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Sākums – skolās,
turpinājums – «ZinīBumā»

Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

2013./2014. m.g. Zinību dienas svinīgā pasākuma
norise pilsētas skolās 2. septembrī
Izglītības iestāde
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Pasākuma norises laiks
10:00
10:00
10:00
09:00
10:00
09:00 – skolēniem, kuri 		
pirmo reizi mācīsies skolā
10.00
Jelgavas 2. pamatskola
10:00 – 1. – 9. klases skolēniem
12:00 – pirmsskolas audzēkņiem
Jelgavas 3. sākumskola
9:00
Jelgavas 4. sākumskola
9:00
Jelgavas 1. pamatskola
10:00
Jelgavas 1. internātpamatskola
10:00
Jelgavas 2. internātpamatskola
10:00
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 10:00 – 10. klases skolēniem
11:00 – 1. – 8. klases
un 11. klases skolēniem
12:00 – 9. un 12. klases skolēniem
Jelgavas Amatu vidusskola
10:00 – 2. – 4. kursam
11:00 – 1. kursam
Jelgavas tehnikums
10:00 – 2. – 4. kursam
11:00 – 1. kursam
Jelgavas Mūzikas vidusskola
11:00 – vidusskolas audzēkņiem
15:00 – profesionālās ievirzes
izglītības programmas audzēkņiem

Vecāku līdzmaksājums
privātajos bērnudārzos
samazināsies par 45 latiem
 Sintija Čepanone

Jelgavas skolotāju pulkam pievienojas divas jaunas pedagoģes – 2. pamatskolā matemātiku mācīs Anna Vavilova, bet 5. vidusskolā
Foto: Ivars Veiliņš
par karjeras konsultanti sāk strādāt Darja Dārta Rabčevska.
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadīta pilsētas pedagogu augusta sanāksme, turpinās skolu apsekošana, lai izzinātu, kā
tās sagatavojušās darbam, un jau pirmdien,
2. septembrī, sāksies
jaunais mācību gads ar
Zinību dienas svinībām
skolās. Pēc tām pulksten
14 skolēni un viņu vecāki aicināti uz Uzvaras
parku, lai jaunā darba
cēliena sākumu nosvinētu pasākumā «ZinīBums». Pirmajā skolas
dienā īpašu dāvanu saņems vairāk nekā 600
pirmklasnieku – viņiem
pašvaldība sarūpējusi
atstarotājus ar pilsētas
logo un saukli «Jelgava
– pilsēta izaugsmei!».

papildus pašvaldības atbalstam
turpmākos četrus mēnešus – no
No septembra vecāku
1. septembra līdz 31. decembrim
līdzmaksājums privāta– paredzot arī valsts dotāciju par
jā bērnudārzā, ja bērns
bērniem no pusotra gada vecuma
reģistrēts vienotajā
līdz obligātai bērna sagatavošanai
rindā, bet vietu pašpamatizglītības ieguves uzsākšavaldības pirmsskolas
nai, kuri reģistrējušies rindā uz
izglītības iestādē nav
pašvaldības pirmsskolas izglīsaņēmis, līdz gada beitības iestādi, bet pakalpojumu
gām samazināsies par
saņem pie privātā pakalpojumu
45 latiem mēnesī – šo
sniedzēja.
summu par katru bērnu
Jelgavas Izglītības pārvaldes
kompensēs valsts.
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītībā Sarmīte Joma lēš, ka
Vakar Zemgales reģiona KompeNo šā gada septembra gaidā- Jelgavā šīs izmaiņas ir aktuālas tenču attīstības centrā tikās pilsēmas izmaiņas privāto izglītības apmēram 800 bērnu vecākiem.
tas skolu direktori, viņu vietnieki
iestāžu finansējuma modelī,
Turpinājums 3.lpp.
un skolotāji, lai iepazītos ar pašvaldības paveikto izglītības jomā

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
30. augustā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

vasarā un nākotnes iecerēm.
Šogad pilsētas skolotāju pulku
papildina arī divas jaunas pedagoģes – 2. pamatskolā matemātiku
mācīs Anna Vavilova, bet 5. vidusskolā par karjeras konsultanti sāk
strādāt Darja Dārta Rabčevska.
Pārmaiņas notikušas arī četru
skolu vadības komandā – Jelgavas
Valsts ģimnāziju vada Inese Bandeniece, 1. internātpamatskolu
– Gunda Balode, bet skolotāja
Elīna Apsīte tagad būs arī Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas direktores
vietniece, bet par direktores vietnieku Vakara (maiņu) vidusskolā
kļuvis Jānis Otikovs. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš visiem pedagogiem vēlēja
veiksmi, uzsākot jauno mācību
gadu, realizēt savus un kopīgos
mērķus, kā arī audzināt skolēnos
lokālpatriotismu.
Bet jau pirmdien rīta pusē skolas gaidīs 6538 skolēnus, tostarp
630 pirmklasniekus.
Savukārt, lai Zinību diena izvēršas par īstiem svētkiem, ne
tikai satikšanos skolā, pulksten
14 ikviens aicināts uz Uzvaras
parku, lai piedalītos pasākumā

«ZinīBums». «Gaidīti visi – bērnudārznieki, skolēni, studenti un arī
tēti un mammas,» tā pašvaldības
iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune. Pirmās skolas
dienas pasākumā iesaistīsies dažādi interešu izglītības, nevalstisko
organizāciju un citi kolektīvi, kuri
iepazīstinās ar to, ko pie viņiem
var darīt pēc skolas, kā arī piedāvās daudzveidīgus uzdevumus un
izklaides iespējas.
Uzvaras parkā visus sagaidīs
«ZinīBuma» direktors, kurš pārbaudīs zināšanas dažādās jomās.
Viņš katram svētku dalībniekam
izsniegs pārbaudījumu lapu, uz
kuras vajadzēs savākt piecus zīmodziņus jeb atzīmes, apmeklējot dažādas mācību stundas. «Plānots,
ka Uzvaras parkā notiks mūzika,
mājturība, sports, veselība, māksla, vēsture un dejošana, protams,
būs arī starpbrīdis,» tā G.Caune.
Mācību vielu pasniegs un apgūto
atprasīs nevalstiskās organizācijas, interešu izglītības kolektīvi
vai domubiedru grupas. G.Caune
piebilst, ka svētkiem pieteikušās
vairāk nekā 30 organizācijas,
tostarp LLU, «Junda», FK «Jelga-

va», Leļļu teātra studija, Valsts un
Pašvaldības policija, kas piedāvās
apskatīt operatīvo transportu un
iesaistīties konkursos, Bērnu un
jauniešu mūzikas klubs, kas ļaus
spēlēt dažādus instrumentus, lai
saprastu, vai mūzika ir aicinājums. Būs arī dažādi konkursi un
loterijas, kur varēs iegūt vērtīgas
balvas.
Bet deju centrs «Cukurfabrika»
kopā ar deju kolektīviem «Vēja
zirdziņš» un «Intriga» šajā dienā
aicinās visus Uzvaras parka apmeklētājus iesaistīties garākajā
dejā. «Kustības ir ļoti vieglas, un
tās ikviens varēs apgūt turpat uz
vietas,» tā G.Caune.
Jāpiebilst, ka paralēli visām
aktivitātēm notiks arī dejotāju
un dziedātāju koncerts, kurā
piedalīsies grupa «Tirkizband»
un «Bucs», Jelgavas pilsētas un
novada jauniešu bigbends Raita
Ašmaņa vadībā, deju studija «Benefice», «Intriga», «Vēja zirdziņš».
Savukārt pulksten 19 svētkus
noslēgs koncerts, kurā uzstāsies Rassels un Sabīne Berezina.
Visi pasākumi šajā dienā ir bez
maksas.

