,
estrādes vokāls, saksofons, klasiskā
ģitāra, klavieres. Vēlamais vecums
mācību uzsākšanai: 10–12 gadi.
Pieteikšanās nodarbībām interešu
izglītības programmās:

sākot no 6. septembra!
Mājaslapa: www.bjmk.lv.
E-pasts: bjmk@inbox.lv.
Tālrunis: 29505899.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Kas ir biogrāfijas analīzes metode?

Uzzini iepazīšanās nodarbībā!

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)

ir viens no vadošajiem polietilēna pārstrādes uzņēmumiem
Latvijā un ietilpst «Eco Baltia» grupā, kas ir pēc apgrozījuma
lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa.

Piedāvā darbu: ŠĶIROTĀJIEM/-ĀM

Darbs – otrreizējās pārstrādes rūpnīcā. Darba pienākumi – atkritumu šķirošana (plēve, plastmasas izstrādājumi un polipropilēna maisi). Darbs maiņās – dienas
un nakts maiņas (12 stundas).

OPERATORIEM/-ĒM

Darbs – otrreizējās pārstrādes līnijā. Darba pienākumi
– mehānisko iekārtu uzraudzība ražošanas procesā,
darbs ar autoiekrāvēju. Darbs maiņās – dienas un nakts
maiņas (12 stundas).

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJIEM/-ĀM

Darba pienākumi – darbs ar autoiekrāvēju. Darbs
maiņās – dienas un nakts maiņas (12 stundas).
Uzņēmums nodrošina stabilu atalgojumu un visas
sociālās garantijas, tostarp veselības apdrošināšanu.
Daļēji tiek kompensēti transporta izdevumi.
Atrašanās vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Visiem interesentiem lūgums sūtīt CV pa e-pastu
np@nordicplast.lv vai zvanīt pa tālruni 67069812.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

14. septembrī pl. 10

00

Grāmatvedības
uzskaites pamati
18. septembrī pl. 1715

20. septembrī pl. 915

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 12.sērija.
5.45 Kāsla metode 6. Seriāls. 22.sērija.
6.30 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 3.

7

10.00 Superbingo.
11.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
12.15 TV PIRMIZRĀDE. Mazuļa treniņprogramma. Melodrāma. 2014.g.
14.10 Atriebēji. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
17.00 Lego filma. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. Raidījums. 1.sērija.
20.20 JAUNUMS. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
23.00 Mūmija. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
1.25 Mazuļa treniņprogramma. Kanādas melodrāma. 2014.g.
3.10 Bulta 2. Seriāls. 12.sērija.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 6.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

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

Uzņem jaunus dalībniekus

Jauktais koris «MĪTAVA»
A.Pizika, tālr.29229062
Jauktais koris «ZEMGALE»
G.Pavilons, tālr.29155577
Jauktais koris «TIK UN TĀ»
G.Galiņš, tālr.29467242

