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Spīdolas ģimnāzijai piešķirts
Valsts ģimnāzijas statuss
Foto: no JV arhīva

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
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Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un
zinātnes ministrijas rīkojumu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai piešķirt
Valsts ģimnāzijas statusu. Rīkojums stāsies
spēkā 1. septembrī –
turpmāk skolas nosaukums būs Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija.
«Esam gandarīti, ka mūsu
sasniegumi ir novērtēti valsts
līmenī un kā Izglītības un zinātnes
ministrija, tā Ministru kabinets
atbalstīja mūsu vēlmi kļūt par
Valsts ģimnāziju. Līdz ar jauno
statusu palielinās atbildība gan
pret skolēniem, gan pedagogiem,
gan pilsētu un valsti kopumā.
Mums jāturpina strādāt tā, lai pe-

dagoģiskais darbs būtu maksimāli
efektīvs,» atzīst Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
Viņa skaidro, ka jaunais statuss
mācību procesu būtiski neietekmēs, vien skolai obligāta prasība
būs pildīt metodiskā izglītības
centra funkciju reģionā. «Jau līdz
šim pildījām pedagogu tālākizglītības metodiskā centra funkciju,
daloties pieredzē ar citiem skolotājiem, taču līdz ar statusa maiņu
tā būs obligāta prasība, un tam
esam gatavi,» norāda direktore,
piebilstot, ka līdz ar izmaiņām
skolai par desmit procentiem
palielināsies valsts piešķirtais
finansējums, tāpat papildus tiks
piešķirti līdzekļi pētnieciskajai
darbībai un tālākizglītībai.
I.Vilkārse stāsta, ka tuvākais
darbs būs atbilstoši jaunajam
statusam sakārtot skolas dokumentāciju, iekļaujot jauno skolas

nosaukumu – Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija. «Jau esam pasūtījuši plāksni ar iestādes jauno
nosaukumu un ceram līdz 1.
septembrim to izvietot pie ieejas
skolā, tāpat mums nepieciešami
jauni zīmogi, jauns skolas karogs,
jāizmaina virkne normatīvo aktu,
jāpārreģistrē īstenotās izglītības
programmas,» stāsta direktore.
Viņa uzsver, ka skolas uzdevums
līdz ar statusa maiņu ir turpināt
strādāt ar vēl lielāku efektivitāti.
«Mums ir jānotur skolēnu interese par piedāvātajiem izglītības
virzieniem, jānodrošina personību
attīstošas aktivitātes. Viena no
galvenajām prasībām, lai varētu
saņemt Valsts ģimnāzijas statusu,
ir centralizēto eksāmenu rezultāti.
Proti, mūsu absolventu eksāmenu
rezultātiem ir jābūt par desmit
procentiem augstākiem nekā vidēji
valstī un par pieciem procentiem

Norises vieta

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 3. septembrī pulksten 9

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija

 Ritma Gaidamoviča

Norises laiks
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Skolotāju ielā 8
1. septembrī pulksten 10 skolas aktu zālē
(vidusskolēni)
Loka maģistrālē 29
3. septembrī pulksten 10
3. septembrī pulksten 9 (2.,
3., 4. kurss)
3. septembrī pulksten 11
(1. kurss)
3. septembrī pulksten 11

skolas aktu zālē
skolas aktu zālē
skolas koncertzālē

augstākiem nekā vidēji reģionā,»
stāsta direktore, piebilstot: lai šādu
rezultātu sasniegtu, būtisks ir skolas nodrošinājums ar profesionāliem pedagogiem. Šobrīd pedagogu
kolektīvs jaunajam mācību gadam
ir pilnībā nokomplektēts.
Ministru kabinets par Valsts
ģimnāzijas statusa piešķiršanu
Spīdolas ģimnāzijai lēma pēc Jelgavas pašvaldības ierosinājuma, jo
skola jau līdzšinējā darbā atbilda
visiem kritērijiem, lai pretendētu
uz šo statusu. Turklāt skolai ir arī
augsti sasniegumi darbā ar talantīgajiem skolēniem, par ko liecina
panākumi zinātniski pētniecisko
darbu konferencēs, vairāki skolas
pedagogi ir iesaistījušies valsts
izglītības politikas un izglītības
stratēģijas veidošanā, regulāri piedalās valsts centralizēto eksāmenu
vērtēšanā, kā arī mācību līdzekļu
un metodisko materiālu izstrādē.

Jau nākamnedēļ stāsies spēkā ātruma ierobežojumi pie izglītības iestādēm
 Anastasija Miteniece

izglītības iestādēm, tā uzlabojot
satiksmes drošību jaunā māNo 27. augusta līdz 16.
cību gada sākumā. Zīmes, kas
septembrim pie izglīierobežo braukšanas ātrumu
tības iestādēm tiks ielīdz 40 kilometriem stundā, tiks
robežots maksimālais
uzstādītas Loka maģistrālē no
braukšanas ātrums, bet
Vecā līdz Bērzu ceļam, Mātera
no 3. septembra divas
ielā no Raiņa līdz Sudrabu Edžus
nedēļas pie skolām deielai, Dambja ielā no Aspazijas
žurēs policisti.
līdz Brigaderes ielai, Akadēmijas
ielas abās pusēs no Zemgales prosMaksimālais braukšanas āt- pekta, Lapskalna ielā no Uzvaras
rums tiks ierobežots pie desmit līdz Blaumaņa ielai, Pasta ielā no

«Vivo centra» iebrauktuves līdz
Sudrabu Edžus ielai, Lapskalna
ielā no Kazarmes līdz Liepu ielai,
Pļavu ielā no Cukura līdz Ziedoņa
ielai un Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā no Svētes līdz Raiņa ielai. Pie
pārējām izglītības iestādēm darbojas jau iepriekš noteiktie ātruma
ierobežojumi.
Jāpiebilst, ka Institūta ielā no
Zāļu ielas līdz Vecajam ceļam
vēl pirms mācību gada sākuma
paredzēts izbūvēt ātrumvalni un

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

uzstādīt arī jaunas pastāvīgas
ceļa zīmes, kas maksimālā ātruma ierobežojumu noteiks līdz 30
kilometriem stundā. Bet Skautu
ielā, kur jau ir ātrumu ierobežojošās zīmes «30 kilometru zona»,
plānots tās pārvietot no Skautu
ielas krustojuma pirms Vecā ceļa
pie Rīgas ielas krustojuma.
Savukārt no 3. līdz 16. septembrim rīta stundās pie izglītības
iestādēm dežurēs pašvaldības policisti un Valsts policijas inspektori.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Centralizēto eksāmenu rezultāti
Jelgavā – valsts vidējā līmenī
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi aizvadītā mācību gada eksāmenu rezultātus. Tie apliecina, ka mūsu pilsētas
absolventu sniegums
2017./2018. mācību
gadā krietni neatšķiras
no vidējiem rādītājiem
valstī, taču pozitīvi ir tas,
ka mūsu absolventiem
gandrīz visos priekšmetos par dažiem procentiem izdevies uzlabot
2016./2017. mācību
gada eksāmenu rezultātus. No obligātajiem
centralizētajiem eksāmeniem vislabāk jelgavniekiem veicies angļu
valodā, bet klupšanas
akmens joprojām ir matemātika – tas ir vienīgais eksāmens, kurā astoņi skolēni nepārvarēja
piecu procentu barjeru,
līdz ar to pārbaudījumu
nenokārtoja.
Lai iegūtu vispārējo vidējo
izglītību, 12. klases skolēniem
jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni – latviešu valodā,
matemātikā un kādā no svešvalodām – un vismaz viens izvēles
eksāmens. Tiesa, eksāmenu var
kārtot arī vairākos priekšmetos,
un to galvenokārt ietekmē jaunieša izvēlētā studiju programma,
jo katra augstskola nosaka, kura
eksāmena rezultāts tiks ņemts
vērā, stājoties konkrētā studiju
programmā. Lielākais eksāmenu
skaits vienam skolēnam mūsu pilsētā šogad bija astoņi. «Eksāmens
ir galvenais rādītājs jeb mērījums,
lai saprastu, kā skolēns apguvis
mācību saturu, bet rezultāts
eksāmenā ir būtisks kritērijs, lai
iestātos izvēlētajā augstskolā,»
saka Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
Eksāmenu rezultātu analīzi
Jelgavas Izglītības pārvalde veic,

salīdzinot vismaz divu mācību
gadu rezultātus. «Svarīgi redzēt
izaugsmi vai, gluži pretēji, sasniegumu samazinājumu, lai saprastu,
ko mācību darbā darām pareizi,
kam turpmāk jāpievērš lielāka uzmanība. Taču izvērtēšanas procesā
būtiski ņemt vērā, ka katrs mācību
gads atšķiras no iepriekšējiem,
jo eksāmenus kārto citi jaunieši,
ir cits eksāmenu saturs,» atzīst
G.Auza, uzsverot, ka aizvadītajā
mācību gadā pedagogi daudz
vairāk izmantoja jaunas mācību
darba formas – ikdienas darbā
vairāk mācīja un mācījās pētot,
eksperimentējot, sadarbojoties,
noteica sasniedzamos rezultātus
gan mācību stundai, gan ilgākam
periodam. «Domāju, ka eksāmenos tas jauniešiem palīdzēja,» vērtē
Izglītības pārvaldes vadītāja.

Svarīgi salīdzināt
līdzīgu ar līdzīgu

G.Auza akcentē, ka būtiski
ir visas Jelgavas skolas nevērtēt kopā, jo ne visās ir vienādi
nosacījumi. «Lai gan Jelgavas
kopējo centralizēto eksāmenu
rezultātu veido visu skolu absolventu sniegums, mums tomēr ir
ļoti svarīgi salīdzināt līdzīgos ar
līdzīgajiem – nevajag salīdzināt,
teiksim, Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas, profesionālo skolu
audzēkņu eksāmenu rezultātus
ar Valsts ģimnāzijas vai Spīdolas
ģimnāzijas absolventu sasniegumiem, jo vieniem noteikta mācību
priekšmeta stunda, piemēram,
ir trīs četras reizes nedēļā, bet
otriem – tikai vienu vai divas
reizes nedēļā. Tāpat ir būtiski
pievērst uzmanību tam, cik skolēnu attiecīgajā izglītības iestādē
kārto noteiktu eksāmenu. Lai
vērtējums būtu objektīvāks, no
pārējām skolām atsevišķi jāskata
4., 5., 6. vidusskolas, Tehnoloģiju
vidusskolas, Valsts ģimnāzijas un
Spīdolas ģimnāzijas rezultāti,»
skaidro pārvaldes vadītāja, kā
piemēru minot eksāmenu vācu valodā, kurā Jelgavā salīdzinājumā
ar vidējo rādītāju valstī ir būtisks

kāpums – plus 16 procenti –, taču
šo eksāmenu mūsu pilsētā kārtoja
tikai viens skolēns, un tas ir viņa
individuāls, ļoti labs sasniegums.

Aug kārtotāju skaits,
un uzlabojas rezultāti
eksaktajos priekšmetos

Valstī kopumā daudz tiek
runāts par to, ka pastiprināta
uzmanība jāpievērš tam, lai jaunieši izrādītu lielāku interesi par
dabaszinībām un tehnoloģijām
– datorzinībām, bioloģiju, ķīmiju,
fiziku. «Arī mēs ar dažādiem pasākumiem to cenšamies īstenot
un katru gadu vērtējam, kādi
rezultāti ir šo priekšmetu eksāmenos. Priecē, ka to kārtotāju skaits
mūsu pilsētā kaut nedaudz, bet ar
katru gadu palielinās, un tas liek
domāt, ka skolas, nosakot mācību
darba prioritātes, plānojot individuālo atbalstu skolēniem, motivē
jauniešus atbildīgi izturēties pret
mācību darbu. Piemēram, fizikas
eksāmenā pieaugums ir par četriem jauniešiem – šo eksāmenu
2017./2018. mācību gadā mūsu
pilsētā kārtoja 46 skolēni (valstī
kopumā – 1156), un Jelgavas
jauniešu kopējais rezultāts tajā ir
par diviem procentiem augstāks
nekā vidēji valstī,» stāsta G.Auza.
Vērtējot skolas atsevišķi, lielākā
izaugsme fizikā bijusi Tehnoloģiju
vidusskolai – plus septiņi procenti
–, kas norāda uz to, ka izglītības
iestādē mērķtiecīgi un sekmīgi
tiek īstenota inženierzinātņu
programma un ieguldītais darbs
dod rezultātu. «Šo skolu arvien
biežāk izvēlas jaunieši, kuri savu
dzīvi vēlas saistīt ar tehnoloģijām,
inženierzinātņu studiju programmām, un šajā jomā zināšanām
fizikā ir ļoti būtiska loma,» piebilst
G.Auza.
Bioloģijā pieaugums ir par diviem skolēniem – šo eksāmenu
kārtoja 45 absolventi –, un viņu
sniegums ir par 0,8 procentiem
augstāks nekā vidēji valstī. Labāko
rezultātu no Jelgavas skolām uzrādījusi Valsts ģimnāzija, kurā šo
eksāmenu kārtoja 24 jaunieši jeb

par septiņiem vairāk nekā gadu iepriekš. Viņu sniegums novērtēts ar
67,1 procentu, bet vidējais rādītājs
valstī ir 60,8 procenti.
Ievērojami audzis to pilsētas
skolēnu skaits, kas kārtoja eksāmenu ķīmijā – 2016./2017. mācību
gadā šajā priekšmetā eksāmenu
izvēlējās tikai 13 jaunieši, bet
2017./2018. mācību gadā – 31,
savukārt valstī kopumā – 662 jaunieši. Arī šajā eksāmenā vislabāk
veicies Valsts ģimnāzijas absolventiem – 73,7 procenti (valstī – 61,4
procenti). «Valsts ģimnāzija jau
vairāku gadu garumā veiksmīgi
strādā dabaszinātņu jomā, par
prioritārajiem priekšmetiem izvirzot bioloģiju un ķīmiju. Eksāmenu
rezultāti apliecina pedagogu profesionalitāti un ģimnāzistu atbildīgo
attieksmi,» atzīst G.Auza.