Pie skolām ierobežos braukšanas ātrumu; dežurēs policisti
 Sintija Čepanone

Lai uzlabotu bērnu drošību, sākoties jaunajam mācību gadam, septembra pirmajās divās nedēļās pie Jelgavas izglītības iestādēm būs ierobežots transporta
kustības ātrums un patrulēs policijas darbinieki. Kā
autovadītāji, tā gājēji aicināti ņemt vērā pilsētā notiekošos ceļu remontdarbus, kas apgrūtina satiksmi,
un ar sapratni izturēties pret neērtībām.

Jau šonedēļ pie izglītības iestādēm izvietos maksimālo braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa
zīmes. Saskaņā ar Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu
ielu posmos, pie kuriem atrodas
skolas, kopumā tiks uzstādītas 26
ceļa zīmes, kas atļauto braukšanas
ātrumu ierobežos līdz 40 kilomet-

riem stundā. Jāatgādina, ka pie
Tehnoloģiju vidusskolas, Valsts
ģimnāzijas, 4. un 5. vidusskolas, 2.
pamatskolas, 3. un 4. sākumskolas,
Jelgavas tehnikuma, kā arī Specializētās peldēšanas skolas braukšanas
ātrums jau ir ierobežots līdz 30
kilometriem stundā.
Turpinājums 3.lpp.
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Psiholoģe: «Meklējot vainīgo,
mēs nonāktu pie sevis»
 Kristīne Langenfelde

Bijušo iekšlietu ministri Lindu Abu Meri reiz žurnālists Saeimas gaiteņos pārsteidzis ar mikrofonu,
ieslēgtu kameru un jautājumu: «Kādi pienākumi
bērniem noteikti ar likumu?» Viņa pamatīgi apjukusi un sakaunējusies. «Man – likumdevēja pārstāvim
– nebija atbildes uz šo jautājumu. Manu apjukumu
vakarā TV varēja redzēt visa Latvija, es pati tovakar cītīgi pētīju Bērnu tiesību aizsardzības likumu.
Nosaukums pats par sevi liek domāt, ka runa ir
tikai par tiesībām. Bet – nekā! Ceturtā nodaļa tā
arī nosaukta – «Bērna pienākumi». Panti gan tikai
divi, salīdzinot ar «Bērna tiesībām», kur to ir 11,»
vēlāk rakstīja bijusī ministre. Šķiet, ne tikai bijušajai ministrei, bet daudziem mūsu sabiedrībā būtu
grūti nosaukt likumā noteiktos bērna pienākumus,
turpretim bērna tiesības zina pat paši mazākie.
«Jums nav tiesību mani ierobežot, jums nav tiesību
no manis prasīt...» – šādu frāzi kaut reizi ir lietojis
vai katrs bērns. Bet cik bieži no bērna mutes skan
frāze «man ir pienākums»? Izglītības psiholoģe
Aiga Jankevica piekrīt, ka mūsu sabiedrībā valda
pārprastas bērna tiesības.
Visticamāk, vasaras brīvlaikā bērnam pienākumu ir
mazāk, bet tūlīt, atgriežoties
mācību iestādē, to skaits palielināsies. Vai katrs bērns
to apzinās un ir gatavs pildīt
savus pienākumus? Psiholoģe
A.Jankevica palīdz izprast,
kur rodas pārprastās «manas
tiesības» un pazūd «mani pienākumi».

Uzsignalizē pie vārtiņiem

«Pēc profesijas esmu skolas
un ģimenes psihologs, bet
mans īstais aicinājums ir strādāt ar pirmsskolas vecuma
bērniem un viņu ģimenēm, jo
tieši tad var nokļūt vistuvāk
ģimenei. Un kad tad veidojas
bērna dzīves uztvere? Pirmsskolas vecumā! Likums nosaka, ka vecākam bērns katru
rītu ir jānogādā bērnudārzā
līdz pat grupiņai un vakarā
tāpat jāierodas viņam pakaļ
– tātad viņam ir pienākums
divreiz dienā ienākt bērna
izglītības iestādē. Tu redzi ne
tikai bērnu, bet arī viņa vecāku, un rodas iespēja iepazīties,
komunicēt, kas nereti skolā
pazūd, jo tur šis likums vairs
nedarbojas – vecāki attālinās,
līdz ar to problēmas saskatīt
un risināt ir grūtāk,» atzīst
A.Jankevica.
Viņa piebilst, ka jau bērnudārzā labi var pamanīt ne
tikai bērnu, bet arī vecāku
tiesību un pienākumu mijiedarbību. «Vienmēr jau gadās
izņēmumi – arī manā praksē
ir bijuši vecāki, kuri ignorē
noteikumus. Tētis vienkārši
piebrauc pie dārziņa ar auto
un uzsignalizē – tā ir zīme,
ka bērnam jāskrien ārā... Un
tētis ir aizmirsis par savu pienākumu. Vienreiz audzinātāja
bērnu izvedīs līdz tēta mašīnai,
aprunāsies, bet otrreiz bērnu
no dārziņa neizlaidīs un gaidīs, kamēr tētis ienāks iekšā.
Ko es ar to gribu teikt? To,
ka tētis ļoti uzskatāmi savam
bērnam rāda, ka pienākumu
var nepildīt, un, ticiet man,
bērns tādas lietas «uzsūc» ļoti
ātri. Tieši tāpēc, lai cik triviāla
tā frāze būtu, man jāsaka, ka
viss sākas ģimenē,» skaidro
A.Jankevica.

«Man no savas pensijas
viņam smēķi jāpērk»

«Jau desmit gadus strādāju
par psiholoģi, un visbiežāk

sūkstīšanos nākas dzirdēt no
dēlu mammām, kuras nereti
sūdzas par to, ka viņu nu jau
pieaugušais dēls neprot pat
olu izcept, mājas darbos vispār
nepalīdz, izlaidies, slinks, ne
pirkstiņu nekustina... Ir arī
trakāki gadījumi, kad dēlam
jau pāri trīsdesmit, bet 65
gadus vecā mammīte viņu uztur no savas pensijas, jo «dēls
strādāt negrib, darba nav, bet
man no savas pensijas viņam
vēl smēķi jāpērk...» Un tajā
brīdī tu saproti, ka vienīgais
secinājums ir: «Mammīt, bet
jūs pati esat izaudzinājusi tādu
pieprasītāju un paģērētāju,
kuram nav pienākumu, bet ir
tiesības!» Vecākiem jāapzinās,
ka tās ir viņu audzināšanas sekas, bet diemžēl visbiežāk šādu
vecāku vienīgā rīcība ir žēlošanās,» atzīst A.Jankevica.
Psiholoģe arī uzskatāmi parāda, kur rodas šāda paģērētāju un pieprasītāju sabiedrības
daļa. «Tipiska aina – vecāki
pārrodas no darba, bērns atvests no dārziņa, ātri jāuztaisa
vakariņas, vēl citi ikdienas
mājas darbi, bet bērns maisās
pa kājām... Mamma vienreiz
pateiks, lai nemaisās pa kājām,
otrreiz, bet tad ieslēgs multfilmu vai nosēdinās pie datora,
lai bērns netraucē, un viss...
Vakars mierīgi pagājis. Bet ko
ar «nemaisies pa kājām» saprot
bērns? Psiholoģijā ir pierādīts,
ka bērnam vajag vidēji trīs reizes – pēc tam viņš kādu rīcību
jau pieņem par normu, tātad
«man labāk neiejaukties».
Bet tas neattiecas tikai uz
negatīviem piemēriem, tāpat
ir ar pozitīviem – ja bērnu iesaistīsim, līdzdarbosimies, tad
viņš arī to uztvers kā normu:
«vecākiem ir jāpalīdz, man ir
savi darbiņi». Diemžēl vecāki
visbiežāk izvēlas vieglāko ceļu
– izdarīt paši, nevis mācīt
bērnam, kas, protams, prasa
ilgāku laiku. Un tā ir būtiska
kļūda, ko pieļauj daudzi,» saka
psiholoģe, uzsverot, ka vēlāk to
labot ir praktiski neiespējami,
jo bērna dzīves modelis jau ir
izveidojies.
Bet vai tiešām problēma ir
laika trūkums? Arī padomju
gados augušie bērni taču bieži
vien vecākus neredzēja, jo viņi
garas stundas strādāja. «Tā
bija mazliet cita sabiedrība. No
savas prakses zinu stāstus par
to, kā vecāki bērnus ņēma līdzi