5. septembrī pulksten 19 jaunu dalībnieku
uzņemšana visās balsu grupās
11. un 13. septembrī pulksten 18 uzņem
jaunus dalībniekus visās balsu grupās
12. septembrī pulksten 20 un pēc tam katru
mēģinājumu gaidām dziedātājus, kuri vēlas
piedalīties Latvijas simtgades Dziesmu svētkos
Dziedātgribētājus visās balsu grupās gaidīsim Trešd. pulksten 19,
visu septembri mēģinājumu laikos
sestd. pulksten 9.30
Jelgavas k/n
5. septembrī pulksten 19 biedrības «Zemgales Turpmāk interesēties pa
kultūras studija» telpās (Dobeles ielā 62a) uzņem tālr.29849132
meitenes un puišus visās balsu grupās (6.–12. klase)
Jauno dalībnieku uzņemšana 5. septembrī: Otrd., ceturtd. no pulksten
*Mazākā grupa (4–6 g. v.) pulksten 16;
16 (atkarībā no vecuma
*Vidējā grupa (7–10 g. v.) pulksten 17;
grupas)
*Vecākā grupa (11–15 g. v.) pulksten 18
Jelgavas k/n
Ansamblis no 12. septembra atsāk darbību Otrd. pulksten 17
otrdienās
Jelgavas k/n
5. septembrī pulksten 18 gaidām muzikālus Otrd., ceturtd. pulksten 18
jauniešus
Jelgavas k/n
Ansamblis atsāk darbību trešdienās un piekt- Trešd., piektd. pulksten 15
dienās
Jelgavas k/n
28., 29., 30. augustā no pulksten 18 līdz 20 tiek Pirmd., trešd. no pulksten 16
uzņemti bērni vecumā no 2,5 līdz 13 gadiem. līdz 20, otrd., ceturtd. no pulk31. augustā pulksten 18 tiek aicināti pieteikties de- sten 16 līdz 21 (atkarībā no
jotāji jauniešu grupā vecumā no 13 līdz 18 gadiem vecuma grupas) k/n «Rota»
1. septembrī pulksten 18 uzņem 3–4 g. v. bēr- Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
nus un zēnus visās vecuma grupās (3–16 g. v.). no pulksten 15 (atkarībā no
Uzzini vairāk: www.vejazirdzins.lv
vecuma grupas) Jelgavas k/n
4. septembrī pulksten 19.30 un visu septembri Pirmd., trešd. pulksten
pirmdienās un trešdienās gaidīsim jauniešus 19.30 Jelgavas k/n
– dejotgribētājus.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
5. septembrī pulksten 20 un visu septembri Otrd., ceturtd. pulksten 20
otrdienās un ceturtdienās gaidīsim dejotgri- Jelgavas k/n
bētājus ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
4. septembrī pulksten 19.30 Pasta salas Septembrī
estrādē, 6. septembrī pulksten 19.30 un visu pirmd., trešd. pulksten 19.30
septembri Jelgavas Amatu vidusskolas zālē Jelgavas Amatu vidusskolā.
uzņem jaunus dejotājus ar priekšzināšanām. No oktobra
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv
pirmd. pulksten 19.30
Jelgavas k/n,
trešd. pulksten 19.30
Jelgavas Amatu vidusskolā
Jaunu dalībnieku uzņemšana
Pirmd., trešd. pulksten 20
11., 13., 18. un 20. septembrī, kā arī katru Jelgavas k/n
pirmdienu un trešdienu pulksten 20
5. un 7. septembrī pulksten 19 un visu sep- Otrd., ceturtd. pulksten 19
tembri aicinām pievienoties jaunus dejotājus Jelgavas k/n
(puišus vai pārus ar priekšzināšanām)
11. septembrī pulksten 20.15 deju centrā «Cu- Pirmd., trešd. pulksten 20.15