Matemātikas eksāmenā –
astoņi izkritušie

Daudz apspriestajā matemātikas eksāmenā, kas ir viens no
svarīgākajiem valsts pārbaudes
darbiem, Latvijā kopumā rezultāts samazinājies par 0,3 procentiem un ir 34,6 procenti. Jelgavā
vidējais vērtējums diemžēl ir
zemāks – 31,3 procenti. «Tiesa,
ja atsevišķi izdalām profesionālās
skolas, Vakara (maiņu) vidusskolu un Mūzikas vidusskolu, tad
pārējās vispārizglītojošajās skolās
rezultāts ir labāks – 42,4 procenti,» stāsta G.Auza, piebilstot, ka
augstāks vērtējums nekā vidēji
valstī ir Jelgavas 5. vidusskolā,
Spīdolas ģimnāzijā, Tehnoloģiju
vidusskolā un Valsts ģimnāzijā.
«Šis ir vienīgais eksāmens, kurā
astoņi audzēkņi – septiņi Jelgavas
tehnikuma un viens Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas pieaugušais skolēns – diemžēl nepārvarēja
piecu procentu barjeru un eksāmenu nenokārtoja. Lai saņemtu
dokumentu par vispārējo vidējo
izglītību, viņiem šis eksāmens
nākamgad būs jākārto atkārtoti,»
skaidro G.Auza, spriežot, ka gan
absolventi, gan pedagogi atzīst,
ka ar katru gadu eksāmens kļūst
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6. vidusskola

70,3%

49,7%

Krievu valoda

72,1 %

6. vidusskola

Vācu valoda

63,6%

44,1%

Informātika

64,7%

5. vidusskola

Ģeogrāfija

70,9%

59%

Ekonomika

61,4%

12 146

5. vidusskola

Ķīmija

39,8%

4. vidusskola

Fizika

60,8%

71,6%

Bioloģija

40%

41

7

4. vidusskola

Vēsture

56%

Izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti

18

58,1%

95

Mūzikas vidusskola

43

Amatu vidusskola

68

Amatu vidusskola

32

Vakara (maiņu)
vidusskola
Vakara (maiņu) vidusskola (Jelgavas cietums)

40

58,4%

Skolēnu skaits 39
4. vidusskola

31,3%

10,5%
14%

14,9%

Vidējais
Jelgavā

Vidējais rezultāts valstī

MATEMĀTIKA

48,7%

35,4%

34,6%

42,8%

Vidējais
valstī

32,8%

JELGAVAS SKOLU OBLIGĀTO
CENTRALIZĒTO EKSĀMENU REZULTĀTI
51,1%

Foto: no JV arhīva

32,8%
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61,9%

grūtāks, taču tas nozīmē, ka
jāanalizē, kas sagādā grūtības,
jāpilnveido prasmes un jācenšas
izprast nestandarta uzdevumus.

Latviešu valoda – vidējā līmenī

Obligāto eksāmenu latviešu valodā Jelgavā kārtoja 528 skolēni,
un viņu sniegums novērtēts ar
51,9 procentiem (valstī kopumā
– 52,6 procenti). «Ja vērtējam
tikai vispārizglītojošās skolas,
kur šo stundu skaits ir lielāks,
tad vidējais rādītājs ir 60,2 procenti, un tas ir labāks nekā valstī
kopumā. Uzteicami sasniegumi
ir Jelgavas Mūzikas vidusskolas
absolventiem – latviešu valodas
eksāmenu kārtoja 12 jaunieši,
un viņu vidējais vērtējums ir
58,1 procents. Tas ir ievērojami
augstāks rādītājs nekā pērn,»
piebilst G.Auza.
Būtiski, ka visu skolu absolventi
neatkarīgi no tā, vai mācās mazākumtautību skolā vai latviešu
skolā, pilda vienādus latviešu
valodas eksāmena uzdevumus.
«Diemžēl ne tik labi rezultāti
šogad latviešu valodā ir Jelgavas
6. vidusskolas jauniešiem – salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
rezultāts samazinājies gandrīz par
septiņiem procentiem un ir tikai
35,9 procenti. Skolas vadībai un
pedagogiem jāizvērtē, kas sagādā
grūtības, un jārod risinājums, kā
atbalstīt jauniešus, lai uzlabotu zināšanas latviešu valodā, jo
tās vidusskolas absolventiem ir
ļoti būtiskas turpmākajā dzīvē,»
spriež pārvaldes vadītāja.

Angļu valodā rezultāti
arvien augstāki

Lielākā daļa Jelgavas skolēnu
– 462 – kā svešvalodas eksāmenu
bija izvēlējušies angļu valodu, un

rezultāts apliecina, ka ar šīs valodas prasmi un lietojumu mūsu
pilsētas jauniešiem problēmu nav,
jo tas ir par 2,1 procentu augstāks
nekā vidēji valstī – 61,9 procenti.
Jāpiebilst, ka rezultātam šajā
priekšmetā gan valstī, gan arī Jelgavā ir tendence augt. «Jelgavas
jauniešiem angļu valoda studijās
un darbā nekādas problēmas nesagādās, un šīs zināšanas palīdzēs
individuālajā izaugsmē, paverot
plašākas iespējas nākotnē,» pārliecināta G.Auza.
Krievu valodas kā svešvalodas
eksāmenu kārtoja 105 jaunieši (valstī kopumā – 2408), un
diemžēl tajā Jelgavas skolēniem
kopējais vērtējums ir zemāks
nekā valstī – 69,2 procenti (valstī
– 70,3). No skolām vislabākais rezultāts ir Tehnoloģiju vidusskolas
(78,6 procenti) un Jelgavas Amatu
vidusskolas (77,2 procenti) absolventiem. Bet vācu valodu mūsu
pilsētā izvēlējās tikai viens skolēns
(valstī – 58).
«Mūsdienās praktiski nav iespējams savu profesionālo izaugsmi
veidot bez valodu zināšanām. Pēc
eksāmenu rezultātiem redzam,
ka angļu valodu skolēni apgūst
sekmīgi, taču bažas rada citu
svešvalodu apguve. Samazinājies
eksāmenu kārtotāju skaits un
arī rezultāts krievu valodā, vācu
valodu izvēlējās tikai viens skolēns
no visas pilsētas, bet eksāmenu
franču valodā nekārtoja neviens.
Tendence sarukt eksāmenu kārtotāju skaitam citās svešvalodās,
izņemot angļu valodu, saglabājas,
un tas nozīmē, ka pedagogiem
ir jāveicina skolēnu interese par
svešvalodām, turklāt tas jādara
jau sākumskolas posmā, bērnus
motivējot apgūt vairākas svešvalodas,» atzīst G.Auza.

Ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts

«Sprīdīša» audzēkņiem
septembrī tiks nodrošināta vieta
citos pašvaldības bērnudārzos
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis» šobrīd turpinās nozīmīgi
rekonstrukcijas darbi.
Lai tos varētu paveikt
kvalitatīvi un darbi netraucētu mācību procesam, šīs iestādes
audzēkņi septembrī
turpinās mācīties citos
pašvaldības bērnudārzos. «Sprīdīša» vadība
aicina atsaukties tās
ģimenes, ar kurām līdz
šim iestādes vadībai
nav izdevies sazināties,
lai precizētu, kuru bērnudārzu viņu bērns apmeklēs līdz «Sprīdīša»
rekonstrukcijas darbu
pabeigšanai.
«Šobrīd paveikta lielākā daļa
no iecerētajiem rekonstrukcijas
darbiem, taču, ņemot vērā, ka ēka
celta 1979. gadā un tik vērienīgu
remontu nav piedzīvojusi, uzsākot vienu darbu, atklājās citi, kas
sākotnēji nebija plānoti, bet ir jāpaveic neatkarīgi no darbu grafika,»
skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte
Joma. Lai rekonstrukciju varētu
veikt kvalitatīvi un darbi netraucētu mācību procesa organizācijai,
nolemts, ka «Sprīdīša» izglītojamie
septembrī turpinās apmeklēt citu
pašvaldības bērnudārzu.
Vieta citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiek piedāvāta
visiem 233 «Sprīdīša» bērniem
– gan tiem, kas pirmsskolas izglītības apguvi jau uzsākuši, gan
tiem, kas tikai maijā saņēma
uzaicinājumu un iestādes vadībai
iesniedza dokumentus, rudenī
plānojot sākt mācības «Sprīdītī».
Šobrīd iestādes vadībai izdevies sazināties ar 98 procentiem ģimeņu,
lai precizētu, kurā bērnudārzā septembrī bērnam būs nodrošināta
vieta. «Taču atsevišķos gadījumos
komunikācija nav izdevusies, jo uz
iestādes rīcībā esošo tālruņa numuru ģimene neatbild vai tas vairs
neeksistē. Tāpēc tās ģimenes, ar
kurām bērnudārza vadība vēl nav
sazinājusies, aicinām piezvanīt pa
tālruni 63022603, lai noskaidrotu
iestādi, kurā atvase varēs turpināt

izglītības procesu septembrī,»
skaidro S.Joma.
Viņa stāsta, ka katram pašvaldības bērnudārzam proporcionāli
ir noteikts bērnu skaits visās vecuma grupās un bērnu vecākiem
sākotnēji piedāvāts deklarētajai
dzīvesvietai cits tuvākais bērnudārzs. Svarīgi arī tas, lai brāļi un
māsas no vienas ģimenes varētu
mācīties vienā iestādē. S.Joma
uzsver, ka sarunā ar vecākiem
meklēts katrai ģimenei ērtākais
variants, piemēram, ir ģimene,
kas dzīvo tuvu «Zemenītei», taču
vecāki ikdienā braukā uz Rīgu
un vērtē, ka bērnu ērtāk būtu
izvadāt uz «Vārpiņu» vai «Rotaļu»
Pārlielupē. Tāpat ir ģimenes, kuras iestādes vadību informējušas,
ka septembrī bērns neapmeklēs
izglītības iestādi, jo vecākiem ir
atvaļinājums vai viņu pieskatīs
vecvecāki, radinieki. «Mēs aicinām
vecākus būt saprotošiem – neapšaubāmi, šīs izmaiņas rada neērtības, taču kopīgiem spēkiem mums
jāatrod kompromiss, jo neērtības
būs īslaicīgas. Vienlaikus aicinām
ikvienu vecāku, ja rodas kādas
neparedzētas izmaiņas ģimenes
situācijā, obligāti sazināties ar
«Sprīdīša» vadību un informēt par
to,» tā S.Joma.
Jāuzsver, ka daudzbērnu ģimeņu atvases, kam piešķirts
pašvaldības finansējums ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, to
automātiski saņems tajā iestādē,
kuru bērni apmeklēs «Sprīdīša»
rekonstrukcijas darbu laikā, līdz
ar to vecākiem nav jākārto papildu
dokumenti.
Kopā ar bērniem citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
strādās arī «Sprīdīša» personāls.
«Noteikti gribu uzsvērt, ka šī situācija nepieļaus tādus gadījumus, ka
kādā no iestādēm grupiņā septembrī būs ievērojami vairāk bērnu
– ņemot vērā audzēkņu vecumu
un vidējo apmeklējumu, grupiņā
būs papildu divi trīs izglītojamie,»
skaidro S.Joma, aicinot arī citu
bērnudārzu audzēkņu vecākus
būt saprotošiem.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka «Sprīdītī» tiek veikti ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – logu un durvju nomaiņa, ēkas siltināšana un ieejas
mezglu pārbūve, jaunas apkures
sistēmas un divslīpju jumta izbūve.

JELGAVAS PILSĒTAS DOME AICINA
Ja esi STRĀDĀJOŠAIS
VAI PAŠNODARBINĀTAIS
(arī strādājošs pensionārs,
jaunais vecāks, kas
atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā)

Ja esi
VECUMĀ NO 25 GADIEM
līdz neierobežotam
vecumam

Ja tev ir
NEPABEIGTA
VAI PABEIGTA
pamata, vidējā
vai augstākā izglītība

NO 15.08.2018. LĪDZ 17.09.2018.

PIESAKIES MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM UN APGŪSTI JAUNAS PRASMES,

CITU PROFESIJU VAI PĀRKVALIFICĒJIES UN KĻŪSTI PIEPRASĪTS DARBA TIRGŪ
(www.macibaspieaugusajiem.lv)!
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
SOLIS NR.1
IENĀC MACIBASPIEAUGUSAJIEM.LV UN IZVĒLIES, ko vēlies mācīties sev vēlamā laikā un vietā.
Ar mācību programmām iespējams iepazīties no 15.08.2018.
SOLIS NR.2
Jelgavā VĒRSIES PIE PROJEKTA KONTAKTPERSONAS DIĀNAS ALATIRJOVAS (tālrunis 27800576,
63012149, e-pasts diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv) Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā), kura tev sniegs informāciju par interesējošajām mācību programmām, palīdzēs sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus mācību iestādē. Tāpat vari
sazināties uzreiz ar interesējošo izglītības iestādi un nokārtot visas pieteikšanās formalitātes pats.
SOLIS NR.3
1–2 mēnešu laikā SAŅEM APSTIPRINĀJUMU no mācību iestādes un sāc mācīties novembrī.
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts projekta «Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0./16/I/001) trešā pieteikšanās kārta.
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Pasta salā – 15 jaunas
vingrošanas iekārtas
Foto: Ivars Veiliņš

Pasta salā paplašināts vingrošanas laukums – papildus četriem āra trenažieriem tur uzstādītas 15
jaunas vingrošanas iekārtas, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa. Nodrošinot jelgavniekiem iespēju sportot svaigā gaisā, jūlijā Pasta salā sākās trenažieru laukuma paplašināšana. Šobrīd tur jau pieejamas 15 jaunas vingrošanas iekārtas – fitnesa
soliņš, iekārta izturības treniņiem ar virvi, pievilkšanās stieņi, šķēršļu siena un citi. Lai apmeklētāji būtu
informēti par to, kādiem vingrinājumiem jaunie trenažieri paredzēti, informatīvajā stendā izvietota
to izmantošanas pamācība. Jāpiebilst, ka vingrošanas laukumā aptuveni 215 kvadrātmetru platībā
arī ieklāts gumijas flīžu segums, uzstādīti divi soliņi un atkritumu urna. Darbus veica SIA «Fixman».