«Es kā mamma esmu biežs viesis sava bērna skolā, jo apzinos, ka tas ir mans pienākums – audzināt savu bērnu, sekot līdzi viņa skolas gaitām, būt iesaistītai. Un es varu tikai ar apbrīnu vērtēt
labus pedagogus, kuri bērniem spēj sniegt ne tikai zināšanas, bet arī dzīves gudrību. Savulaik tā
bija sabiedrības norma – cienīt skolotāju. Šodien šī vērtība diemžēl mēdz pazust. Un atkal mēs
vainojam bērnu, kurš necienīgi izturas pret skolotāju. Bet vai mēs pajautājam, kur bērns šādu
domu rod? Visbiežāk – no vecākiem. Padomājiet paši – vai jūs ne reizi bērna klātbūtnē neesat
slikti izteikušies par viņa skolotāju?» jautā psiholoģe Aiga Jankevica.
Foto: Ivars Veiliņš
uz darbu – bērns saprata, kas
ir darbs. Kāda mamma tā arī
stāstīja – kamēr viņa strādāja
un slauca govis, meita viņai
lasījusi priekšā pasakas. Vai arī
pēc darba jābrauc ogot – kamēr
ogots, viņas kopā ar bērnu
dziesmas dziedājušas. Tolaik
jau nebija datora, pie kura
bērnu nosēdināt, bet tagad mēs
dzīvojam ļoti straujā informācijas tehnoloģiju laikmetā un
mūsu vērtības mainās,» neslēpj
psiholoģe.

Vizuālās uztveres laiks

Viņa skaidro, ka tas, ko mēs
šobrīd izdzīvojam, ir vizuālās
uztveres laiks. «Mēs esam
pieradināti dzīvot ar to, ko
redzam, – sākums tam ir spilgtas reklāmas, veikalu skatlogi,
TV, internets, kur viss mūs
mudina uztvert ātri, neiedziļinoties. Atkal viens vienkāršs
piemērs – pieņemsim, tu sēdi
savas jaunās klases skolas
solā, pagriezies uz aizmuguri,
lai ieraudzītu savus jaunos
klasesbiedrus, un ko tu pamanīsi ātrāk – meiteni ar D&G
jostiņu vai meiteni, kura ir
izglītota, atsaucīga, laipna?
Lai pamanītu modīgu jostiņu,
tev vajag vienu sekundi, bet,
lai pamanītu dziļu cilvēku, vajag laiku... Bet tu iedziļināties
negribi. Nav laika. Un te rodas
tā virspusējā uztvere: tas nav
nedz labi, nedz slikti – tāds
ir laiks, tādu dzīves uztveres
modeli šodien audzina ģimene
un sabiedrība. Arī ģimenē
taču mēs visbiežāk dzirdēsim
sarunas par naudu, par to, ko
gribas, kā pietrūkst. Jautājums tikai, vai mēs apstājoties
un padomājot apzināmies, ka
gribam dzīvot ar tādu pieeju
dzīvei.»

Nevajag meklēt
vainīgo bērnā

«Atgriežoties pie mūsu pamatdomas, kāpēc šodienas

sabiedrībā bērni zina savas
tiesības, bet pieklibo pienākumu apziņa, es gribu uzsvērt –
nevajag meklēt vainīgo bērnā.
Būtiski ir saprast, ka bērns ir
vecāku un ģimenes spoguļattēls. Kādas vērtības mēs viņā
ieaudzināsim, tādas viņš no
sevis izstaros. Bērns piedzimst
bez tiesību un pienākumu zināšanām – tās viņam pirmām
kārtām sniedz ģimene. Kādu
dzīves modeli viņš redzēs
savā ģimenē, tādā arī dzīvos
– ja šodien vecāki visbiežāk
mājās sūkstās, ka valsts slikta, no manis tikai prasa, bet
man taču arī pienākas, es
gribu, man vajag, tad arī to
pēc gadiem mēs redzam savos
bērnos. Likums vienpadsmit

!

pantos nosaka bērna tiesības
un divos pantos – bērna pienākumus. Bet kurš tad izsprieda
šīs tiesības un pienākumus?
Pieaugušie, mūsu valstsvīri.
Tas atkal ir viens labs piemērs, ka pat valstiskā līmenī
mēs redzam, ka tie esam mēs,
pieaugušie, kuri veido mūsu
bērnus, bet nezin kāpēc vēlāk
mēs sūkstāmies, ka bērni
nepilda pienākumus,» spriež
psiholoģe.
Tieši tāpēc viņa aicina vecākus pirms jaunā mācību
gada apsolīt sev kaut vienu
apņemšanos – biežāk būt līdzās savam bērnam, neprasīt
atbildību no skolas, pedagogiem, sabiedrības, bet pirmām
kārtām no sevis.

Bērnam pildīt savus pienākumus
ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt,
lai tiek ievērotas viņa tiesības

!

Bērna pienākumi mājās

Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un
piedalīties mājas darbos. Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes locekļiem, pret aizbildņiem un
audžuģimenes locekļiem.

Bērna pienākums – klausīt vecākus

Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai.
Bērna tiesības un privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību vecāki var
ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:
• nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;
• aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;
• aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.
Bērns var vērsties pēc palīdzības Bāriņtiesā, ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu
attiecībās.

Bērna pienākumi pret sabiedrību

Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret
sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. Bērnam ir pienākums
mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību
laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt
savu veselību. Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un
jāievēro likumi. Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un
pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Bērnam ir pienākums saudzīgi
izturēties pret apkārtējo vidi.