kurfabrika» (Cukura ielā 22) aicinām puišus vai deju centrā «Cukurfabrika»
pārus. Droši nāc un pievienojies VISU septembri! (Cukura ielā 22)
Nāc, iedejosim Latvijas simtgadē kopā!
Nāc, iedejosim Lielajos Dziesmu un Deju svētkos!
Nāc LAIPAs pulkā, kopā svinēsim svētkus un dzīvi!
12. septembrī pulksten 20 kolektīvs atsāk Otrd., ceturtd. pulksten 20
sezonu un uzņem jaunus dalībniekus, turpinot deju centrā «Cukurfabrika»
uzņemšanu otrdienās deju centrā «Cukurfab- (Cukura ielā 22)
rika» (Cukura ielā 22)
4. septembrī pulksten 20 uzņem jaunus da- Pirmd., trešd. pulksten 20
lībniekus, turpinot uzņemšanu visu septembri k/n «Rota»
pirmdienās un trešdienās mēģinājumu laikos.
Seko mums facebook.com/tdkzemgali. Ja
rodas jautājumi, raksti pa e-pastu jdkzemgali@gmail.com vai zvani pa tālruni 28468033
8. septembrī pulksten 18 aicinām meitenes no 5 g.v. Pirmd., otrd., trešd.,
Uzzini vairāk: www.intriga.lv
ceturtd. no pulksten 15
Jelgavas k/n
7. un 8. septembrī no pulksten 14 līdz 20 un Nodarbības notiek atkarībā
9. septembrī no pulksten 9 līdz 12 uzņemam no vecuma grupas 2–3
dejotājus vecumā no 3 līdz 45 gadiem, mei- reizes nedēļā deju centrā
tenes un puišus ar un bez priekšzināšanām «Cukurfabrika» (Cukura ielā
22), sīkāka informācija pie
deju centra administratores
pa tālr.27795685 un mājaslapā www.benefice.lv
15. septembrī pulksten 18.30 mīļi gaidīsim vi- Pirmd., piektd. pulksten 17
sus, kas vēlas dziedāt, dejot, spēlēt etnogrāfisko bērni, pulksten 18 pieaugušie
kokli vai kādu citu tautas instrumentu, iet rotaļās Jelgavas k/n
Teātra studija 19. un 21. septembrī no pulksten Otrd., ceturtd. no pulksten
15 līdz 19 uzņem jaunus dalībniekus (12–25 15 līdz 19
g. v.). Pretendentiem jāsagatavo runas gabals (Jelgavas k/n, ieeja no Uzvaras ielas)
Jelgavas Jaunais teātris 8. septembrī uzņem Bērnu grupa (7–11 g. v.)
jaunus aktierus dažādās vecuma grupās pirmd., trešd. no pulksten
k/n «Rota»:
17 līdz 19.
*Bērnu grupa (7 –11 g. v.) no pulksten 17 līdz 18; Pusaudžu grupa (12–15 g. v.)
*Pusaudžu grupa (12–15 g. v.) no pulksten 18 līdz 19; otrd., ceturtd. no pulksten
*Jauniešu grupa (16–19 g. v.) no pulksten 19 līdz 20. 17 līdz 19.
Pieteikšanās uzņemšanai Jelgavas Jaunajā Jauniešu grupa (16–19 g. v.)
teātrī iespējama teātra mājaslapas
pirmd., trešd. no pulksten
www.jaunaisteatris.lv sadaļā «Pievienojies!» 19 līdz 21 k/n «Rota»
Aicina apgūt aušanas prasmes ar iespējām Otrd., ceturtd. no pulksten
darināt etnogrāfiskos tautas tērpus, mūsdie- 10 līdz 18
nīgu tērpu risinājumus un dažādus dizaina Jelgavas k/n
priekšmetus. Interesēties pa tālr.28344478
11. un 12. septembrī no pulksten 18
Pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no pulksten 18
Jelgavas k/n
5. septembrī pulksten 17 studija atsāk darbu un uz- Otrd., trešd. pulksten 16
ņem jaunus dalībniekus – skolēnus no 5. līdz 12. klasei Jelgavas k/n