Vecākus izglītos par
audzināšanas jautājumiem
 Anastasija Miteniece

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde jelgavniekus
aicina bez maksas piedalīties nodarbībās par
bērnu audzināšanu. Nodarbībām «Bērna emocionālā audzināšana»
var pieteikties vecāki,
kuri audzina pirmsskolas vecuma bērnus līdz
septiņiem gadiem, bet
nodarbībām «Ceļvedis, audzinot pusaudzi» – 12–16 gadu vecu
jauniešu vecāki. Vietu
skaits ir ierobežots, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.
«Nodarbībās aplūkosim vecākiem aktuālas tēmas. Dažkārt
cilvēkiem ir nepieciešams pārrunāt to, kas notiek ģimenē, saņemt
ieteikumus, dzirdēt citu pieredzi,»
stāsta nodarbību vadītāja sociālā
darbiniece Daiga Cīrule.
Pirmsskolas vecuma bērnu
vecākus nodarbībās izglītos par

bērna attīstību, uzvedību un iepazīstinās ar veidiem, kā pareizi
disciplinēt bērnu un tikt galā ar
negatīvām emocijām – dusmām,
bailēm, skumjām. Tāpat vecāki
mācīsies prasmīgi veicināt savu
bērnu valodas un komunikācijas spējas, kā arī uzlabot viņu
koncentrēšanās, plānošanas un
problēmu risināšanas prasmes.
D.Cīrule ar vecākiem pārrunās
arī vecāku ikdienas izaicinājumus,
piemēram, kā novērst grūtības ar
bērnu ēšanu, došanos gulēt, iešanu
uz podiņa. Kopumā paredzētas 20
bezmaksas trīs stundu nodarbības
vienu reizi nedēļā. Pirmā nodarbība plānota trešdien, 10. oktobrī,
pulksten 9.
Savukārt grupas nodarbību
laikā ar 12–16 gadu vecu bērnu
vecākiem tiks runāts par pusaudžu attīstību – psiholoģisko,
fizisko, seksuālo. Tāpat plānota
saruna par pusaudžu un vecāku
tiesībām, pienākumiem, atbildību,
kā arī savstarpējām attiecībām un
komunikāciju ģimenē. Nodarbību gaitā jomas speciāliste skars
veselīga dzīvesveida tēmu un

runās par pusaudžu sociālajām
prasmēm, tostarp draugiem un
subkultūrām. Vecāki uzzinās, kas
ir emociju pašregulācija, emociju
un uzvedības traucējumi, kā ar
tiem tikt galā un kur meklēt
palīdzību. Tiks apspriestas arī
pusaudža dzīves prasmes jeb tas,
cik viņš ir gatavs patstāvīgai dzīvei.
«Nodarbībās darbosimies praktiski – būsim gan vecāku, gan bērnu
lomā. Mācīsimies redzēt un vērtēt
no dažādiem skatpunktiem,» tā
speciāliste. Programmas gaitā
paredzētas 10 bezmaksas grupas
nodarbības. Tās notiks vienu reizi
nedēļā pa trim stundām. Pirmā
nodarbība paredzēta otrdien, 25.
septembrī, pulksten 14.
Nodarbības notiks Sociālo lietu
pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļā Zirgu ielā 47a. D.Cīrule uzsver:
ja vairākumam interesentu būs
vēlme apmeklēt nodarbības vakarā, tāda iespēja tiks nodrošināta.
Pieteikties nodarbībām var pa
tālruni 63011783 vai e-pastu daiga.cirule@soc.jelgava.lv. Jāpiebilst,
ka nodarbības apmeklēt var arī
abi vecāki.

Atgūta trešā daļa Pils salas zirgiem nozagtā siena
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Dabas fonds (LDF) aizvadītajā piektdienā
konstatēja, ka no palienes pļavām Lielupes krastā
nozagti 150 ruļļi siena, kas bija sagatavots Pils salas
savvaļas zirgu piebarošanai ziemā. Šonedēļ 49 no
tiem atgūti – siena ruļļus atpakaļ nogādāja kāds
zemnieks, kurš sienu nopircis un pats to no pļavas
arī aizvedis. Tikai no ziņām uzzinājis, ka patiesībā
siens domāts savvaļas zirgiem, – viņš to nopircis,
nepārliecinoties par siena izcelsmi.
«Kaut kas tāds notiek pirmo
reizi. Citus gadus siens varēja stāvēt un nevienam nebija vajadzīgs,
bet šogad lielā sausuma dēļ tas
Latvijā ir deficīts – pļavās siena ir
par trešdaļu vai pat uz pusi mazāk nekā pērnvasar,» stāsta LDF
pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.
Šīs nedēļas sākumā LDF atguva 49 ruļļus nozagtā siena. «Kāds
zemnieks mums ziņoja, ka viņš ir
iegādājies 49 ruļļus siena un pats

arī no pļavas tos aizvedis. Tikai
pēc darījuma viņš uzzinājis, ka
šis siens bija sagatavots Pils salas
zirgu piebarošanai ziemā. Aiz
labas sirds kungs siena ruļļus
nogādāja atpakaļ pļavā,» stāsta
LDF pārstāve, piebilstot: fonda
rīcībā esošā informācija liecina,
ka siena ruļļi ir pārdoti pa daļām
un tirgoti par 10 eiro gabalā, kas
šobrīd ir zemākā tirgus cena siena
rullim.

L.Brizga-Kalniņa norāda, ka
informācija par zādzību un negodprātīga pārdevēja darījumu
ar zemnieku ir nodota Valsts
policijai, kas izskata lietu. LDF
un Valsts policija aicina cilvēkus,
kas pērk sienu ruļļos, noskaidrot
tā izcelsmi, lai neiegādātos zagtu
sienu. Tāpat aicināti atsaukties
iedzīvotāji, kuriem radušās aizdomas par, iespējams, zagta siena
tirdzniecību Jelgavā un apkārtnē,
informējot policiju pa tālruni
25488674, 63004200, 63004202.
LDF norāda, ka Pils salas savvaļas zirgiem ir sagatavoti vēl 400
ruļļi siena citā pļavā. «Pēc apjoma
siena ziemai pietiks, vien bažas
šogad rada tā kvalitāte. Mēs ļoti
ceram, ka izdosies atgūt vēl kādu
daļu nozagto ruļļu un mums
ziemā nenāksies pirkt klāt sienu
savvaļas zirgu vajadzībām,» saka
LDF pārstāve.
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Īsi
 Sestdien, 25. augustā, Jelgavā notiks Piena, maizes un
medus svētki, «Baltais» piena
paku laivu regate un labsajūtas
festivāls «ESI». Autovadītājiem
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Jelgavas kultūras
nama apkārtnē un Pārlielupē.
Jau no piektdienas, 24. augusta,
pulksten 15 līdz 25. augusta pulksten 17 automašīnām aizliegts
apstāties un stāvēt K.Barona ielas
posmā no Pasta ielas līdz Uzvaras
ielai un iebrauktuvē uz Hercoga
Jēkaba laukumu. Tāpat autovadītājiem jārēķinās ar to, ka 25.
augustā no pulksten 7 līdz 16.30
(izņemot tirgotājus) būs slēgts
K.Barona ielas posms no Pasta
līdz Uzvaras ielai. 25. augustā ir
noteikti apstāšanās un stāvēšanas
ierobežojumi arī Pārlielupē netālu
no Lielupes promenādes. Svētku
apmeklētāji aicināti izmantot
autostāvlaukumu pie Jelgavas
pils, Pilssalas ielā un pļavā pretī
Jelgavas pilij.
  Līdz 3. septembrim satiksmei slēgts Tērvetes ielas posms
no Rūpniecības līdz Salnas
ielai – tur notiek komunikāciju izbūves darbi. Autovadītāji
aicināti ievērot izvietotās ceļa
zīmes, slēgto posmu apbraucot
pa Rūpniecības ielu, Lietuvas
šoseju, Viskaļu ielu, Ruļļu ielu
un Salnas ielu. SIA «Jelgavas
autobusu parks» informē, ka no
23. augusta pulksten 8 slēgta
autobusu pietura «Rūpniecības
uz Tērvetes ielas» abos virzienos.
2., 9., 12., 12.A, 14., 14.A un 16
maršruta autobusi slēgto Tērvetes ielas posmu apbrauks pa
apvedceļiem. Pagaidu autobusu
pieturas izveidotas Tērvetes ielā
pirms krustojuma ar Kastaņu
ielu, braucot virzienā uz centru,
un Vīgriežu ielā aiz krustojuma
ar Tukuma ielu, braucot virzienā
uz Svēti.
 Turpinoties Jelgavas reģionālā Tūrisma centra organizētajam ekskursiju ciklam «Jelgavas
likteņstāsti», šo svētdien, 26.
augustā, pulksten 14 notiks augustā dzimušiem ievērojamiem
jelgavniekiem veltīta ekskursija,
kuras gaitā gide Signe Lūsiņa
iepazīstinās ar viņu gaitām
Jelgavā. Šī ekskursija būs veltīta
apgaismības laikmeta vācbaltiešu
luterāņu teologam, izgudrotājam un Jelgavas pilsētas skolas
priekšnieka palīgam Gothardam
Frīdriham Stenderam, vācbaltu
gleznotājam un kultūras darbiniekam, Kurzemes Provinces
muzeja bibliotekāram Jūliusam
Dēringam, aktrisei Dacei Akmentiņai – vienai no pirmajām latviešu
teātra zvaigznēm, kura spēlējusi
arī Jelgavas teātrī. Tāpat ekskursijā varēs uzzināt par vairākām personībām, kuras dzimušas augustā
Jelgavas tuvumā vai šeit skolojušās. Gide stāstīs par politiķi,
publicistu un otro Latvijas Valsts
prezidentu Gustavu Zemgalu,
latviešu gleznotāju Ausekli Bauš
ķenieku, kā arī rakstnieci Indru
Gubiņu un dzejnieci atdzejotāju
Māru Misiņu. Ekskursija notiks
26. augustā no pulksten 14 līdz
16. Tikšanās – pie Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikties var pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.
Dalība ekskursijā ir bez maksas.
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Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
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.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

AKTUĀLI

Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
Pulciņu nodarbību saraksts 2018./2019. m.g. I. semestrim
Nodarbības

Vecuma grupa

Pirmdiena
DEJOTprieks

Otrdiena

Trešdiena

Sarakstā iespējamas
izmaiņas!
Skatīt www.junda.lv!

Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta

«Jundaliņi», 4 g.v.
19–19.40
19–19.40
«Jundaliņi», 5–6 g.v.
18–18.45
18–18.45
«Jundēni»,1. kl.
19–19.45
19–19.45
Tautas dejas
«Jundēni», 2.–3. kl.
14.30–15.55
14.30–15.55
«Jundēni», 3.–4. kl.
14.30–15.55
14.30–15.55
(M.Bratkus, E.Medne,
«Jundēni», 5.–6. kl.
16–17.25
16–17.25
koncertm. G.Vanaga)
«Jundēni», 7.–8. kl.
17.30–18.55
17.30–18.55
«Jundari», 9.–12. kl.
16–17.45
16–17.45
Uzņemšana: pieteikties personīgi nodarbību laikos pie skolotājas Madlēnas Bratkus.
Klasiskā deja
1.–5. kl.
14–15.25
no 6. kl.
15.30–16.55
(Z.Leikuma)
Līnijdejas
iesācēji, 1.–7. kl.
14.30–15.55
14.30–15.55
turpinātāji
16–18.30
16–18.30
(S.Vīgante)
pirmsskola
17.30–18.45
17.30–18.45
Mūsdienu deju studija «Intence»
1.–3. kl.
14.30–15.15
14.30–15.15
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
Dejas improvizācija
1.–3. kl.
14–14.45
4.–6. kl.
15–15.45
(A.Baltuška)
Ritmika, kustību koordinācija
5–6 g.v.
17–17.45
1.–4. kl.
16–16.45
(D.Blūma)
Deju aerobika (D.Blūma)
no 6. kl.
18–18.45
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
DZIEDĀTprieks
studija, 5–7 g.v., iesācēji
14.30–15.15 14.30–15.15
14.30–15.15
Muzikālā studija un popgrupas
studija, 7–9 g.v., turpinātāji
15.30–16.15 15.30–16.15
15.30–16.15 14.30–15.15
«Smaids»
jaunākā popgrupa, 7–10 g.v.
16.30–17.15 16.30–17.15
16.30–17.15 15.30–16.15
(V.Ņinkovska)
vecākā popgrupa, 14–16 g.v.
17.30–19.15 17.30–19.15
17.30–19.15 17.30–19.15
studija, 4–6 g.v.
17–18.15
18–19.15
studija, 1.–4. kl.
14–15.45
14–15.45
Muzikālā studija un popgrupas
studija, 5.–12. kl.
16–16.45
16–17.45
«Lai skan»
popgrupa, 6–10 g.v.
14–15.45
18–19.45
(I.Šveicere)
popgrupa, 10–13 g.v.
16–17.45
14–15.45
popgrupa, 13–19 g.v.
18–19.45
16–17.45
«Kustīgās notiņas»
3–4 g.v.
17–17.45
17–17.45
5–6 g.v.
18–18.45
18–18.45
(E.Lukjanska)
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
MUZICĒTprieks
iesācēji I
15–16.25
15–16.25
«Jundas ģitāras»
iesācēji II
16.40–18.05
16.40–18.05
(E.Ķeņģe)
turpinātāji
18.20–19.45
18.20–19.45
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
TEHNIKprieks
iesācēji I gr., no 3. kl.
15–15.45
15–16.45
«Bināriņš»
iesācēji II gr., no 4. kl.
16–17.45
17–17.45
(U.Pekša)
turpinātāji
16.–17.45
16–17.45
Arduino programmēšana
no 5. kl. (ar priekšzināšanām)
18–19.45
18–19.45
no 5. kl. (bez priekšzināšanām)
18–19.45
18–19.45
(U.Pekša)
Tehniskā modelēšana (M.Dzerkalis)
no 5. kl.
15.30–19
15.30–19
Koka tehnika
1.–3. kl.
13.30–16
13.30–16
no 4. kl.
16–18.30
16–18.30
(V.Kazāks)
Koka auto modeļi
1.–3. kl.
13.30–16
no 4. kl.
16–19
(O.Krauze)
Trases automodelisms
iesācēji, no 3. kl.
14–18
15.30–18.30
turpinātāji
14–17
14–17
(M.Kalniņš, O.Tanana-Lejava)
Trases automodelisms (O.Tanana-Lejava) no 3. kl.
15.30–18.30
Mūsdienu tehnoloģijas
no 5. kl.
17–20
17–20
(K.Ļubinskis)
LEGO laiks
7–10 g.v.
14–15.45
14–15.45
5–6 g.v.
16–17.45
16–17.45
(A.Štolca)
7–9 g.v., I gr.
15–16.15
LEGO robotika (WeDo 2.0)
7–9 g.v., II grupa
16.30–17.45
7–9 g.v., III grupa
15–16.15
(K.Jankeviča, A.Štolca)
7–9 g.v., IV grupa
16.30–17.45
Radioelektronika
1.–3. kl.
15–16.45
15–16.45
no 4. kl.
17–18.45
17–18.45
(M.Eizengrauds)
Konstruēšana (R.Puntuža-Pleša)
1.–4. kl.
14–17
14–17
Telpiskā konstruēšana (O.Krauze)
no 3. kl.
14–18
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
DARBOTIESprieks
Keramika (I.Brizga)
7–25 g.v.
14–19
14–19
14–19
14–19
14–19
Keramika mazajiem (I.Brizga)
5–6 g.v.
19–20
19–20
iesācēji, no 4. kl.
14–15.45
14–15.45
14–15.45
Ādas plastikas darbnīca (S.Tauriņa)
turpinātāji
16–18.45
16–18.45
16–18.45
iesācēji, no 1. kl.
14–15.45
14–18
Floristika
turpinātāji
16–17.45
14–18
Stikla māksla
iesācēji, no 3. kl.
14–15.45
14–15.45
turpinātāji
16–17.45
16–17.45
(Z.Vēvere)
Radošā darbnīca
iesācēji, no 1. kl.
14–15.25
14–15.25
turpinātāji
15.30–17.15
15.30–17.15
(I.Hofmane)
«Es un dizains» (I.Hofmane)
no 4. kl.
17.30–20
17.30–20
no 3. kl., I grupa
14–15.25
Pavediena tēlniecība
no
3.
kl.,
II
grupa
15.30–16.55
(3D pildspalva)
no 3. kl., III grupa
14–15.25
(I.Jaunzeme)
turpinātāji
15.30–16.55
Jautrā māksla (A.Birģele)
no 1. kl.
14–16.45
14–15.45
1.–3.
kl.
14.30–15.55
14.30–15.55
Mākslas studija
4.–7. kl.
16–17.45
16–17.45
(M.Meiere)
pirmsskola
18–19.15
18–19.15
Animācija ikdienā (M.Putna)
no 4. kl.
14–18
14–18
Papīra māksla (L.Palma)
no 4. kl.
16–18.30
16–18.30
Galda spēles (L. Hofmane)
no 1. kl.
14–18
Radi, spēlē un eksperimentē (L.Palma) no 1. kl.
14–17
14–17
Brīvā laika klubs «Pietura» (M.Putna) no 1. kl.
14–18
14–18
14–18
Dabas draugi (M.Mangusa)
1.–5. kl.
13.30–17.30
13.30–17.30
13.30–17.30
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
VALODprieks
5–7 g.v., I gr.
17–17.30
17.30–18
Rotaļāsimies angliski! (Z.Leikuma)
5–7 g.v., II gr.
17.45–18.15
18.15–18.45
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
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
ĪPAŠSprieks
Klubs «Puķuzirnītis»
no 1. kl.
14.30–19.30
15–17
Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām darbojas darbnīcās «Keramika», «LEGO laiks».
(S.Serebrjakova)
Nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās.
«Lediņu bitītes»
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām nometnes vietā «Lediņi» Lediņu ceļā 1, Jelgavā.
(I.Staune, L.Palma,
Pulciņā pieejama Brīvā laika istaba, Montesori atveseļošanās pedagoģija.
S.Serebrjakova)
Uzņemšana: par pulciņa norisi interesēties pa tālruni 29878714 (skolotāja S.Serebrjakova).
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
JAUNIEŠprieks
Jauniešu klubs (R.Puntuža-Pleša)
no 15 g.v.
15–19
15–19
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
PIRMSSKOLNIEKprieks
1. dzīves gads, I gr.
1. dzīves gads, II gr.
Šobrīd pulciņš nenotiek!
2. dzīves gads, I gr.
Bēbīšu skola
Informāciju par darbības atsākšanu meklēt
2. dzīves gads, II gr.
«Jundas» «Facebook» lapā.
2. dzīves gads, III gr.
3. dzīves gads
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
DAŽĀDGAUMJUprieks
5.–12. kl.
16–20
16–20
Sporta tūrisms, alpīnisms un klinšu Nodarbību norises vieta – Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs Institūta ielā 4.
kāpšana (N.Hofmanis)
Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām: ceturtdienās un brīvdienās – pēc vajadzības (treniņi, sacensības, izbraukumi).
iesācēji, no 5. kl.
14–15.45
Teātra sports
turpinātāji
16–17.45
mazskauti, 8–11 g.v.
15.30–17.30
Jelgavas LKS 41. skautu vienība
skauti, 12–16 g.v.
15.30–17.30
«Mežabrāļi» (I.Meiliņš)
Sestdienās nodarbības notiek «Lediņos» Lediņu ceļā 1, Jelgavā. Mazskauti (8–11 g.v.)/skauti (12–16 g.v.) – 10–14
«Astronomija un astroloģija tavā dzīvē» no 9. kl.
18–20
18–20
(I.Maksimenko)

Ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts

49 iespējas brīvā
laika pavadīšanai

Pasta iela 32

Foto: no JV arhīva

Skolas iela 2
Skolas iela 2/
Pasta iela 32
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Nodarbību vieta
Pasta iela 32

Skolas iela 2
Skolas iela 2
Nodarbību vieta
Pasta iela 32
Nodarbību vieta
Pasta iela 32
Pasta iela 32
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
6. vidusskola
Pasta iela 32/
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Miezītes bibliotēka
Nodarbību vieta
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Pasta iela 32
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Miezītes bibliotēka
Skolas iela 2
Nodarbību vieta
Pasta iela 32
Pasta iela 32
Nodarbību vieta
Skolas iela 2
«Lediņi»
Nodarbību vieta
Pasta iela 32
Nodarbību vieta

Pasta iela 32
Nodarbību vieta
Jelgavas internātpamatskola-attīstības centrs
Skolas iela 2
Skolas iela 2,
«Lediņi»
Skolas iela 2

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

 Ritma Gaidamoviča

Nupat noslēgušās bērnu un
jauniešu centra «Junda» organizētās vasaras nometnes
«Lediņos», kurās šovasar piedalījās gandrīz 400 skolēnu.
Bet šobrīd «Junda» jau ir gatava jaunam darba cēlienam un
pilsētas bērnus un jauniešus
brīvo laiku mācību gadā aicina pavadīt, apmeklējot kādu
no 49 centra piedāvātajiem
pulciņiem. Jaunajā sezonā būs
pieci jauni pulciņi – «Arduino
programmēšana», «Animācija», «Dejas improvizācija»,
«Papīra māksla» un «Telpiskā
konstruēšana». Pieteikties nodarbībām varēs no 3. septembra pulciņu norises laikā, taču
tuvāk iepazīties ar «Jundas»
piedāvājumu un piedalīties
dažādās aktivitātēs Pasta salā
interesenti aicināti Zinību dienā, 1. septembrī, pasākumā
«ZinīBUMS».
«Jundai» šī būs jau 29. sezona, un,
reaģējot uz pieprasījumu, tajā akcents
likts uz tehniskās ievirzes, datorzinātņu
pulciņiem un nodarbībām, kurās bērns
pats var kaut ko veidot un radīt. «Jundas» direktores vietnieks Māris Kalniņš
stāsta, ka nodarbības šogad papildinātas
ar pieciem jaunumiem un viens no tiem ir
pulciņš «Arduino programmēšana», kurā
iesaistīties aicināti bērni no 5. klases ar un
bez priekšzināšanām informātikā. «Bērni
un jaunieši, kuri apmeklē datorzinību pulciņu «Bināriņš», pagājušajā gadā izteica
vēlmi apgūt arī programmēšanu, kas ir
jau nākamais līmenis. Tad nu šis pulciņš
būs informātikas, programmēšanas un
elektronikas nozaru mijiedarbība, kurā
dalībnieki veidos savas ierīces, robotus, spēles, tālvadības sistēmas,» stāsta
M.Kalniņš.
Bērni vecumā no 4. klases jaunajā
mācību gadā aicināti apmeklēt pulciņu
«Animācija», kurā paši saviem spēkiem
varēs radīt multiplikācijas filmas. «Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā teju katram
skolēnam ir mobilais tālrunis, patīk ar
to filmēt un veidot dažādus video. Šajās
nodarbībās skolēniem būs iespēja papildināt savas zināšanas un iemācīties veidot
filmas, apgūt, kā uzlikt skaņu, apgriezt
kadrus,» skaidro direktores vietnieks.
Vēl viens tehnisks jaunums būs telpiskās konstruēšanas nodarbības. «Interese
par tehniskajiem pulciņiem ar katru gadu
palielinās, tāpēc meklējam jaunas iespējas.
Šajā pulciņā bērnus rosināsim domāt tehniski un telpiski, attīstot precizitāti, spēju
koncentrēties, un tajā viņi radīs spēles un
dažādus sadzīvē noderīgus priekšmetus.
Piemēram, viens no uzdevumiem būs
veidot lampas abažūru, taču, lai darba
vērtība būtu lielāka un bērniem interesantāk, viņi paši arī saskrūvēs lampas
statīvu, pievienos detaļas, visu savienos,
lai gaismeklis darbotos, un tādā veidā
tiks veicināta tehniskā domāšana,» stāsta
M.Kalniņš. Jāpiebilst, ka šis pulciņš notiks
Miezītes bibliotēkā.
Papildinājums līdzšinējam kustību
nodarbību piedāvājumam būs pulciņš
«Dejas improvizācija» skolotājas Aijas
Baltuškas vadībā. Tajā tiks veidotas divas

grupas – 1.–2. un 3.–4. klases bērniem.
«Šis ir dejas veids, kurā nedejo standarta
deju kombinācijas, bet gan dalībnieki paši,
jūtot mūziku, atbrīvojas un kustas dejā,
kā vēlas. Skolotāja norāda, ka šis dejas
veids bērniem ļauj noņemt saspringumu,
nervozitāti, stresu un palīdz atbrīvoties,»
tā M.Kalniņš.
Bet pēc vairāku gadu pārtraukuma
«Jundas» piedāvājumā atgriežas pulciņš,
kas saistīts ar papīra mākslu un būs
saistošs bērniem no 4. klases. «Tajā bērni
no papīra veidos dažādas lietas, tādējādi
veicinot radošumu un attīstot motoriku,»
piebilst direktores vietnieks.
Galvenokārt visas nodarbības notiks
«Jundas» ēkās Skolas ielā 2 un Pasta
ielā 32, taču arī šogad atsevišķus pulciņus varēs apmeklēt ārpus centra – tā
Miezītes bibliotēkā turpinās darboties
brīvā laika pavadīšanas klubs «Pietura»
un darbu sāks jaunais pulciņš «Telpiskā
konstruēšana», Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā notiks sporta
tūrisma, alpīnisma un klinšu kāpšanas
nodarbības, «Lediņos» darbosies pulciņš
bērniem ar īpašām vajadzībām «Lediņu
bitītes», bet Jelgavas 6. vidusskolā – «Trases automodelisms». «Mūsu iecere ir šogad
6. vidusskolā uzņemt arī tos bērnus, kuri
paši nevēlas radīt savus auto modeļus, piedāvājot viņiem jau ar gataviem modeļiem
attīstīt tikai braukšanas iemaņas trasē. Ne
visiem bērniem pietiek pacietības pašiem
izgatavot auto modeli, līdz ar to apsīkst
entuziasms darboties pulciņā. Kas zina
– varbūt, ja sāks ar braukšanu, radīsies
interese arī par auto būvēšanu,» nosaka
M.Kalniņš.
Runājot par pedagogu komandu,
«Jundas» vadība atzīst, ka tā praktiski ir
nokomplektēta – šobrīd vien tiek meklēts
Bēbīšu skolas skolotājs, kas no rītiem
būtu gatavs vadīt nodarbības mazākajiem
pilsētniekiem. Ja ir kāds interesents ar
pedagoģisko izglītību, kas gatavs pieņemt
jaunu izaicinājumu, viņš aicināts sazināties ar «Jundas» vadību.
Jāuzsver, ka «Junda» pulciņos aicina
iesaistīties bērnus un jauniešus līdz 25
gadu vecumam. «Nereti esam dzirdējuši
viedokli, ka «Jundā» piedāvā tikai nodarbības bērniem. Nē, šeit ko saistošu
atradīs arī jaunieši līdz 25 gadu vecumam!
Aicinu nebaidīties, atnākt un uzzināt, ko
interesantu pie mums var darīt arī tad,
ja esi pilngadīgs un studē,» tā M.Kalniņš.
Jelgavā deklarētajiem bērniem un
jauniešiem nodarbības «Jundā» ir bez
maksas, bet citā pašvaldībā deklarētajiem
bērniem mēneša maksa ir 7,11 eiro.
Pieteikšanās sāksies no 3. septembra
nodarbību laikos. «Jundas» vadība aicina
nekavēties ar pieteikšanos; ja tomēr gadās,
ka izvēlētajā pulciņā grupa jau ir nokomplektēta, potenciālie dalībnieki nodarbību
skolotājiem var atstāt kontaktus, kā ar
viņiem sazināties. «Ir bijis tā, ka pirmajos
mēnešos kāds pārdomā un pulciņu tomēr
neapmeklē vai izvēlēto pulciņu nomaina
pret citu, līdz ar to atbrīvojas vieta, ko
varam piedāvāt citam interesentam,»
tā M.Kalniņš, piebilstot, ka mājaslapā
www.junda.lv var sekot līdzi aktuālajai
informācijai par pulciņiem un to pieejamību. Tāpat tur atrodams pieteikšanās
iesniegums, tiesa, patstāvīgi to var aizpildīt tikai pilngadīgi jaunieši – jaunākiem
tas jāparaksta kādam no vecākiem vai
aizbildnim.

Ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts

ZOC – simtgades
futbola turnīrs

24. un 25. augustā ZOC notiks Baltijas
valstu simtgadei veltīts futbola turnīrs,
piedaloties vairāk nekā 250 bērniem
un jauniešiem no Latvijas un Jelgavas
sadraudzības pilsētas Šauļiem. Viņi
sacentīsies trīs vecuma grupās: U-10,
U-11 un U-12. Jelgavu pārstāvēs ap
100 jauno futbolistu. «Pēc astoņu gadu
pārtraukuma Jelgavā atkal notiks tik
liela mēroga jauniešu futbola turnīrs,
un ļoti ceram, ka tas kļūs par tradīciju,»
saka FK «Jelgava» Jaunatnes futbola
akadēmijas vadītājs Edgars Kļenausks.
Sacensību atklāšana – 24. augustā
pulksten 11.50, pēc tam līdz pulksten
16 būs spēles. 25. augustā turnīrs turpināsies no pulksten 10. Ieeja uz spēlēm
skatītājiem ir bez maksas.