Pilsētnieks vērtē

Kāda ir jūsu
apņemšanās jaunajā
mācību gadā?
Elīza, mācīsies 3. klasē:
– Man ļoti gribas iet uz skolu, lai satiktu
draugus. Tur
ir ļoti jautri!
Ko es varētu apņemties šogad?
Vēl labāk mācīties matemātiku
un varbūt tikt uz matemātikas
olimpiādi, ja tāda būs. Tas varētu
būt interesanti. Tāpat es šajā mācību gadā gribu vairāk nodarboties ar sportu – sākšu apmeklēt
vieglatlētikas treniņus.
Elizabete,
mācīsies 5.
klasē:
– Noteikti gribu, lai man
būtu labākas
atzīmes. Īpaši
jāuzlabo sekmes angļu valodā,
kas man patiešām nepadodas.
Tāpat man gribētos izveidot
draudzīgākas attiecības ar mazāko klašu skolēniem. Vēl es šajā
mācību gadā sākšu apmeklēt
Ginta Budes modeļu skolu Rīgā
– tas būs liels piedzīvojums!
Rolands,
mācīsies 12.
klasē:
– Labāk mācīties, protams! Kā jau
pēdējā vidusskolas gadā, ir jādomā par skolas beigšanu, tālab man svarīgi
ir uzlabot sekmes matemātikā
un ķīmijā, kur tik labi neveicas.
Tas man nepieciešams, lai pēc
vidusskolas iestātos Latvijas
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kur šiem priekšmetiem
ir nozīme.
Kristaps, uzsāks mācības
Ogres Valsts
tehnikumā:
– Veiksmīgi
uzsākt mācības jaunajā
skolā. Nolēmu, ka tāpat vienkārši vidusskolā nav jēgas atsēdēt, tālab sākšu mācīties Ogres
Valsts tehnikumā. Izvēlējos
datortehniķa profesiju, jo tā ir
pieprasīta un vēlāk ļauj iegūt
labi apmaksātu darbu. Galvenais, lai man tas patīk un tur
tiešām atbilstoši māca.
Anastasija,
mācīsies RTU
1. kursā:
– Jaunajā mācību gadā es
kļūšu par studenti – sākšu
mācības neklātienē RTU, lai
kļūtu par muitas un nodokļu
administratori. Domāju, būs
interesanti, vien žēl, ka tepat
Jelgavā neko līdzīgu nemāca.
Pašlaik šķiet, ka profesija man
būs saistoša un nenāksies pārdomāt savu izvēli.
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Vecāku līdzmaksājums
privātajos bērnudārzos
samazināsies par 45 latiem
No 1.lpp.

Tie ir bērni, kuri piereģistrēti
vienotajā pirmsskolas rindā, bet
vietu pašvaldības bērnudārzā
vēl nav saņēmuši, tādēļ apmeklē
vai septembrī uzsāks apmeklēt
kādu no septiņām Jelgavas privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm.
«Atbilstoši MK noteikumiem
kopējais pašvaldības un valsts
atbalsta apjoms ārpus Rīgas
nedrīkst pārsniegt 130 latus
mēnesī vienam bērnam, un tas
nozīmē, ka privātās pirmsskolas
izglītības iestādes arī turpmāk ik
mēnesi no Jelgavas pašvaldības
saņems 85 latu dotāciju par
katru Jelgavā deklarēto bērnu,
savukārt 45 latus līdz gada
beigām papildus nodrošinās
valsts,» skaidro S.Joma, norādot, ka MK noteikumi Nr.403
«Kārtība, kādā tiek aprēķināts
un piešķirts valsts atbalsts par
bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta
obligātā bērna sagatavošana
pamatizglītības ieguvei, ja bērns
saņem pakalpojumu pie privātā
pakalpojumu sniedzēja» arī
paredz, ka līdz ar to privātajai
izglītības iestādei ir pienākums
attiecīgi par 45 latiem samazināt
vecāku līdzfinansējuma daļu.
Proti, ja, neskaitot bērna ēdināšanas izmaksas, pašlaik vecāku
līdzfinansējuma daļa privātajā
bērnudārzā ir vidēji 50 – 60 lati,
tad turpmākos četrus mēnešus
viņiem būs jāmaksā par 45 latiem mazāk.
Gan pašvaldības, gan valsts
atbalsts pēc bērnudārza vadības
pieprasījuma tiks ieskaitīts privātās pirmsskolas izglītības iestādes
kontā, turklāt valsts maksājums
netiks veikts par dienām, kad bērnam būs neattaisnoti kavējumi.
Tas ir, ja bērnudārzu audzēknis
neapmeklē slimības dēļ, ko apliecina ārsta zīme, maksājums
saglabāsies, taču citos gadījumos
valsts atbalsts netiks izmaksāts.
«Tāpat valsts maksājums pēc
mēneša tiks pārtraukts gadījumā,
ja bērnam atbilstoši rindai tiek
piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā, taču vecāki kaut kādu
iemeslu dēļ no tās atsakās – šādā
situācijā pašvaldības dotācija 85
latu apmērā tiks saglabāta, taču
valsts daļu nāksies kompensēt
vecākiem pašiem,» precizē speciāliste.
Izglītības pārvaldē norāda, ka
pašlaik līdz ar izmaiņām privāto
izglītības iestāžu finansējuma
modelī vienotajā pirmsskolas
rindā mūsu pašvaldībā notiek
būtiskas izmaiņas. «Daudzi
vecāki, kuri, reģistrējot bērnu
vienotajā rindā, kā vēlamo iestāšanās gadu norādījuši, teiksim,
2016., tagad steidz to mainīt, lai
uz vietu pašvaldības bērnudārzā
pretendētu agrāk. Tāpat ir bērni,
kuri apmeklē privāto bērnudārzu un pašvaldības bērnudārzu
rindā nemaz nav reģistrējušies
– arī šajā gadījumā, lai saņemtu
valsts atbalstu, vecāki bērnu
reģistrē pašvaldības reģistrā, jo
valsts atbalsts paredzēts tiem
Jelgavā deklarētajiem bērniem,

kuri reģistrēti vienotajā rindā,
bet vietu pašvaldības dārziņā
nav saņēmuši. Tādējādi skaitliski pašvaldības pirmsskolas rinda
palielinās, taču vienlaicīgi arī palielināsies to bērnu skaits, kuri
varēs apgūt pirmsskolas izglītības programmu,» tā S.Joma.
Saskaņā ar Izglītības pārvaldes aktuālajiem datiem pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas
izglītības apguvei reģistrēti
pavisam 2194 bērni vecumā
no dzimšanas līdz obligātajai
sagatavošanai pamatizglītības
ieguvei (2013. – 2009. dzimšanas gads). No tiem 969 bērni ir
sasnieguši pusotra gada vecumu,
un vecāki norādījuši 2013./2014.
mācību gadu kā vēlamo laiku
pirmsskolas izglītības uzsākšanai, kas veido reģistrēto rindu.
No tiem 324 bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu
privātajā izglītības iestādē, 260
bērniem dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, bet 385 bērni
ar Jelgavā deklarētu dzīvesvietu
ir ārpus pirmsskolas izglītības
sistēmas, tas ir, nav reģistrēti
ne pašvaldības, ne privātajā
bērnudārzā.
S.Joma piebilst, ka bērnus
vēl uzņem divas privātās pirmsskolas izglītības iestādes – «Varavīksne» un «Pīlādzītis» –,
taču par iespējām jāinteresējas
bērnudārzos.
Valsts atbalsts no 1. septembra
līdz 31. decembrim tiks sniegts
arī norēķiniem par bērnu pieskatīšanu pie alternatīvajiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram,
auklēm, aukļu dienestiem, bērnu pieskatīšanas centriem, un
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un to reģistrēšanas kārtība noteikta MK
noteikumos Nr.404 «Prasības
bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība». Tas nozīmē,
ka vecāki bērna pieskatīšanai
var izvēlēties ne tikai privāto
bērnudārzu, bet arī alternatīvo
pakalpojuma sniedzēju, teiksim,
aukli, kura atbilstoši reģistrējusies un var pieteikties uz valsts
atbalstu. «Pašlaik Izglītības
pārvaldes rīcībā ir informācija
par divām personām, kuras vēlas
nodrošināt aukļu servisu mūsu
pilsētā,» tā S.Joma, norādot,
ka šobrīd – no septembra līdz
decembrim – aukles no valsts var
saņemt atbalstu 100 latu apmērā
ik mēnesi par katru bērnu, par
kura pieskatīšanu ar ģimeni
noslēgts līgums.
Izglītības pārvaldes speciāliste
skaidro, ka līdz ar šīm izmaiņām
jaunā redakcijā tiek izstrādāti
grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, aktualizējot tos
atbilstoši situācijai. «Pašreizējos
saistošajos noteikumos auklēm
pašvaldības finansiāls atbalsts
nav paredzēts vispār, tieši tādēļ
nepieciešamas izmaiņas, tajos
iekļaujot arī aukļu grupu un
budžetā paredzot finansējumu
arī aukļu atbalstam,» norāda
S.Joma.