Jauktais koris «BALTI»
M.Branka, tālr.29931881
JELGAVAS POPKORIS
E.Karlsone, tālr.29849132
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA»
A.Pizika, tālr.29229062
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS»
G.Agruma, tālr.26731200
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS
Ž.Siksna, I.Leilands, tālr.29622683
Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA»
L.Gaile, tālr.26542139
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»
L.Ozola, tālr.20121850
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»
A.Skrastiņa, tālr.26539194
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
(vidējā paaudze)
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»
I.Karele, tālr.28374363

Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»
A.Noviks, tālr.29721362
Tautas deju ansamblis «RITUMS»
I.Karele, tālr.28374363
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«LAIPA»
M.Skrinda, tālr.29428013

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«ROTA»
L.Muskare, tālr.29879292
Jauniešu deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
D.Kjakste, tālr.28468033

Mūsdienu deju studija «INTRIGA»
I.Ose, tālr.29149198
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»
A.Andersone, tālr.29160618

Folkloras kopa «DIMZĒNS»
V.Leja, tālr.28801113
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija
A.Matisons, tālr.29190434
Jelgavas Jaunais teātris
R.Gāle, tālr.20390060

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE»
I.Ozolniece
Tautas gleznošanas studija
I.Klapers, tālr.29953991
A.Kalniņa, tālr.26314574
Zīmēšanas studija
U.Roga, tālr.29546447

Ceturtdiena, 2017. gada 24. augusts

Foto: mehiem.lv

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrd., ceturtd. pulksten 19
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. pulksten 18
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. pulksten 20
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

Inženieru
dienas «Rullītī»
 Jana Bahmane

No 8. līdz 10. septembrim
Jelgavā jau ceturto reizi notiks tehniskajām zinātnēm
veltītie svētki – Inženieru
dienas. To laikā interesenti
varēs ne vien piedalīties
un sekot līdzi tehniskajiem
sporta veidiem, bet arī
iepazīt mācību iestāžu piedāvājumu inženierzinātnēs.
«Šogad pirmo reizi visas
Inženieru dienu sacensības
notiks sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis». Iepriekš tur nebija piemērota
seguma, tādēļ kartinga turnīru organizējām pilsētas
ielās, taču šobrīd «Rullītī»
ir laba infrastruktūra visu
disciplīnu norisei,» stāsta
Inženieru dienu organizators Jānis Kuķis.
Piektdien, 8. septembrī, jau no pulksten 11 sporta un atpūtas kompleksā
«Rullītis» notiks «Isover» kartinga
turnīra sacensību treniņbraucieni
– dalībniekiem būs jāsacenšas aptuveni 900 metru garā trasē. Savukārt
pulksten 16 sāksies komandu sprinta
kartinga sacensības «Igate LeMans»,
kuras šogad plānots organizēt vīriešu
un sieviešu klasē. «Tā kā šajās sacensībās labprāt piedalās arī dāmas, šogad
esam nolēmuši izveidot sieviešu klasi,
ja pieteiksies pietiekams komandu
skaits – 5 līdz 6 sieviešu komandas,»

norāda J.Kuķis. Jāatgādina, ka sacensības sastāvēs no trim daļām – pirmajā
daļā notiks treniņbraucieni, kuros
katrs komandas dalībnieks veiks piecu
minūšu ilgu braucienu. Tiem sekos 15
minūšu ilgi kvalifikācijas braucieni,
savukārt fināla braucieni, kas ilgs 20
minūtes, ļaus noteikt godalgoto vietu
ieguvējus. «LeMans» turnīra apbalvošana «Rullītī» notiks pulksten 20.
Inženieru dienu svinīgā atklāšana plānota sestdien pulksten 12,
taču nozīmīgākās sacīkstes sāksies
pulksten 15.30, kad notiks «Isover»
kartinga turnīra finālbraucieni, bet
vakaru noslēgs motociklu «Astarte
nafta SuperMoto» turnīra fināls un
dalībnieku apbalvošana.
Savukārt Pasta salā no pulksten 10
līdz 16, kur norisināsies tradicionālie
Metāla svētki, interesentiem būs
iespēja apmeklēt arī Inženieru dienu
izzinošās aktivitātes, iepazīstot mācību iestāžu piedāvājumu inženierzinātnēs, kā arī apskatot dažādas tehnikas
vienības. «Sadarbībā ar uzņēmumiem
«Fortum» un «Latvenergo» stāstīsim
jauniešiem, kādēļ ir nepieciešami
tehniski domājoši cilvēki. Interesenti
mūsu «Inženieru stūrītī» varēs rast
atbildes uz jautājumiem – kas ir inženieris, kur mācīties par inženieri, ko
dara inženieris, kā kļūt par inženieri
un citiem,» papildina J.Kuķis. Viņš
skaidro, ka par jauniešu ieinteresētību inženierzinātnēs var spriest pēc
mācību programmu pieprasījuma. «Šī
gada uzņemšanas rezultāti apliecina,
ka viena no pieprasītākajām Latvijas