Dimanta līgā debitē
ar 6. vietu

Birmingemā aizvadīts Dimanta līgas
posms, kurā debitēja mūsu šķēpmetējs
Gatis Čakšs. Viņš
ar rezultātu 80,96
metri izcīnīja 6.
vietu. «Uzskatu, ka
rezultāts tiešām ir labs. Šajās sacensībās
startē tikai augstākās klases sportisti, tāpēc
tā man ir lieliska pieredze. Liels prieks par
to, ka pēc ilgāka perioda es atkal spēju aizmest tālāk par 80 metriem. Jāatzīst gan, ka
konkurentiem personīgie rekordi ir krietni
augstāki par manējo,» atzīst G.Čakšs. Šis ir
sportista trešais labākais rezultāts šosezon.
G.Čakša personīgais rekords ir 83,89 metri.
Foto: Romāns Kokšarovs
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SPORTS
Futbolisti zaudē Rīgai,
bet rīt spēlēs pret Liepāju

Svētdien ZOC notika
«SynotTip» Virslīgas
18. kārtas spēle starp
FK «Jelgava» un FC
«Riga». Diemžēl
mūsējiem neizdevās
apturēt Rīgas uzvaru
sēriju – FC «Riga» ar 3:0 izcīnīja desmito
uzvaru pēc kārtas. «Varbūt mūsu puiši
nav tik stipri, lai spēle noslēgtos ar 0:3,
tomēr viņiem bija rezerve. Mēs ļoti vēlējāmies aizķert savus pretiniekus, bet
meistarība mūs pievīla,» pēcspēles preses
konferencē atzina FK «Jelgava» galvenais
treneris Marians Pahars. Nākamā spēle
FK «Jelgava» – rīt, 24. augustā, ZOC
pulksten 17 pret FK «Liepāja».
Foto: Ivars Veiliņš

Atbalstīsim Latvijas
sieviešu izlasi!

Kļūst par trīskārtējo Eiropas
čempionu

Jelgavas invalīdu sporta
un rehabilitācijas kluba
«Cerība» sportists Dmitrijs Silovs pirmdien kļuva
par trīskārtējo Eiropas
čempionu šķēpmešanā.
Viņa rezultāts – 51,54
metri, kas ir jauns Eiropas rekords F37 medicīnas klasē. «Sajūtas ir neaprakstāmas.
Esmu pārsteigts, ka man izdevās aizmest
tik tālu,» saka D.Silovs. Viņš par Eiropas
čempionu kļuva arī 2014. un 2016. gadā.
EČ paravieglatlētikā Berlīnē turpināsies visu
šo nedēļu, un tajā startēs vēl divi «cerībnieki» – disku metīs Ingrīda Priede, bet lodi
grūdīs Edgars Bergs. Par EČ plašāk lasiet
nākamajā «Jelgavas Vēstneša» numurā.
Foto: Romualds Vambuts

Cīnīsies par
spēcīgākās
pilsētas
titulu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgava atkal pieņem izaicinājumu – 25. augustā
ikviens aicināts apliecināt
savu varēšanu, paceļot
svaru stieni pēc iespējas
vairāk reižu, tādējādi palīdzot Jelgavai cīnīties par
spēcīgākās pilsētas titulu.

Foto: Ivars Veiliņš
Latvijas sieviešu volejbola izlase sākusi Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, savā apakšgrupā spēkojoties
ar Spānijas, Bosnijas un Hercegovinas un Rumānijas komandām. Šī cikla mājas spēles Latvijas valstsvienība
ar divām Jelgavas kluba volejbolistēm – Kristīni Dzierkali un Lindu Liniņu – sastāvā aizvada Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā. Pirmā spēle bija pagājušajā trešdienā, kad mūsu meitenes ar 0:3 piekāpās Spānijas izlasei.
Tad sekoja divas spēles izbraukumā, bet jau svētdien komanda atgriezīsies Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā uzņemot Rumānijas volejbolistes. Spēle 26. augustā sāksies pulksten 18, un skatītājiem ieeja būs bez
maksas. «Skatītāju atbalsts meitenēm tiešām palīdzēja, lika saņemties un izdarīt laukumā visu, ko viņas spēj,»
pēc pirmās turnīra spēles Jelgavā norādīja izlases trenere Inguna Minuse, ikvienu aicinot atbalstīt mūsu valsts
izlasi arī spēlē pret rumānietēm. Kvalifikācijas turnīra atlikušos divus mačus Latvijas izlase aizvadīs janvārī.

Sestdien – 3x3 basketbola
turnīrs un pludmales volejbols
 Ilze Knusle-Jankevica

Piena, maizes un medus
svētkus jelgavniekiem būs
iespēja nosvinēt arī sportiski – 25. augustā pie kultūras
nama notiks 3x3 basketbola turnīrs, savukārt Pasta
salā tiks aizvadīts otrais
Jelgavas pilsētas pludmales
čempionāta posms.
3x3 basketbola turnīru rīko biedrība «Basketbola klubs «Jelgava»»
sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa
centru, un tā mērķis ir popularizēt
aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu
un 3x3 basketbolu kā spēli, kas pieejama ikvienam. Komandas aicinātas
piereģistrēties elektroniski vietnē
play.fiba3x3.com līdz 24. augustam
vai sacensību dienā pie kultūras nama
no pulksten 10 līdz 10.45. «Līdzšinējā
prakse liecina, ka parasti apmēram
puse komandu piesakās iepriekš,
bet puse – sacensību dienā,» norāda
organizatoru pārstāvis Dins Ušvils.
Turnīrs sāksies pulksten 11, un
komandas tiks dalītas vairākās grupās: meitenes vecumā no 10 līdz

12 gadiem (2006.–2008. dzimšanas
gads); meitenes vecumā no 13 līdz
14 gadiem (2004.–2005. dzimšanas
gads); jaunietes vecumā no 15 līdz
16 gadiem (2002.–2003. dzimšanas
gads); jaunietes un sievietes no 17
gadu vecuma (2001. gadā dzimušas
un vecākas); zēni vecumā no 10 līdz
12 gadiem (2006.–2008. dzimšanas
gads); zēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem (2004.–2005. dzimšanas gads);
jaunieši vecumā no 15 līdz 16 gadiem
(2002.–2003. dzimšanas gads); jaunieši un vīrieši no 17 gadu vecuma
(2001. gadā dzimušie un vecāki).
Organizators skaidro: ja kādā no
grupām pieteiksies viena komanda, tā
tiks apvienota ar citu grupu. «Cilvēki
piesakās, jo grib piedalīties, un mēs
nevēlamies nevienam liegt sportisko
prieku,» viņš norāda, piebilstot, ka
komandā var pieteikt četrus dalībniekus. Dalība turnīrā ir bez maksas.
Sacensību kārtība un izspēles sistēma
būs atkarīga no pieteikto komandu
skaita.
Jāatgādina, ka šovasar Jelgavas
pilsētas svētku laikā arī notika 3x3
basketbola turnīrs – tajā piedalījās
11 komandas.

Savukārt Pasta salā 25. augustā
pulksten 12 sāksies pilsētas pludmales čempionāta otrais posms,
ko organizē vīriešu volejbola klubs
«Biolars/Jelgava» sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru. Dalība
čempionātā ir bez maksas, bet ar
nosacījumu, ka komanda pieteiksies
ne vēlāk kā līdz 24. augusta pulksten
23.59. Pieteikums, norādot abu spēlētāju vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, jānosūta pa e-pastu vkbiolars@
gmail.com. «Ja kāds tomēr nolems
piedalīties tikai sestdienas rītā,
pieteikties varēs arī sacensību dienā
Pasta salā līdz pulksten 11.45,» norāda sacensību organizators Andrejs
Jamrovskis, piebilstot, ka tad dalības maksa būs 10 eiro no komandas.
Maksimālais komandu skaits, kas
var piedalīties turnīrā, ir 24. Visas
komandas startēs kopā. Komandā
jābūt diviem dalībniekiem – tie var
būt divi vīrieši, divas sievietes vai
vīrietis un sieviete – bez vecuma
ierobežojuma.
Šogad Jelgavas pilsētas pludmales
volejbola čempionātam ir divi posmi.
Pirmais notika 30. jūnijā, pulcējot
12 komandas.

Šogad sacensību «Latvijas spēcīgākā pilsēta» posmi notiek 22 Latvijas pilsētās, no kurām četras tiks
vērtētas atsevišķi – mazo pilsētu
kategorijā. Lielākā daļa posmu jau
aizvadīti – ieskaitot Jelgavas sacensības, atlikuši tikai četri. Šobrīd
līderpozīcijā atrodas Bauska, kurā
149 cilvēki kopā pacēla 316 930 kilogramus, bet Jelgavai ir visas iespējas
šo rekordu pārspēt. Tāpēc ikviens
interesents 25. augustā no pulksten
9 līdz 12 aicināts pie kultūras nama
izmēģināt savus spēkus un iesaistīties cīņā par spēcīgākās pilsētas
titulu. Dalībniekiem, atrodoties
guļus stāvoklī, uz reižu skaitu būs
jāceļ 50 kilogramu smags stienis,
savukārt sievietēm un jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam – 20 kilogramu smags stienis. Jāpiebilst, ka
atsevišķi tiks noteikta arī Latvijas
jauniešu spēcīgākā pilsēta.
Sacensības «Latvijas spēcīgākā
pilsēta» notiek piekto gadu, bet
Jelgava tajās iesaistīsies trešo
gadu – iepriekš sacensību posms
mūsu pilsētā notika 2014. un 2016.
gadā. Pirms diviem gadiem Jelgavā
piedalījās 159 cilvēki, kopā paceļot
205 700 kilogramus. Rezultāti tiks
publicēti Latvijas Pauerliftinga
federācijas lapā sociālajā vietnē
«Facebook» un mājaslapā specigakapilseta.lv.
Sacensības organizē Latvijas
Pauerliftinga federācija sadarbībā
ar biedrībām «Spēka sporta vēstniecība» un «Spēka pasaule» un ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības un
Izglītības un zinātnes ministrijas
atbalstu. Projektu «Latvijas spēcīgākā pilsēta 2018» finansē Latvijas
Sporta federāciju padome konkursa
par sabiedriski nozīmīgu tautas
sporta pasākumu organizēšanu
Latvijā 2018. gadā ietvaros.

Sacensību «Latvijas
spēcīgākā pilsēta 2018»
šā brīža līderi
Bauska – 316 930 kg
Valmiera – 245 590 kg
Jēkabpils – 212 470 kg
Rēzekne – 202 150 kg
Ludza – 190 250 kg
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Jelgavas Ledus sporta skola
līdz 2018. gada 3. septembrim

uzņem audzēkņus no 6 līdz 10 gadiem
ar un bez zināšanām Šorttreka nodaļā
2018./2019. mācību gadam.
Tālrunis saziņai – 20004004
(šorttreka trenere Evita Krievāne).

SIA «Poliurs» (reģ.Nr.4003242370)
aicina pastāvīgā darbā STRĀDNIEKU(-CI)
metālapstrādes cehā.

Prasības:
• fiziskā izturība un gatavība veikt fizisku darbu.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu vienmēr laikā;
• visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.
CV ar norādi «Strādnieks(-ce)» lūgums sūtīt pa
e-pastu viktorija@poliurs.lv.
Darbs maiņās. Apmācību veicam uz vietas.
Darbavieta: Ozolniekos, Saules ielā 8.

Jelgavas novada pašvaldība

(reģ.Nr.90009250582) izsludina konkursu
uz vakanto Jelgavas novada

Labklājības pārvaldes vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām
un iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv, sadaļā «Vakances», un Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā 208. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām – 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 31. augusts.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
(reģ.Nr.2814900141) aicina darbā:
• latviešu valodas skolotāju;
• angļu valodas skolotāju;
• krievu valodas skolotāju;
• ķīmijas skolotāju;
• bioloģijas skolotāju;
• matemātikas skolotāju;
• sociālo pedagogu.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
jvmv@izglitiba.jelgava.lv vai nogādāt Skolotāju ielā 8,
2. stāvā, 20. kabinetā. Tālrunis 63021897.

Piedāvā darbu
LED apgaismes ierīču ražošanas uzņēmums Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.
Nr.40103590897) savai komandai aicina
pievienoties gaismekļu montierus(-es)
(apmācām) un metālapstrādes iekārtu
operatorus(-es) (vēlamas priekšzināšanas). Pieteikuma vēstuli lūgums sūtīt pa
e-pastu office@vizulo.eu. T.29236560.
Jelgavas 2. internātpamatskola Filozofu
ielā 50 (reģ.Nr.90000074738) aicina
darbā sākumskolas skolotāju, ģeogrāfijas skolotāju, informātikas skolotāju,
speciālo pedagogu(-ģi), logopēdu(-i),
psihologu(-ģi) un bibliotekāru(-i). CV sūtīt pa e-pastu 2intpsk@izglitiba.jelgava.
lv. T.63023866.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877)
piedāvā darbu vīriešu un sieviešu
frizierim(-ei) un manikīra meistaram(-ei).
T.29607937.
Evita Kazule piedāvā darbu auklītei(-im)
astoņus mēnešus vecam mazulim.
Darba laiks – trīs darba dienas nedēļā.
Darba vieta – pie mums mājās Jelgavā, Platones ielas apkaimē. Prasības:
rūpīga(-s) un punktuāla(-s), mīl bērnus.
Pieredze bērnu auklēšanā nav obligāta.
Varbūt savi bērni ir izauklēti, mazbērni
vēl nav ieradušies, tādēļ ir laiks un vēlme
paauklēt brīnišķīgu puisīti.
T.26731503.
SIA «Tīrības komforts» (reģ.
Nr.43603035512) aicina darbā apkopēju
sabiedrisko telpu uzkopšanai RAF rajonā,
jaunajās CSDD telpās Aviācijas ielā 40.
Pilnas slodzes darbs pēc grafika: no
plkst.8 līdz 20 un no 19 līdz 22. Prasības:
kvalitatīvi uzkopt telpas, augsta atbildības izjūta, pieredze telpu uzkopšanā.
T.26005529.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.436020105260)
piedāvā darbu auklītei(-im).
T.26460913.