Paziņojums par konkursa
«Par jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu par jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 30.09.2013. plkst.13.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005513.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atklās «Jelgavas
studentu»
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Īsi
 1. septembrī pulksten 13 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina
doties veloekskursijā gides Inas
Jurģes pavadībā, lai sportiski atvadītos no vasaras brīvlaika. Sākums
– pulksten 13 pie torņa, bet atgriešanās plānota ap pulksten 18. Maršruta
aptuvenais garums ir 32 kilometri,
tas piemērots visai ģimenei. Pieturas
punkti: ZOC, RAF mikriņu kolekcija,
mini zoo «Zemgales poniji», Ozolnieki,
Ozolpils un atpakaļ uz Jelgavu. Dalības
maksa: pieaugušajiem Ls 1,50; skolēniem – Ls 0,50; pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. Pieteikties var
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
no 2. līdz 6. septembrim pilsētas
ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana noritēs Pavasara, Jēkaba, Dārza, Kungu, Rožu, Tirgoņu, Ceriņu,
Mārtiņa, Augstkalnes, Nākotnes,
E.Dārziņa, Madaru, Kļavu, Vīgriežu,
Tukuma, Tērvetes, Kārklu un Salnas
ielā. Skalošanas laikā ūdensvada tīklā
iespējama ūdens saduļķošanās arī
apkārtējās ielās, taču tas nav kaitīgs
cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Reizē ar skolas sākumu pirmdien, 2. septembrī, pulksten 18 svinīgi tiks atklāta tēlnieka Kārļa
Īles veidotā skulptūra strūklaka «Jelgavas students», kas mājvietu radusi Mītavas tilta pakājē.
Interesanti, ka tajā turpmāk ūdens tecēs dziesmas «Ir vakars vēls» ritmā.
Līdz šim strūklaka darbojās testa režīmā, bet pēc atklāšanas tā mainīsies. «Skulptūras uzstādīšanas
reizē Jelgavas Studentu teātris dziedāja dziesmu «Ir vakars vēls». Tēlnieks K.Īle to ierakstīja, lai
atbilstoši dziesmas skanējumam izveidotu ūdens tecēšanas intensitātes programmu. Tas nozīmē,
ka ūdens strūklakā tecēs Jelgavas studentu himnas ritmā un dinamikā – kopumā septiņi pantiņi,
katrs 24 sekundes,» stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics, piebilstot,
ka arī apgaismojums diennakts tumšajā laikā ir saskaņots ar dziesmas intensitāti.
Par to pārliecināties varēs jau no pirmdienas vakara, kad pulksten 18 notiks skulptūras atklāšana, kurā piedalīsies pūtēju kvintets un LLU vīru koris «Ozols». Uzrunu teiks Jelgavas domes
un universitātes vadība.
Foto: Ivars Veiliņš

Pie skolām ierobežos braukšanas ātrumu
No 1.lpp.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde informē, ka
mācību gada sākumā policijas
darbinieki strādās pastiprinātā režīmā. Policijas pārstāve
Ieva Sietniece norāda, ka jau
no 2. septembra pastiprināta
uzmanība tiks pievērsta ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanai izglītības iestāžu tuvumā,
nodrošinot patruļas laikā, kad

skolēni ierodas skolā un dodas
prom no tās. Tāpat pastiprināti
kontrolēs drošības jostu lietošanu un gājēju pārejas, luksoforus,
kā arī satiksmes dalībniekus,
kuri pārvietojas ar velosipēdu.
I.Sietniece arī norāda, ka, sākoties jaunajam mācību gadam,
īpašu uzmanību policisti pievērsīs tirdzniecības vietām, lai nepilngadīgām personām netiktu
pārdoti alkoholiskie dzērieni

un tabakas izstrādājumi, un atgādina, ka, lai pārliecinātos par
pircēja vecumu, mazumtirgotāja
pienākums ir pieprasīt pircējam
uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu.
Tāpat no 2. septembra līdz 1.
oktobrim notiks akcija «Drošības dienas skolās 2013», un tās
laikā policisti pievērsīs uzmanību dažādiem ar bērnu drošību
saistītiem jautājumiem.

Uzņēmēji var pieteikties bezdarbnieku
nodarbināšanai ar valsts līdzfinansējumu
 Sintija Čepanone

Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas
filiāle darba devējus aicina iesaistīties nodarbinātības pasākumā, ar valsts
līdzfinansējumu savā
uzņēmumā nodrošinot
darbavietas bezdarbniekiem. Pieteikties šai aktivitātei darba devēji var
līdz 27. septembrim.
NVA Jelgavas filiāles koordinējošā eksperte Zane Blumberga
informē, ka šīs aktivitātes mērķis ir
bezdarbnieku nodarbināšana valsts
līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu viņiem izprast darba tirgus
prasības, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā
darbā. Esošā finansējuma ietvaros
iespēja strādāt tiks nodrošināta 32
bezdarbniekiem, kas reģistrējušies
Jelgavas filiālē, un pašlaik darba
attiecības uzsākuši jau septiņi
cilvēki.
Vietējais uzņēmums SIA «EBR»,
kas nodarbojas ar riepu un disku
tirdzniecību, izmantojot NVA līdzfinansējumu, kopš jūlija nodarbina
divus bezdarbniekus, un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ēriks
Beikulis norāda: «Man ar abiem
puišiem ir paveicies. Ja arī turpmāk
viņi būs tikpat kārtīgi un apzinīgi
darbinieki, noteikti izskatīšu iespēju
pēc pasākuma beigām viņus pieņemt pastāvīgā darbā.» Viņš stāsta,

ka, paplašinot uzņēmuma darbību,
radās nepieciešamība pēc diviem
darbiniekiem, kas varētu strādāt
noliktavā un veikalā. «Uzskatu, ka
NVA īstenotais pasākums ir laba
iespēja gan uzņēmumiem atrast
piemērotus darbiniekus, gan arī
bezdarbniekiem nopelnīt naudu
iztikai un atgriezties darba tirgū,» tā
viņš, piebilstot, ka NVA nodrošinātais valsts līdzfinansējums bezdarbnieku atalgojumam, nodarbinot
viņus savā uzņēmumā, šajā gadījumā nav bijis noteicošais. «Mums
gribējās atbalstīt bezdarbniekus,
un, ja mums kā uzņēmumam šāda
iespēja tiek piedāvāta, tad kāpēc to
neizmantot?»
Z.Blumberga skaidro, ka darba
devējiem, kuri vēlas iesaistīties
aktīvajā nodarbinātības pasākumā
«Pasākumi noteiktām personu
grupām», jāiesniedz pieteikums
tajā NVA filiālē, kuras pārraudzībā
esošajā administratīvajā teritorijā
darba devējs plāno veidot valsts līdzfinansēto darbavietu un nodarbināt
bezdarbnieku. Uz līdzfinansējumu
pasākumā var pieteikties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes
un izglītības iestādes), pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai
nodibinājumi (izņemot politiskās
partijas un reliģiskas organizācijas)
– NVA darba devējam līdzfinansē
ikmēneša darba algas dotāciju 50
procentu apmērā no darba devēja
noteiktās mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla
darba laika ietvaros nepārsniedz

valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru. Ja darbinieks
nostrādājis nepilnu darba laiku,
dotāciju piešķir atbilstoši faktiski
nostrādātajam darba laikam.
Jāpiebilst, ka bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā, ieskaitot
ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, ir 12 mēneši.
Jāuzsver, ka pasākums vērsts
uz nelabvēlīgākā situācijā esošiem
darba ņēmējiem, kas ieguvuši
bezdarbnieka statusu, un tie ir:
personas, kuras reģistrējušās NVA
un ieguvušas bezdarbnieka statusu
vismaz sešus mēnešus; personas,
kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo
izglītību vai profesionālo kvalifikāciju; personas, kuras vecākas par
50 gadiem; personas, kurām kā
vientuļajiem pieaugušajiem ir viens
vai vairāki apgādājamie; personas,
kuras pieder etniskām minoritātēm
un kurām ir jānostiprina valodas
zināšanas, profesionālās zināšanas
vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu
darbu; personas, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba.
Papildu informāciju par pasākumu un NVA darba devējam nodrošināto finanšu atbalstu pasākuma
īstenošanai var uzzināt aģentūras
mājas lapā www.nva.gov.lv, kā arī
personīgi vēršoties NVA Jelgavas
filiālē Skolotāju ielā 3, 5. kabinetā,
darba dienās no pulksten 9 līdz
16.30 pie koordinējošās ekspertes
Z.Blumbergas (tālrunis 63083311,
26603714).

 No 1. septembra pilsētas bibliotēkās mainīsies darba laiks. Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka lasītājiem būs
atvērta arī svētdienās, bet darba
dienās tā strādās par stundu ilgāk
– līdz pulksten 19. 2. septembrī slēgta
bērnu bibliotēka «Zinītis», kas šajā
dienā «pārceļas» uz Uzvaras parku,
kur notiks pasākums «ZinīBums». Lasītājus sestdienās no pulksten 10 līdz
17 apkalpos JZB filiālēs – bibliotēkā
«Pārlielupe», Miezītes bibliotēkā un
bērnu bibliotēkā «Zinītis». Kā ierasts,
pirmdienās būs slēgta Miezītes bibliotēka, bet turpmākos divus mēnešus
(septembrī, oktobrī) – arī bibliotēka
«Pārlielupe». Precīza informācija par
darba laiku pieejama mājas lapā
www.jzb.lv.
 4. septembrī pulksten 20 Jelgavas pils saliņā – brīvdabas kino,
kad varēs noskatīties režisora Ivara
Selecka un scenārista Tālivalža Margēviča pilnmetrāžas dokumentālo
filmu «Kapitālisms Šķērsielā», kas
ir jaunākā Latvijas kino lielfilma,
kura jau izpelnījusies plašu skatītāju ievērību. Šī filma ir turpinājums 1988. gadā uzņemtajam ārēji
necilajam dokumentālajam stāstam
«Šķērsiela» (1988), kas tomēr kļuva
par titulētāko dokumentālo filmu
Latvijas kinovēsturē.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
aicina pieteikties interesentus, kuri
7. septembrī vēlas piedalīties Latvijas Pensionāru federācijas rīkotajā
protesta akcijā «Par pensionāru tiesībām». Tā pulksten 12 notiks Doma
laukumā. Izbraukšana – no paaudžu
dienas centra «Sadraudzība» Dobeles
ielā 62a pulksten 10.30. Interesentiem
jāpiesakās līdz 2. septembrim pie administratora Dobeles ielā 62a vai pa
tālruni 63024428, 29705003.

Ritma Gaidamoviča
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» piedāvā darbu
atkritumu šķirošanas stacijā
«Brakšķi» Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā:
• šķirošanas līnijas meistaram
(darba pienākumi: šķirošanas
līnijas darbības kontrolēšana.
Interesēties pa tālruni 29357119);
• autovadītājam
(būvgružu konteineru
pārvadāšanai stacijas teritorijā)
(interesēties pa tālruni 29357119).

SIA «Kulk»
Inženierkomunikāciju
nozare piedāvā darbu
cauruļvadu montētājiem.
Darba pienākumi:
• tranšeju sagatavošana cauruļvadu montāžai;
• cauruļvadu montāža: cauruļu,
savienotājposmu un aizbīdņu
montāža u.c.
Pieteikties SIA «Kulk» – Jelgavā,
Dobeles šosejā 34, 1. stāvā,
Inženierkomunikāciju nozarē, vai
2. stāvā, Personāldaļā, aizpildot
pieteikuma anketu.
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«Jundas» radošās
nodarbības tagad notiks arī
Pārlielupē; pulciņi Jelgavas
skolēniem – bez maksas

Foto:
Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jau nākamnedēļ jaunais darba cēliens sāksies arī bērnu
un jauniešu centrā «Junda»,
kas pie sevis gaida bērnus
un jauniešus no divu līdz 25
gadu vecumam. Šajā mācību
gadā «Junda» piedāvā 42
interešu izglītības nodarbības, un pilsētā deklarētajiem
bērniem un jauniešiem tās ir
bez maksas. Šā gada jaunums
– centrs paplašina savu darbības «lauku» un divas reizes
nedēļā radošas nodarbības
Pārlielupes bērniem piedāvās
arī Jelgavas 6. vidusskolā. Iepazīties ar jaunās sezonas piedāvājumu varēs 2. septembrī
no pulksten 13 tradicionālajā
«JundTracī» pie «Jundas» Pasta ielā 32.
«Jundas» direktore Ilze Jaunzeme
stāsta, ka piedāvājums centrā aizvien
ir gana plašs un savām interesēm kaut
ko radošu, izglītojošu atradīs ikviens
vecumā no diviem līdz pat 25 gadiem.
Būtiski atzīmēt, ka jaunajā mācību gadā
saglabājas pērn ieviestie noteikumi par
nodarbību maksu, proti, Jelgavā deklarētajiem bērniem un jauniešiem līdz 25
gadu vecumam par darbošanos «Jundas»
pulciņos nav jāmaksā. Šie noteikumi
gan neattiecas uz blakus esošo novadu
skolēniem – viņiem mēneša nodarbību
maksa ir pieci lati.
Jaunais mācību gads līdzi atnesis arī
vairākas pārmaiņas. Galvenā no tām
– «Junda» paplašina savu darbības
«lauku». «Ne reizi vien Pārlielupes
bērnu vecāki lūguši arī tur skolēniem
pēc skolas kaut ko piedāvāt, lai bērniem
nav jābraukā uz pilsētas centru, kas ir
diezgan apgrūtinoši. Šogad radām tādu
iespēju – divas reizes nedēļā 6. vidusskolā
notiks Radošā studija, kurā Pārlielupē
dzīvojošie bērni varēs veidot dažādus
interesantus rokdarbus,» stāsta direktore. Nodarbības notiks divās grupās
– bērniem vecumā no 1. līdz 4. klasei un
no 5. līdz 9. klasei.
Bet modernās dejas šogad vienu reizi
nedēļā pa divām stundām jaunieši vecumā no 16 gadiem varēs apgūt Vakara
(maiņu) vidusskolā. «Modernās dejas
sākām piedāvāt pērn un jūtam, ka ir ļoti
liels pieprasījums. Tāpēc šogad vecākajiem jauniešiem nodarbības notiks Vakara (maiņu) vidusskolā,» tā direktore.