Lauksaimniecības universitātes fakultātēm ir Tehniskā fakultāte. Jaunieši
sāk aizdomāties par inženierzinātņu
nozīmi, taču ikdienā mēs joprojām
saskaramies ar šādu speciālistu trūkumu – ir vakances, bet nav cilvēku,
kas tajās strādā,» tā Inženieru svētku
organizators.
Inženieru svētku pēdējā dienā varēs
vērot ātruma un veiklības braucienus,
driftu un mini dragreisu, kā arī pagājušajā gadā skatītāju simpātijas ieguvušo auto futbolu. Tāpat šogad gaidāmi arī daži jaunumi – Skaņas turnīrs
un «Helo Velo» aktivitātes. «Skaņas
turnīrā piedalīsies ar dažādām audioiekārtām aprīkotas automašīnas,
kuras sacentīsies vairākās nominācijās – tiks vērtēts to radītais troksnis
gan pēc skaļuma, gan kvalitātes un
citiem parametriem,» skaidro J.Kuķis.
Savukārt «Helo Velo» piedāvās iepazīt
visdažādākos velosipēdus, un ikviens
interesents varēs piedalīties atraktīvās velo sacensībās. Svētki pulksten
20.30 noslēgsies ar visu sacensību
dalībnieku apbalvošanu.
Sīkāka informācija par Inženieru
dienu aktivitātēm atrodama organizatoru mājaslapā www.mehiem.lv.
Pasākumu rīko biedrība «Mehu absolventi» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
domi, biedrībām «Jaunatnes tehnisko
sporta veidu centrs» un «Prokart»,
ceļu būvniecības sabiedrību «Igate»
un Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādēm «Sporta servisa centrs»,
«Kultūra» un «Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs».

BJMK audzēkņi veiksmīgi startē
starptautiskā ģitāristu konkursā
 Jana Bahmane

Čehijas pilsētā Brno notika
26. starptautiskais klasisko
ģitāristu konkurss, kurā
piedalījās arī divi Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba
(BJMK) «Rokskola» audzēkņi Artūrs Dāvis Ābele un
Indars Markots. Artūrs savā
grupā ieguva 2. vietu, bet
Indars – Atzinības rakstu.
«Šis konkurss bija daļa no klasisko
ģitāristu festivāla, un mēs piedalījāmies gan konkursā, gan arī citās
festivāla aktivitātēs, tādēļ Brno pavadītais laiks bija saturīgs un piepildīts
– nedēļas garumā apmeklējām dažādas
lekcijas, seminārus un meistarklases
par klasiskās ģitāras spēli,» stāsta
BJMK dibinātājs un klasiskās ģitāras
spēles nodarbību pasniedzējs Endijs
Rožkalns.
Abi jelgavnieki startēja junioru grupā, kurā piedalījās 1999. gadā dzimuši
un jaunāki ģitāristi. Junioru grupas
dalībniekiem bija jāiekļaujas desmit
minūšu garā programmā, izpildot vienu obligāto skaņdarbu – klasicisma vai

Foto: no BJMK arhīva
romantisma laika (18.–19. gadsimta)
skaņdarbu. Pārējā programma – pēc
izvēles. «Protams, varēja izvēlēties –
atskaņot divus vai vairāk skaņdarbus,
taču sarežģītāki skaņdarbi parasti ir
garāki, un tos žūrija novērtē augstāk,»
skaidro E.Rožkalns.
«Klasiskās ģitāras spēle Latvijā ir
vien aptuveni desmit gadus, un, manuprāt, mūsu audzēkņu dalība Eiropas mēroga konkursā ir vērtējama kā

Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
«Rokskola» audzēknis Artūrs Dāvis
Ābele starptautiskā ģitāristu konkursā Čehijā ieguvis 2. vietu.
diezgan unikāla, savukārt sasniegumi
ir ievērības cienīgi. Domāju, ka puiši
sniedza labus priekšnesumus – atbildība bija ļoti liela, jo tā ir cita vide, citi
cilvēki. Žūrijā bija instrumentālisti,
kas savā lauciņā ir atpazīstami visā
pasaulē,» tā E.Rožkalns. Jāpiebilst,
ka konkursā piedalījās dalībnieki
no Baltkrievijas, Ukrainas, Čehijas,
Slovākijas, Polijas, Japānas un citām
valstīm.