Aizsaulē aizgājuši
OLGA TKAČOVA (1923. g.)
VITĀLIJS JEROMANS (1952. g.)
INGA NEIMANE (1964. g.)
NADEŽDA PETROVA (1926. g.)
VELTA VIDIŅEVIČA (1941. g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. augusts
LTV1
5.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs. Par mīlestību».
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Vjetnama».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2706.sērija.
9.35 «Mans mīļais Ramons». Seriāls. 2016.g. 102.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Paradīze 89». Latvijas ģimenes filma (ar subt.). 2018.g.
12.35 «Mans zaļais dārzs».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».
13.50 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
14.25 «Henrijs iepazīst pasauli». Animācijas seriāls.
14.35 «Ja es būtu dzīvnieks». Dokumentāls seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
16.05 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 101.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2706.sērija.
18.00 «Dienas ziņas».
18.56 JAUNUMS. «Ceturtā studija».
19.25 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Izsauciet vecmāti! 7». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Dotais lielums: mana māte».
Latvijas dokumentāla filma. 2017.g.
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*
23.40 «Atslēgas».*
0.00 ««De facto»».*
0.35 «Venēcijas divas sejas». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 «Adreses».*

LTV7
5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».*
5.30 «Automoto raidījums nr.2».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Ar sapni mugursomā».*
6.30 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
8.00 «Melu laboratorija».*
9.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
11.55 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm».*
14.10 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.40 «Bez aizvainojuma».*
15.20 «Punkti uz i».*
17.00 «Dzīve šodien».
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
19.00 «Šovakar».
19.35 «Bez aizvainojuma».
20.10 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls.
11.sērija.
22.05 «SOKO Štutgarte». Seriāls.
23.45 «Midsomeras slepkavības 11». Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.35 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss».
5.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.). 70.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 80.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 9.sērija.
11.40 «Rozamunde Pilčere. Cerību spārni». Melodrāma. 2007.g.
13.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g. 30.sērija.
14.45 «Mūsu Čārlijs 4». Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.50 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 10.sērija.
16.50 «Atzīstu sevi par vainīgu». Meksikas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Amerikas sliktākie pavāri 9». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 49.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 8».
21.10 «Zvejas nacionālās īpatnības». Krievijas komēdija. 1998.g.
23.05 «Tikai ievārījuma dēļ». Krievijas komēdija. 2014.g.
0.55 «LNT ziņu Top 10».
1.40 ««Dzīvīte» brīvdienās 3».
2.05 «Attīstības kods 4».
2.30 «Degpunktā 8».*
2.55 «900 sekundes».*
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
5.55 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
6.55 «Babāra un Badū piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.50 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
8.50 «Neatkarības diena: atdzimšana».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2016.g.
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Mūžīgā aukle». ASV komiska drāma. 1993.g.
14.00 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
14.35 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
15.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». Seriāls. 2013.g. 1.sērija.
17.55 «Interni». Krievijas seriāls (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Slavenību padomu aģentūra». 33.sērija.
20.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 57.sērija.
21.15 «Pasaules biedējošākie lidojumi».
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 2017.g. 3.sērija.
22.25 «Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2». ASV seriāls. 9.sērija.
23.25 «Rouzvuds 2». ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.25 «Sveika, Rīga!»*
0.55 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
1.25 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 57.sērija.
1.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.
3.40 «TV3 ziņas».*
4.10 «Bez tabu».*

Otrdiena, 28. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā».* 1.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Vjetnama».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2707.sērija.
9.35 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 103.sērija.
10.31 «Dzīvā vēsture LV99plus».
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
11.30 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā»».*
14.05 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
14.15 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā»».*

16.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2707.sērija.
18.00 «Dienas ziņas».
18.56 «Ceturtā studija».
19.25 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «JAUNA SEZONA. 1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīve pēc traumas».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*
23.25 «Darelu ģimene 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.25 «Klusēšana». ASV drāma (ar subt.). 2016.g.

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2».*
5.30 «Ar sapni mugursomā».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Ar sapni mugursomā».*
6.30 «Eiropa fokusā. “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Rūpes par Zemi». Dokumentāls cikls.
8.05 «Dzied grupa “Autobuss debesīs”».*
8.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.28 «Dzīvā vēsture LV99 plus».
9.30 «Karaliste».*
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
11.55 «Anekdošu šovs».*
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
12.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
13.15 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm».*
15.30 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
16.00 «Slepkavības ziemeļos 2».
Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
16.57 «Dzīvā vēsture LV99 plus».*
17.00 «Dzīve šodien».
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
19.00 «Šovakar».
19.35 «Pilsētu medībās». Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.sērija.
20.05 «Itālijas Dolomītu Alpi». Dokumentāla filma.
21.07 «Dzīvā vēsture LV99 plus».*
21.10 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls.
12.sērija.
22.05 «Lūzuma punkts». ASV drāma. 1991.g.
0.10 «Anekdošu šovs».*
1.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
1.35 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss».
5.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.). 71.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 81.sērija.
10.25 «Televīzijas veikals».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 10.sērija.
11.40 «Inga Lindstrēma. Mākoņi virs Zommerholmas».
Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g. 31.sērija.
14.45 «Mūsu Čārlijs 4». Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.50 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 11.sērija.
16.50 «Atzīstu sevi par vainīgu». Meksikas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Amerikas sliktākie pavāri 9». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 50.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 8».
21.10 «Atklāj Latviju!»
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Kāzu atkārtojums». ASV ģimenes filma. 2017.g.
23.10 «Tie esam mēs». ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
1.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 50.sērija.
1.45 ««Dzīvīte» brīvdienās 3».
2.10 «Dzīvnieku dakteri». Seriāls. 15.sērija.
2.30 «Degpunktā 8».*
2.55 «900 sekundes».*
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
5.50 «Interni». Krievijas seriāls.
6.55 «Babāra un Badū piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.50 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
8.50 «X cilvēki: sākums. Vilknadzis». ASV fantastikas trilleris.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
11.45 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». Seriāls. 2013.g. 1.sērija.
12.50 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»». 44.sērija.
13.40 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
14.35 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
15.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». Seriāls. 2013.g. 2.sērija.
17.55 «Interni». Krievijas seriāls (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Slavenību padomu aģentūra». 34.sērija.
20.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 58.sērija.
21.15 «Kāsla metode 8». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.20 «Makgaivers». ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 20.sērija.
23.20 «Aklā zona 2». ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.15 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
1.10 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
1.40 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 58.sērija.
2.05 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.
3.50 «TV3 ziņas».*
4.20 «Bez tabu».*

Trešdiena, 29. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Vjetnama».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2708.sērija.
9.35 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 2016.g. 104.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 7». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.30 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Deju lieluzvedums «Māras zeme»».*
14.05 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
14.15 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Deju lieluzvedums «Māras zeme»».
15.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
16.05 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 103.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2708.sērija.
18.00 «Dienas ziņas».
18.56 «Ceturtā studija».
19.25 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 TIEŠRAIDE. «Vēlēšanas 2018. Partija fokusā».
22.25 «Būt latvietim. Austrālijā».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*

TV PROGRAMMA
23.25 «Inspektors Benkss 3». Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.05 «Dotais lielums: mana māte». Dokumentāla filma. 2017.g.
2.10 «Ceturtā studija».*

LTV7
5.00 «Skrundas pieturzīmes».*
5.30 «Ar sapni mugursomā».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Ar sapni mugursomā».*
6.30 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.25 «“De facto”».*
8.00 «Province».*
8.30 «Zemes stāsti».*
9.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “TE!”».*
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
12.00 «Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3». Dokumentāls seriāls.
13.00 «Automoto raidījums nr.2».*
13.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».*
14.00 «Personīgā lieta».*
14.30 «Deviņdesmitie».*
15.30 «Eiropa fokusā. “Deutsche Welle” žurnāls».
16.00 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.00 «Dzīve šodien».
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
19.00 «Šovakar».
19.35 «Reiva pasaule. «Mysteryland»: psihedēliskais festivāls».
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.05 «Cilvēku planēta». Dokumentāla daudzsēriju filma
(krievu val., ar subt.). 2.sērija.
21.10 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
22.10 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.05 «Personība. 100 g kultūras».*
0.05 «Reiva pasaule. «Mysteryland»: psihedēliskais festivāls».
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
0.35 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.10 «Aculiecinieks».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss».
5.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.). 72.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 82.sērija.
10.25 «Televīzijas veikals».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 6.sērija.
11.40 «Kāzu atkārtojums». ASV ģimenes filma. 2017.g.
13.35 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g. 32.sērija.
14.45 «Mūsu Čārlijs 4». Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.50 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 12.sērija.
16.50 «Atzīstu sevi par vainīgu». Meksikas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Amerikas sliktākie pavāri 10». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 51.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 8».
21.10 «Zebra 2».
21.25 «Doktors Mārtins 8». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.30 ««Deepwater Horizon» Liesmas okeānā».
Hongkongas spraiga sižeta filma. 2016.g.
0.30 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 51.sērija.
1.20 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.). 72.sērija.
2.25 «Degpunktā 8».*
2.50 «900 sekundes».*
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
5.50 «Interni». Krievijas seriāls.
6.55 «Babāra un Badū piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.50 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
8.50 «Skatuves zvaigzne». ASV un Vācijas ģimenes komēdija.
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mindijas projekts 3». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
11.35 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
12.40 «Makgaivers». ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 20.sērija.
13.00 «Zigs un Šarko». Animācijas seriāls.
13.25 «Ogijs un tarakāni 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
14.35 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
15.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
17.55 «Interni». Krievijas seriāls (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Slavenību padomu aģentūra». 35.sērija.
20.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 59.sērija.
21.15 «Tēta nedienas 6». Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
0.05 «Karaliskie grēki 3». ASV seriāls. 2017.g. 10.sērija.
1.05 «Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2». Seriāls. 9.sērija.
2.00 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 59.sērija.
2.30 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.
3.40 «TV3 ziņas».*
4.10 «Bez tabu».*

Ceturtdiena, 30. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2709.sērija.
9.35 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 2016.g. 100.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
11.30 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Koncerts «Vēl 100 gadu dejai»».*
14.05 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
14.15 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
16.05 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 104.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2700.sērija.
18.00 «Dienas ziņas».
18.56 «Ceturtā studija».
19.25 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atslēgas».
21.30 JAUNUMS. «Ararata ēnā. Armēnija».
22.00 «Rivjēra». Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*
23.20 «Fausta pazudināšana».
1.55 «Būt latvietim. Austrālijā».

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Ar sapni mugursomā».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Ar sapni mugursomā».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».*
8.00 «Vides fakti».*

Ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts
8.30 «Es – savai zemītei».*
9.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «TE!»».*
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
11.55 «Vēlēšanas 2018».*
13.00 «Mākslas pulss». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Kūku kari».*
14.40 «Ciemos».* TV spēle.
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
17.00 «Dzīve šodien».
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
19.00 «Šovakar».
19.35 «Punkti uz i».
21.10 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
22.10 «Cilvēku planēta». Dokumentāla daudzsēriju filma
(krievu val., ar subt.). 2.sērija.
23.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
23.55 «Personība. 100 g kultūras».*
0.55 «Mākslas pulss». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.).
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 83.sērija.
10.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televīzijas veikals».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 12.sērija.
11.40 «Inga Lindstrēma. Kāzas Hārdingsholmā». Melodrāma. 2008.g.
13.40 «Bernards». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g. 33.sērija.
14.45 «Mūsu Čārlijs 4». Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.50 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 13.sērija.
16.50 «Atzīstu sevi par vainīgu». Meksikas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Amerikas sliktākie pavāri 10». ASV realitātes šovs. 2.sērija.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 8».
21.10 «Izdzīvotāji 33». ASV realitātes šovs. 2017.g. 14.sērija.
22.10 «Sievu maiņa 10». ASV realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
23.50 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
0.45 «Vecie īgnie policisti». Detektīvseriāls. 2017.g. 1.sērija.
1.30 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
2.15 «15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
2.40 «Degpunktā 8».*
3.00 «900 sekundes».*
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
5.50 «Interni». Krievijas seriāls.
6.55 «Babāra un Badū piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.50 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
8.50 «Rodeo eņģelis». ASV ģimenes filma.
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mindijas projekts 3». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
11.30 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
12.30 «Kāsla metode 8». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
13.40 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
14.35 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
15.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». Seriāls. 2013.g. 4.sērija.
17.55 «Interni». Krievijas seriāls (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Slavenību padomu aģentūra». 36.sērija.
20.35 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 60.sērija.
21.15 «Vakara pasakas». ASV komēdija. 2008.g.
23.15 «Ekstrasensu cīņas 17». Realitātes šovs. 2016.g. 11.sērija.
0.55 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
1.25 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 60.sērija.
1.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.
3.40 «TV3 ziņas».*
4.10 «Bez tabu».*

Piektdiena, 31. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā».* 3.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2710.sērija.
9.35 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 2016.g. 106.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
11.30 «Dzeguze». Slovākijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
12.30 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem».*
14.05 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
14.15 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem».
15.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.35 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 209.sērija.
16.05 «Mans mīļais Ramons». Meksikas seriāls. 105.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2710.sērija.
18.00 «Dienas ziņas».
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Kapteiņa Enriko pulkstenis». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija (ar subt.). 1967.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 TIEŠRAIDE. «Vēlēšanas 2018. Partija fokusā». 2015.g.
22.15 «Grāntčestera». Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*
23.35 «Daudz laimes, jubilār!»*
0.20 «Rivjēra». Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
1.00 «Dzeguze». Slovākijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
2.05 «Inspektors Benkss 3». Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.40 «Fausta pazudināšana».

LTV7
5.00 «Ielas garumā».*
5.30 «Ar sapni mugursomā».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Ar sapni mugursomā».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pauls no Kalvenes».
8.30 «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
9.50 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
12.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
14.00 «Personība. 100 g kultūras».*
15.00 «Vladivostoka». Igaunijas dokumentāls seriāls. 8.sērija.
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Slepkavības ziemeļos 2». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
17.00 «Dzīve šodien».
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.).
19.00 «Šovakar».
19.35 «Personīgā lieta».
20.05 «Endija piedzīvojumi aizvēsturē». Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
20.20 «Endijs un dzīvnieku mazuļi». Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
20.35 «Tās tik ir operas! Peleass un Melizande».