Būs lidmodelēšana
un modes dizains

Klāt nākušas ne tikai pulciņu norises
vietas, bet arī vairākas interesantas un
radošas nodarbības. Proti, no septembra
«Jundā» darbu sāks pulciņš «Lidmodelēšanas pamati», kurā skolēniem no 1.
līdz 5. klasei būs iespēja apgūt lidmašīnu veidošanas pamatus. Iesākumā tiks
būvētas papīra lidmašīnas, izzinot visus
knifus, lai tās patiešām tālu aizlidotu,
bet vēlāk jau katrs nodarbības dalībnieks
uzbūvēs savu koka lidmašīnu. «Šis ir vēl
viens veids, kā bērnus ieinteresēt apgūt
tehniskās zinātnes, un jāteic, ka Latvijā
šī kustība ļoti attīstījusies – notiek dau-

Līdz šim «Jundā» darbojās
koka darbnīca,
bet šogad klāt
nākuši vēl divi
pulciņi – «Koka
tehnika», kur
varēs izgatavot
sīkmēbeles, un
«Kustīgās koka
figūras», kur koks
tiks apvienots ar
elektroniku.
dzas sacensības, konkursi, un gribam,
lai arī Jelgava tajos ir pārstāvēta,» tā
I.Jaunzeme.
Vēl viens jaunums – nodarbības «Modes aksesuāru dizains». «Nav noslēpums,
ka pēdējā laikā cilvēki aizvien vairāk kaut
ko darina pašu rokām, lai būtu oriģinālāki. Arī pie mums šajās nodarbībās būs
iespēja izzināt jaunākās modes tendences
aksesuāriem un tos arī izgatavot. Tas neattiecas tikai uz rotām, bet arī dažādiem
sadzīves priekšmetiem, piemēram, lampu
dizainu,» skaidro direktore.

Uzzini, ko var dabūt gatavu
no papīra

Pie šī gada jaunumiem noteikti jāmin
arī nodarbības Fotoklubā, kur iespēja
gūt zināšanas fotomākslā un fotogrāfiju
uzņemšanā, un «Papīra plastika», kas
būs jaunums Jelgavā. Abas nodarbības
vadīs jauna skolotāja Vēsma Cielava.
«Papīru radošie darbi ikdienā kļūst
arvien populārāki, un jāteic, ka no tik
vienkārša materiāla kā papīrs var dabūt
gatavas apbrīnojamas lietas. Izzināt un
paplašināt zināšanas papīra izmantošanā
šogad ļausim arī mūsu «jundēniem»,»
tā direktore, aicinot izmantot jauno
iespēju. Bet sīkmēbeles šogad varēs izgatavot interešu izglītības pulciņā «Koka
tehnika», savukārt pulciņā «Kustīgās
koka figūras» kokapstrādi sasaistot ar
elektroniku sanāks kustīgas rotaļlietas.
Darbu jau pēc nedēļas sāks arī Prāta
un galda spēļu klubs, kur būs iespēja ne
tikai pašiem skolēniem apgūt galda spēļu,
piemēram, šaha, dambretes, spēlēšanas
taktiku un noteikumus, bet arī gūt pieredzi galda spēļu turnīru organizēšanā
un tiesāšanā.

Divi pulciņi – bērniem
ar īpašām vajadzībām

«Junda» saglabā abus pulciņus, kuros
aicināti darboties arī pilsētas bērni ar
īpašām vajadzībām. «Jundā» Skolas ielā
2 darbosies «Puķuzirnītis», šiem bērniem
piedāvājot radošo darbnīcu, floristiku un
keramikas stundas, bet vasaras nometnē
«Lediņi» darbu turpinās «Lediņu bitītes»
– Brīvā laika istaba un Montesori atveseļošanās kabinets.
Lai īstenotu visus jaunumus, «Junda»
savā kolektīvā uzņēmusi arī jaunus
skolotājus. Bēbīšu skolu turpmāk vadīs
jelgavniece Agnese Feldmane, kas mazajiem no viena līdz trīs gadu vecumam
kopā ar lācīti Ami ļaus iepazīt pasauli.
Kolektīvam pievienojas arī jau minētā
V.Cielava.

Pārmaiņas visās «Jundas» ēkās

Tāpat kā citās pilsētas izglītības iestādēs, arī «Jundā» vasaras laikā notikušas
dažādas vizuālas pārmaiņas. Proti,
Skolas ielā 2 veikts lielās zāles remonts,
izremontēta mākslas studija un gaiteņos
nomainīts grīdas segums. Pasta ielā 32
lielāks prieks, kā tas parasti ir ar jaunām
lietām, darboties būs Rotaļu istabā, kas
piedzīvojusi diezgan vērienīgas pārmaiņas. Tāpat šeit izremontēts otrā stāva
gaitenis un trepju telpa. Bet vasaras
nometnē «Lediņi» veikta teritorijas labiekārtošana, ieklājot bruģi pie skatuves,
kur «Junda» rīko brīvdabas koncertus,
un atjaunots teritorijas zāliens.

Ceturtdiena, 2013. gada 29. augusts

Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda»
pulciņu nodarbību saraksts 2013./2014. m.g. 1. semestrim

Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas!

Nodarbības
DEJOTprieks
Tautas dejas,
M.Bratkus,
I. Ziemele,
koncertm. G.Vanaga
Vēderdejas,
S.Šteinkopfa
Līnijdejas,
S.Vīgante
Baleta pamati,
L.Ķince
Deju aerobika, L.Malbārde
Mūsdienu deja,
A. Čaplinska, L. Malbārde,
L. Ķince
Nodarbības
DZIEDĀTprieks
Muzikālā studija,
popgrupas «Smaids»,
V.Ņinkovska
Muzikālā studija un
popgrupas
«Lai skan»,
I.Šveicere
«Kustīgās notiņas», A.Loca
Nodarbības
MUZICĒTprieks
Vijolnieku ansamblis,
L.Voitova, koncertm.
I.Vrubļevska
«Jundas ģitāras»
Zvanu ansamblis «Accelerando»,
A.Loca
Nodarbības
TEHNIKprieks
«Datorgudrības»,
U.Pekša
Tehniskā modelēšana,
M.Dzerkalis
Koka hobijlietu darbnīca, J.Aizups
Koka tehnika, A.Krūmiņš
Lidmodelēšanas pamati, M.Dzerkalis
Trases automodelisms, M.Kalniņš
Nodarbības
DARBOTIESprieks
Keramika, I.Brizga
Ādas plastika,
S.Tauriņa
Floristika,
S.Polīte
Radošā studija,
S.Polīte
Radošā darbnīca,
I.Jaunzeme, D.Ivanova
Modes aksesuāru dizains, D.Ivanova
Papīra plastika, V.Cielava
Mākslas studija,
I.Ungure
Brīvā laika klubs
«Pietura», I.Jankeviča
Prāta un galda spēļu klubs, A.Spīķis
Stikla māksla, L.Vizbule
Dabas draugu klubs, K.Jankeviča
Nodarbības
VALODprieks
Angļu valoda mazajiem,
I.Saulīte
Angļu valoda,
A.Vainovska
Latviešu valoda,
A.Rindjonoka
Nodarbības
ĪPAŠSprieks
Klubs «Puķuzirnītis»,
D.Vitkus
«Lediņu bitītes»,
I.Dominiece, I.Anstrate
Nodarbības
JAUNIEŠprieks
Jauniešu klubs,
Z.Leikuma, D.Indrika
Fotoklubs, V.Cielava
Nodarbības
PIRMSSKOLNIEKprieks
Rīta komplekss,
V.Vīgante, I.Ungure, Z.Leikuma
L.Spalva, I.Brizga, S.Vīgante
Bēbīšu skola,
A.Feldmane
Ziķerpēcpusdiena,
I.Bauermeistare
Nodarbības
DAŽĀDGAUMJUprieks
Dzīves skola, S.Blūma
Sporta tūrisms, alpīnisms
un klinšu kāpšana,
N.Hofmanis