Dokumentālu filmu cikls.
21.30 «Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls».
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «Smalkās aprindas».
ASV romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
0.15 «Komisārs Megrē». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2.sērija.
2.00 «Guntara Rača autorkoncerts».
3.45 «Vladivostoka». Igaunijas dokumentāls seriāls. 8.sērija.
4.15 «Ciemos».* TV spēle.

LNT
5.25 «Ticīgo uzvaras balss».
5.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.). 74.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 84.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 13.sērija.
11.40 «Sapņu ceļojums. Kanāda». Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.40 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.45 «Mūsu Čārlijs 4». Vācijas seriāls. 15.sērija.
15.50 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 14.sērija.
16.50 «Atzīstu sevi par vainīgu». Meksikas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Amerikas sliktākie pavāri 9». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 53.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 8».
21.10 «Kandisa Renuāra 2». Francijas detektīvseriāls. 2014.g.
23.20 «Nogalināt ziņnesi». ASV spriedzes filma. 2014.g.
1.25 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g. 34.sērija.
2.05 «Degpunktā 8».*
2.30 «900 sekundes».*
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
5.50 «Interni». Krievijas seriāls.
6.55 «Babāra un Badū piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
7.25 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.50 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
8.50 «Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis». ASV komēdija.
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mindijas projekts 3». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
11.30 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». Seriāls. 2013.g. 4.sērija.
12.30 «Amerikāņu nindzjas 4». Realitātes šovs. 2012.g. 21.sērija.
13.40 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
14.55 «Soli pa solim 2». ASV komēdijseriāls.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera». Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
17.55 «Interni». Krievijas seriāls (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Tētuku kari». ASV komēdija. 2015.g.
22.15 «Trakā, dullā mīlestība». ASV komēdija. 2011.g.
0.45 «Rouzvuds 2». ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
1.40 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
2.05 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.
3.45 «TV3 ziņas».*
4.15 «Bez tabu».*

Sestdiena, 1. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Astrozēns». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Raķetēni 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
9.00 «JAUNA SEZONA. Kas te? Es te!»
9.30 «Nešķiramie draugi Olijs un Mūna». Animācijas seriāls.
10.00 «JAUNA SEZONA. Ķepa uz sirds».
10.30 «Mazā Nikolā brīvdienas». Francijas piedzīvojumu
komēdija ģimenei (ar subt.). 2014.g.
12.15 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls.
13.10 «Daudz laimes, jubilār!»*
13.50 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
14.20 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
14.30 «Ararata ēnā. Armēnija».*
15.00 «Dzīvnieku mazuļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.
15.30 «Kapteiņa Enriko pulkstenis».
Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija (ar subt.). 1967.g.
16.55 JAUNUMS. «Ūdens planēta».
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)».
18.20 «JAUNA SEZONA. Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».*
19.05 «JAUNA SEZONA. Vides fakti».
19.35 «JAUNA SEZONA. Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Olgas Dreģes jubilejas koncerts». 1967.g.
23.35 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*
23.45 «Smalkās aprindas». ASV romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
1.30 «Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g».
4.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ar sapni mugursomā».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Kas te? Es te!»*
7.00 «Dardarija».*
7.30 «Province».*
8.00 «700 pasaules brīnumi. Vjetnama».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».
9.30 «Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls».
10.05 «Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls».
10.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.05 «Āfrika». Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Treniņnometne ciltīs». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.00 «Šokolāde – jaunais melnais zelts». Dokumentāla filma.
14.05 «Aculiecinieks».*
14.20 «Komisārs Megrē». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2.sērija.
16.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
17.05 «Tās tik ir operas! Peleass un Melizande».
Dokumentālu filmu cikls.
18.05 «Īstās Latvijas saimnieces».*
19.05 «Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.00 «Ekstrēmie ceļojumi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 «JAUNA SEZONA. Anekdošu šovs».
21.30 «Midsomeras slepkavības 11». Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.15 «Grāntčestera». Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.10 «Rīgas gambīts». LTV videofilma. 1.sērija.
0.55 «700 pasaules brīnumi. Vjetnama».*
1.25 «Pirkšanas un pārdošanas noslēpumi». Dokumentāla filma.
2.20 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g.
4.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».*
4.30 «Automoto raidījums nr.2».*

LNT
5.45 «Jauniņā 5». ASV komēdijseriāls. 2015.g. 12.sērija.
6.05 «Vecie īgnie policisti». Detektīvseriāls. 2017.g. 1.sērija.
6.55 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods 4».
9.00 «Rīta pietura». Seriāls.
9.30 «Atklāj Latviju!»
9.50 «Zebra 2».
10.00 ««Dzīvīte» brīvdienās 3».
10.30 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g.
12.00 «Amerikas sliktākie pavāri 9». ASV realitātes šovs. 2016.g.

TV PROGRAMMA

5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
5.50 «Ģēnijs uzvalkā 4». Seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.45 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»». 45.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
7.45 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.10 «Septiņi rūķi 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Sliktie roboti 2». 3.sērija.
9.35 «Mazie ērgļi Latvijas valsts mežos». Dokumentāla filma.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas 7».
11.05 «Virtuve 6». Krievijas seriāls.
13.25 «Rokzvaigzne». ASV komiska drāma. 2001.g.
15.00 «Vakara pasakas». ASV komēdija. 2008.g.
17.00 «Tētuku kari». ASV komēdija. 2015.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Sīkie eksperti».
20.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis: piedzīvojumi sauszemē».
ASV animācijas filma. 2015.g.
21.50 «Mis Peregrīnas nams brīnumbērniem».
Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2016.g.
0.20 «Vafeļu iela». ASV komēdija. 2015.g.
2.05 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.
4.25 «TV3 ziņas».*

Svētdiena, 2. septembris
LTV1
5.30 «Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!)».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Astrozēns». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Raķetēni 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Henrijs iepazīst pasauli». Animācijas seriāls.
9.40 «Ja es būtu dzīvnieks». Dokumentāls seriāls.
10.00 «Oktonauti». Animācijas seriāls.
10.25 «Pilsētu medībās». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.

LTV7
5.00 «Province».*
5.30 «Karaliste».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Kas te? Es te!»*
7.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.30 «Vides fakti».*
8.00 «Ielas garumā».*
8.30 «Biznesa pasaule».
9.00 «12 elementi ainavā».*
9.30 «Staigā gadiem».
10.00 «Nedēļas apskats».
10.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g.
12.15 «Endija piedzīvojumi aizvēsturē».
Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
12.30 «Endijs un dzīvnieku mazuļi». Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
12.45 «Mazā Nikolā brīvdienas». Francijas piedzīvojumu
komēdija ģimenei (ar subt.). 2014.g.
14.30 «Brīnumskapja skola».*
15.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā».
17.00 «Aculiecinieks».*
17.15 «Šokolāde – jaunais melnais zelts».
Dokumentāla filma.
18.15 «Ekstrēmie ceļojumi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 «SOKO Štutgarte». Seriāls.

SIA «Merkurita LV» (reģ.Nr.40003907193)
aicina darbā

TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTUS(-ES)
Zemgales reģionā.

Ja esi pozitīvs(-a), aktīvs(-a) un tev ir personīgais auto,
līdz 11.09.2018. sūti savu CV un motivācijas vēstuli pa
e-pastu info@magnoflex.lv ar norādi «Konkurss».
SIA «Evopipes» (reģ.Nr.50003728871) aicina darbā

CAURUĻU RAŽOŠANAS LĪNIJU OPERATORU(-I).
Ja tev ir:
• profesionālā pamatizglītība vai arodizglītība tehniskajā virzienā (profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
inženierzinātnēs tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību);
• prasmes lasīt tehnisko dokumentāciju;
• spēja ātri apgūt jaunas iemaņas;
• precizitāte, godīgums, iniciatīva un augsta atbildības izjūta;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu
valodas zināšanas.
Tavi pienākumi būs:
• veikt un vadīt polimēra cauruļu ražošanas līniju
palaišanas procesu (kalibrēšana, iekārtu regulēšana);
• nodrošināt ražošanas procesus atbilstoši tehnoloģijai
un standartu prasībām;
• uzraudzīt saražotās produkcijas kvalitāti;
• piedalīties jaunu produktu testēšanā;
• organizēt un vadīt citu ražotnes darbinieku darbu savā maiņā;
• aizpildīt ražošanas procesa dokumentāciju;
• veikt kontrolparaugu atlasi;
• sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim.

Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi.
Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības,
labi organizēts darbs un augsts atalgojums.
Uzziņas pa tālruni 29267239.

21.00 «Tagad tava kārta». Vācijas drāma. 2013.g.
22.45 «Anekdošu šovs».*
23.15 «Īstās Latvijas saimnieces».*
0.15 «Treniņnometne ciltīs». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.10 «Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.00 «Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.30 «Pirkšanas un pārdošanas noslēpumi».
Dokumentāla filma.
3.20 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.30 «Nedēļas apskats».*

LNT

5.00 «CSI: kibernoziegumi 2». ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
5.50 «Ģēnijs uzvalkā 4». Seriāls. 2013.g. 2.sērija.
6.45 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
8.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.30 «Aizraujošās zoomīklas». Seriāls.
9.30 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»». 45.sērija.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Pasaules biedējošākie lidojumi».
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 2017.g. 3.sērija.

(reģ.Nr.40003360659) aicina darbā

AUTOMEHĀNIĶUS(-ES).

Mēs sagaidām:
• atbilstošas profesionālās zināšanas un prasmes (var
būt students(-e));
• precizitāti un augstu atbildības izjūtu, veicot uzticētos
pienākumus;
• iepriekšēju darba pieredzi kravas automašīnu un
piekabju remonta nozarē uzskatīsim par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• stabilu un atbildīgu darbu augošā uzņēmumā (darba
vieta – Jelgavā, Raubēnos) vai prakses iespējas;
• konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši padarītajam;
• nodrošinām ar visu darbam nepieciešamo (aprīkotas
telpas, darba instrumenti, tehniskā informācija par
automašīnām utt.);
• mūsdienīgus darba apstākļus un profesionālus kolēģus.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu cv@zrcentrs.lv.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

apstrādi aicinām iepazīties SIA «Jelgavas poliklīnika» privātuma
politikā http://www.jelgavaspoliklinika.lv/1/jaunumi/VHRY.html.

Topošo vecāku
skola

Angļu valodas

komunikatīvā gramatika
jauniešiem

13. septembrī pl. 1000

17. septembrī pl. 1715

jelgavā

b

a

i

-

k ar jerai

pl. 1000 - 1500

pl. 1000 - 1500

A SVĒ
ĀL
T

2018

8. septembrī

8. septembrī

t

tī

Lūgums pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
office@amateks.lv ar norādi uz amatu.
Atlases periods – līdz 21. septembrim.

JELGAVĀ, “Metāla svētki 2018” ietvaros

lī

Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.

MINOX 2018

i zg

Piedāvājam:
• darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs);
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• transporta kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu.

IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
FESTIVĀLS

I
TK

Prasības:
• vēlama pieredze līdzīgā amatā metāla apstrādes jomā;
• prasme nolasīt rasējumus un sastādīt ražošanas
programmas;
• spēja darboties patstāvīgi un komandā;
• prasme plānot laiku un noteikt prioritātes;
• kvalitātes kontrole.

Iepazīšanās nodarbība

17. septembrī pl. 1600

a

LĀZERGRIEŠANAS/METĀLA
LIEKŠANAS OPERATORU(-I).

Grāmatvedības
uzskaites pamati

ZEMGALE

ME

aicina darbā

Iepazīšanās
nodarbība
11. septembrī pl. 1600
16

11. septembrī pl. 930
3. oktobrī pl. 1730

4. septembrī pl. 1000

facebook.com

Angļu valoda
pusaudžiem

Kas jāņem vērā, uzsākot
uzņēmējdarbību?

NB! Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.

SIA «Amateks» (reģ.Nr.40003576806)

12.05 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»». 46.sērija.
12.35 «Zvaigžņu mānija». ASV komēdija. 2010.g.
14.10 «Mis Peregrīnas nams brīnumbērniem».
Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2016.g.
16.50 «Sīkie eksperti».
17.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis: piedzīvojumi sauszemē».
ASV animācijas filma. 2015.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «TV3 – 20 gadi ēterā!»
21.00 «TV3 20 gadu jubilejas svinības».
0.00 «Trakā, dullā mīlestība». ASV komēdija. 2011.g.
2.15 «Iebraucēji 3». ASV komēdijseriāls. 2016.g.
3.10 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls.

SIA «Zemgales remonta centrs»

Tu saņemsi:
• augstu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā ražotnē;
• apmācības;
• atbalstu no profesionāliem kolēģiem.
Ja atzīsti atbilstību mūsu prasībām – piesakies! Gaidīsim
tavu CV līdz 31.08.2018. pa e-pastu info@evopipes.lv ar
norādi «Cauruļu ražošanas līniju operators(-e)».
Darba vieta: Jelgava
Darba laiks: darbs maiņās, pilna slodze
Darba uzsākšanas laiks: ASAP
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5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Noliktavu kari 2».
5.35 «Jauniņā 5». ASV komēdijseriāls. 2015.g.
6.15 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
6.45 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
7.30 «Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu». Latvijas raidījums. 2017.g.
7.55 «Doktors Mārtins 8». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
9.00 «Laipni lūgti kruīzā! 3». Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 3.sērija.
10.00 ««Dzīvīte» brīvdienās 3».
10.30 «Atspēriens izaugsmei 2».
11.05 «Noliktavu kari 2». ASV realitātes šovs. 2011.g. 31.sērija.
11.35 «Profesija – mamma 3». Sarunu šovs. 6.sērija.
12.35 «Amerikas sliktākie pavāri 10». ASV realitātes šovs. 2016.g.
14.35 «Izdzīvotāji 33». ASV realitātes šovs. 2017.g. 14.sērija.
15.40 «Nāvējošās dabas katastrofas».
ASV dokumentāls seriāls. 2012.g. 9.sērija.
16.40 «Ekstrasensi – detektīvi 5». Krievijas realitātes šovs. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Hūberts un Štallers 7». Vācijas detektīvseriāls.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.05 «Lieliskais gadsimts. Kosema». Turcijas seriāls. 2015.g.
23.10 «Sapņu ceļojums. Kanāda». Vācijas melodrāma. 2016.g.
1.10 «Pēdējie Grimmi 4». ASV seriāls. 2015.g. 22.sērija.
1.50 «Inga Lindstrēma. Mākoņi virs Zommerholmas».
Vācijas melodrāma. 2006.g.
3.15 «Hūberts un Štallers 7». Vācijas detektīvseriāls.
4.05 «Noliktavu kari 2». 32.sērija.
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) savam kolektīvam aicina pievienoties APKOPĒJU.
Prasības:
darba grafiku;
• latviešu (A1 pakāpe) un krievu valodas zināšanas;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• vismaz 1 gada pieredze līdzīgā amatā;
• kvalitatīvu darba inventāru un aprīkojumu.
• augsta atbildības izjūta un akurātums, bez kaitīgiem
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu
ieradumiem;
kopijas lūdzam sūtīt pa e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.
• godīga un pozitīva attieksme pret darbu, kolēģiem
lv vai iesniegt personīgi Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā,
un klientiem.
412. kabinetā, līdz 2018. gada 31. augustam.
Pienākumi:
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk. jūsu personas datus, ap• telpu, virsmu un sanitāro mezglu uzkopšana un tīrīšana; strādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi izvērtēt jūsu piemērotību
• uzņēmuma inventāra tīrības un kārtības uzturēšana. norādītajam amatam. Ar detalizētu informāciju par personas datu
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu stabilā uzņēmumā saskaņā ar

TV3

tai

TV3

11.00 JAUNUMS. «Pāri Himalajiem». Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā, veltīts arhibīskapa
J.Vanaga kalpošanai».
13.00 «Aculiecinieks».*
13.15 «Atslēgas».*
13.35 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».
13.45 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 28.sērija.
14.45 «Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
16.00 «JAUNA SEZONA. 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
16.45 «Ķepa uz sirds».*
17.15 «JAUNA SEZONA. Daudz laimes, jubilār!»
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)».
18.20 «JAUNA SEZONA. Province».
18.45 TV PIRMIZRĀDE. «Turpinājums».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
20.46 ««De facto»».
21.35 «Darelu ģimene 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.30 «Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018».*
22.40 «Izlaiduma gads». Latvijas drāma (ar subt.). 2014.g.
0.40 «Ūdens planēta». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.50 «XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts».*
4.20 ««Mikrofona» dziesmas».*

pū

Ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts
13.55 «Amerikas sliktākie pavāri 10». ASV realitātes šovs.
14.50 «Vasara Keiptaunā». Vācijas drāma. 2010.g.
16.40 «Ekstrasensi – detektīvi 5». Realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kandisa Renuāra 2». Francijas detektīvseriāls. 2014.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 7».
21.10 «Lieliskais gadsimts. Kosema». Turcijas seriāls. 2015.g.
23.20 «Inga Lindstrēma. Kāzas Hārdingsholmā». Melodrāma. 2008.g.
1.15 «Rozamunde Pilčere. Cerību spārni». Melodrāma. 2007.g.
2.40 «Nosvērtie». Vācijas melodrāma. 2007.g.
4.00 «Paradīze». Krievijas seriāls (ar subt.). 74.sērija.
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

-

Pasta salā

ZRKAC ATVĒRTO
DURVJU DIENA!
Izglītības piedāvājums
jaunajam mācību
gadam

Vairāk informācijas: www.zrkac.lv/metalasvetki
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NOTIKUMI

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

Ceturtdiena, 2018. gada 23. augusts

Paplašināta vēsturisko
spēkratu ekspozīcija

Ance Kalēja, 8 gadi

Es uzzīmēju tevi, Latvija!
Es uzzīmēju tevi, Latvija,
kā varavīksni –
tilts starp manu un tavu sirdi.
Es uzzīmēju tevi, Latvija,
kā dižkoku –
saknes spēcīgi ielaistas zemē,
lai nekad nepazaudētos.
Es uzzīmēju tevi, Latvija,
kā jūru –

bez robežām, allaž plūstošu,
ar pasaulēm savienojošu.
Es uzzīmēju sevi
kā Latviju –
mūžam mīlētu,
Dieva svētībā ieskautu.
TĪNA STEPANOVA,
Jelgavas 4. sākumskola,
6. klase

Pasākumi pilsētā
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
24. augustā pulksten 20 – «Kriminālā ekselence ēdnīcā»: vakariņas, tikšanās ar
filmas veidotājiem un filmas «Kriminālās ekselences fonds» skatīšanās. Papildu informācija – natre.lv. Biļetes – ekase.lv (Jelgavas Lauktehnikas ēdnīcā Aviācijas ielā 8d).
24. augustā pulksten 19 – deju studijas «Benefice» laikmetīgās dejas izrāde «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem». Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika».
Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
25. augustā pulksten 13 – gardēžu pastaiga Piena, maizes un medus svētku laikā.
Ilgums – 2,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums – no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
25. augustā – XVIII Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga Jēkaba
laukumā). II labsajūtas festivāls «ESI» (skvērā aiz kultūras nama). No pulksten 14 –
«Baltais» piena paku laivu regate (Lielupē).
26. augustā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» gaitā. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
31. augustā no pulksten 12 līdz 15 – ģimenes diena «Atvadas no vasaras brīvlaika»
(Pārlielupes bibliotēkā).
1. septembrī pulksten 17 – mācību gada atklāšanas pasākums «ZinīBUMS»:
darbojies, uzzini, ko darīt brīvajā laikā. Uzstājas Fakts, «On my way» un BJMK. Ieeja
– bez maksas (Pasta salā).
2. septembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: «Ādolfa
Alunāna divas komēdijas «Brīvnieks Olimpā» un «Šneiderienes», pēc Lūcijas Ņefedovas
padoma sagatavotas izrādīšanai». Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 29. augustam – Ilzes Egles izstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
Līdz 31. augustam – Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde «Ceļā uz
Latvijas Holivudu. Pa nacionālā aktierkino aizsākumu pēdām Rakstniecības un mūzikas
muzeja krājumā» (Pārlielupes bibliotēkā).

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Garozas ielā 15A paplašināta uzņēmuma «Anru motors» vēsturisko spēkratu
ekspozīcija – jaunā piebūve
ļāvusi to palielināt par 400
kvadrātmetriem, bet kolekciju papildinājuši vairāki
līdz šim neredzēti vēsturiski
spēkrati. «Restaurācija ir
mana sirdslieta, kurai veltu
teju visu savu brīvo laiku.
Šobrīd mūsu vēsturisko
spēkratu kolekcijā ir vairāk
nekā 20 automašīnu, un
liels gandarījums, ka ekspozīcijas piecu gadu jubilejā mums īpašie eksponāti
var tikt izvietoti plašākās
telpās,» teic SIA «Anru motors» līdzīpašnieks Ruslans
Grigorovičs.
Šobrīd apmeklētāji var novērtēt
vairāk nekā 20 padomju laika spēkratu, piemēram, VAZ, GAZ, ZAZ, RAF,
moskvičus, kurus R.Grigorovičs un

viņa kolēģi paši uzmeklējuši, iegādājušies un restaurējuši. Lai tos varētu
brīvāk izvietot, uzņēmums iegādājās zemi pie autoservisa teritorijas
un līdzās esošajai ēkai uzcēla 400
kvadrātmetru plašu piebūvi. Šobrīd
kopējā telpu platība ir apmēram 600
kvadrātmetru. «Lai gan tā ir privāta
kolekcija, būsim priecīgi, ja šī vieta
kļūs par jelgavnieku un tūristu iecienītu pieturpunktu,» tā R.Grigorovičs.
Kolekcijā ir dažāda gadagājuma
un veida transportlīdzekļi. «Vecākā
automašīna ir 1955. gada «Pobeda»
jeb GAZ 20, bet jaunākā – 1991. gada
«Moskvičs 2141»,» stāsta R.Grigorovičs, papildinot, ka visām eksponētajām automašīnām piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, kas ir sava veida
kvalitātes zīme. «Tas tiek piešķirts
spēkratiem, kas vecāki par 30 gadiem
un gan tehniski, gan arī vizuāli par
vismaz 95 procentiem saglabāti vēsturiski korektā stāvoklī – bez dažādiem
uzlabojumiem. Katru automašīnu
maksimāli cenšamies atjaunot tā, kā
tā izskatījās tikko no konveijera,» tā
viņš. Autoservisa līdzīpašnieks atzīst,

ka mūsdienu vēsmas spēkratos ienes
tikai krāsojums, kas ir piesātinātāks
nekā oriģinālā, kā arī jauns salons.
Jāpiebilst, ka, gādājot spēkratiem
nepieciešamās rezerves daļas un
veicot tehniskos darbus, viena auto
restaurācija var ilgt no pusgada līdz
pat vairākiem gadiem.
Kolekcijā atrodams arī 1987. gada
LuAZ 967M modelis, kas ir speciālais
transports un veidots pēc gaisa spēku
pasūtījuma ievainoto transportēšanai. Kolekcijā ir arī «Jawa 350» –
1984. gada motocikls ar blakusvāģi.
Jāpiebilst, ka ekspozīcijā pie katra
spēkrata izvietots transportlīdzekļa
apraksts, kā arī tehniskā specifikācija,
bet, uzturot padomju laika tematiku, tur eksponētas arī dažādas tam
laikam raksturīgas sadzīves lietas
– iespiedmašīnas, telefona aparāti,
degvielas uzpildes aparāts, avīzes un
citi priekšmeti.
Ikdienā ekspozīcija apmeklētājiem
ir slēgta, tomēr, ja ir vēlme apskatīt
privāto kolekciju, uzņēmums aicina
sazināties pa tālruni 29553492, lai
vienotos par apmeklējuma laiku.

Jaunā sezona – Ādolfa Alunāna 170. jubilejas zīmē
 Jana Bahmane

«Agrāk, iestudējot Alunāna lugas, smieklu dēļ netiku līdzi notikumiem – izrāde bija jānoskatās vairākas reizes, lai spētu pilnvērtīgi
novērtēt, ar kādu meistarību un humoru viņš rakstījis savus
darbus,» atklāj Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra direktors režisors
Arvīds Matisons. Jauno sezonu, kas tiks aizvadīta Ā.Alunāna 170.
jubilejas zīmē, teātris iesāks ar diviem teātra tēva darbu jauniestudējumiem – 2. septembrī pulksten 16 pirmizrādi Jelgavas kultūras namā piedzīvos režisores Lūcijas Ņefedovas darbs «Ādolfa
Alunāna divas komēdijas «Brīvnieks Olimpā» un «Šneiderienes»,
pēc Lūcijas Ņefedovas padoma sagatavotas izrādīšanai», bet 7.
septembrī pulksten 19 un 8. septembrī pulksten 16 – «Seši mazi
bundzinieki» A.Matisona režijā.
«Alunānu esmu iestudējusi visu mūžu.
Atminos, ka pēckara gados, kad neviens
viņu neiestudēja, uzskatot, ka Alunāns
ir novecojis, mūsu teātra «Draudzes
bazāra» uzvedums 1966. gadā guva
lielus panākumus. Zināmu laika periodu tikām slavināti par to, ka atklājām
Alunānu no jauna. Pēc mums viņa
darbus sāka iestudēt arī profesionālie
teātri. Esam Ādolfa Alunāna teātris, un
godam nesam viņa vārdu,» vērtē L.Ņe
fedova. Viņa Ā.Alunāna jubilejas gadā
nolēmusi iestudēt divu teātra tēva lugu
apvienojumu. «Manā variantā uz Olimpu dodas nevis Brīvnieks, bet Ādolfa
Alunāna memoriālā muzeja iepriekšējais
un jaunais direktors,» iestudējuma ideju
ieskicē režisore. Interesanti, ka izrādē,
kurā integrēta arī luga «Šneiderienes»,

piedalās bijusī Ā.Alunāna memoriālā
muzeja vadītāja Maija Matisa un tagadējais vadītājs Miks Vilnis. Tāpat lomās
varēs redzēt Ilmāru Dūrīti, Jāni Dūrēju,
Elīnu Skuteli, Ansi Griķi, Lieni Strautu.
Scenogrāfijas autors – Ivars Pirvics,
muzikālā vadītāja – Guntra Minkevica,
tērpu autore – Elita Majevska. Iestudējuma pirmizrāde Jelgavas kultūras namā
notiks 2. septembrī pulksten 16.
«Esam iestudējuši 70–80 procentus
Ādolfa Alunāna lugu, taču «Sešus mazus
bundziniekus» līdz šim nebijām rādījuši.
Būdams skolnieks, redzēju, kā šo izrādi
spēlē amatierteātris Saldū. Paiet zināmi
gadi, un tagad es šo darbu iestudēju
pats,» tā A.Matisons. Viņš uzskata, ka
šis Ā.Alunāna darbs ir mūsdienīgs, jo
tajā var saskatīt daudzas līdzības ar

pašreizējo dzīvi. «Ja darbs ir labs, tad
tajā klātesošs ir arī šodienīgais. Man
nekas nav jāizdomā – tur viss ir iekšā.
Vajag tikai saredzēt un saklausīt,» vērtē
A.Matisons, papildinot, ka lugā ir daudz
sulīgu raksturu, turklāt viņam ir būtiski,
ka šo darbu patīk spēlēt aktieriem. Lomās – Dzintra Zilberte, Zaiga Melkerte,
Roberts Avots, Kārlis Bolmanis, Santa
Bērziņa, Gatis Vāczems, Artis Ozols,
Elita Majevska, Linda Baumane un citi.
Dekorāciju autors – Raitis Junkers, muzikālais noformējums – Inta un Guntis
Šveiceri, tērpus veidojusi Valentīna Romanovska, horeogrāfe – Baiba Ķestere.
Biļetes uz abām izrādēm var iegādāties Jelgavas kultūras namā un «Biļešu
paradīzes» kasēs. Cena – 4–6 eiro.
Savukārt oktobrī, teātra tēva jubilejas
mēnesī, Jelgavā notiks Ā.Alunāna izrāžu
festivāls, kas pulcēs amatierteātrus no
vairākām Latvijas vietām – viņi spēlēs
Ā.Alunāna darbus. Tāpat oktobrī tiks
atklāta grāmata par Ā.Alunāna Jelgavas teātri, kurā, kā stāsta projekta
vadītājs Māris Brancis, būs apkopota
teātra vēsture no pirmsākumiem līdz
šodienai – atmiņu stāsti, dokumenti,
fotogrāfijas. Bet Ā.Alunāna memoriālo
muzeju papildinās multimediāls objekts
«Alunāns un Jelgava», kura pamatā būs
Jelgavas karte ar vairākiem pilsētas
objektiem – Ā.Alunāna dzīves un darba
pieturpunktiem.