Vecuma grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

«Jundaliņi», 2. kl.
14.30 – 16.00 		
14.30 – 16.00
«Jundēns», 4. – 5. kl.		
14.30 – 16.00 		
14.30 – 16.00
«Jundaliņi», 1. kl.
17.40 – 18.40 		
17.40 – 18.40
«Jundaliņi», 6 – 7 g.v.
19.00 – 20.00		
19.00 – 20.00			
«Dunduriņi», 4 – 5 g.v.		
17.40 – 18.10 		
17.40 – 18.10
«Jundēns», 3. kl.
16.10 – 17.30 		
16.10 – 17.30
«Jundēni», 7. – 8. kl. 		
16.00 – 17.30 		
16.00 – 17.30
«Jundari», 9. – 12. kl. 		
18.30 – 20.00 		
18.30 – 20.00
2. – 7. kl. (iesācēji)		
15.00 – 15.45 			
18.00 – 18.45
2. – 7. kl. (turpinātāji)		
16.00 – 16.45				
no 8. kl.		
20.00 – 21.45 			
19.00 – 19.45
1. – 7. kl. (iesācēji)			
14.30 – 16.15 		
14.30 – 16.00S
turpinātāji 			
16.30 – 18.50		
16.10 – 17.50
1. – 4. kl.		
17.00 – 17.45		
15.30 – 16.15		
5. – 6. kl.		
18.00 – 18.45		
16.30 – 17.15
no 16 g.v.
19.15 – 21.00 			
19.15 – 2100 		
pirmsskola
17.00 – 17.30 				
18.00 – 19.00
1. – 2. kl.
14.00 – 14.45 			
17.30 – 18.15
14.00 – 14.45
3. – 4. kl.
15.00 – 15.45 				
15.00 – 15.45
5. – 6. kl.
16.00 – 16.45 19.00 – 19.45			
16.00 – 16.45
7. – 9. kl.
18.30 – 19.15 			
18.30 – 19.15
17.00 – 17.45
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
studija, 4 – 6 g.v.
14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 		
14.30 – 15.00
jaunākā popgrupa, 7 – 8 g.v.
15.15 – 16.00 15.15 – 16.00		
15.15 – 16.00
14.30 – 15.15
vidējā popgrupa, 8 – 12 g.v.
16.15 – 17.00 16.15 – 17.00		
16.15 – 17.00
16.30 – 17.15
vecākā popgrupa
17.15 – 18.00 17.15 – 18.00		
17.15 – 18.00
18.30 – 19.15
pirmsskola, 4 – 6 g.v.		
17.00 – 17.55			
17.00 – 17.55
studija, 1. – 4. kl.		
14.00 – 14.45			
13.00 – 14.45
studija, 5. – 12. kl.		
15.00 – 16.45		
16.00 – 17.45
popgrupa, 8 – 10 g.v.
14.00 – 15.45			
14.00 – 15.45		
popgrupa, 10 – 15 g.v.		
18.00 – 19.45			
15.00 – 16.45
popgrupa, 15 – 19 g.v.
18.00 – 20.45			
18.00 – 19.45
puišu popgrupa
16.00 – 17.45 				
18.00 – 19.45
3 – 5 g.v.
17.30 – 18.30		
17.30 – 18.30			
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
jaunākā grupa, 5 – 8 g.v.			
13.00 – 14.45			
vidējā grupa, 9 – 11 g.v.			
15.00 – 16.45
vecākā grupa, no 12 g.v.			
17.00 – 18.45			
Sestdienās nodarbības notiek Spīdolas ģimnāzijā! Jaunākā gr.: 9.00 – 10.45/Vidējā gr.: 11.00 – 12.45/Vecākā gr.: 13.00 – 14.45
iesācēji
Uzņemšana – 4. septembrī no plkst.15.00 līdz 16.00			
turpinātāji
12 – 25 g.v.		
16.00 – 20.45		
16.00 – 20.45		
Vecuma grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

iesācēji I gr., 2. – 4. kl.
15.00 – 15.45 				
15.00 – 15.45
iesācēji II gr., 5. – 6. kl.		
15.00 – 16.30		
15.00 – 16.30
iesācēji III gr., 5. – 6. kl.		
16.40 – 18.20		
16.40 – 18.20		
turpinātāji I gr., no 7. kl.		
18.20 – 19.45		
18.20 – 19.45
turpinātāji II gr., no 7. kl.
16.00 – 17.45				
16.00 – 17.45
turpinātāji III gr., no 7. kl.
18.00 – 19.45				
18.00 – 19.45
1. – 4. kl.			
13.00 – 15.45		
13.00 – 15.45
no 5. kl.			
16.00 – 18.45		
16.00 – 18.45
no 5. kl.		
16.00 – 18.45		
16.00 – 18.45		
1. – 5. kl.
13.00 – 18.45					
1. – 5. kl.		
13.00 – 15.45		
13.00 – 15.45		
no 3. kl.		
13.00 – 16.45		
13.00 – 16.45		
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Nodarbību vieta

Pasta iela 32

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

Pasta iela 32
Skolas iela 2
Nodarbību vieta

Pasta iela 32

Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Nodarbību vieta

3 – 25 g.v.
13.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
iesācēji no 5. kl.		
14.00 – 15.45 14.00 – 15.45		
14.00 – 15.45
turpinātāji no 5. kl.		
16.00 – 18.45 16.00 – 18.45		
16.00 – 18.45
turpinātāji 		
13.00 – 17.45			
13.00 – 17.45
iesācēji				
14.00 – 17.45
1. – 4. kl.
14.00 – 15.45		
14.00 – 15.45			
5. – 12. kl.
16.00 – 17.45		
16.00 – 17.45			
iesācēji, no 1. kl.
14.00 – 14.45		
14.00 – 14.45			
turpinātāji (otrais gads)
15.00 – 16.45		
15.00 – 16.45			
turpinātāji (trešais gads)		
13.00 – 16.45		
13.00 – 16.45
13.00 – 16.45
15 – 25 g.v.
17.00 – 18.45		
17.00 – 18.45			
				
15.30 – 19.15		
14.00 – 17.45
1. – 3. kl.
13.00 – 14.45			
13.00 – 14.45		
4. – 7. kl.
15.00 – 16.45			
15.00 – 16.45		
pirmsskola
17.00 – 18.50			
17.00 – 18.50
6 – 15. g.v.			
14.30 – 18.15		
14.30 – 18.15
no 2. kl. 				
14.30 – 18.15		
no 1. kl.		
13.30 – 18.15			
13.30 – 18.15
6 – 14 g.v.
13.00 – 16.45 13.00 – 16.45		
13.00 – 16.45
13.00 – 16.45
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

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

5 – 7 g.v.
17.30 – 18.15		
17.30 – 18.15			
I grupa, 1. – 2. kl.
15.30 – 16.15 		
15.30 – 16.15 			
II grupa, 1. – 2. kl.
16.30 – 17.15 		
16.30 – 17.15
I grupa, 3. – 4. kl.
15.00 – 15.45				
15.00 – 15.45
II grupa, 3. – 4. kl.			
17.00 – 17.45		
17.00 – 17.45
4. – 5. kl.
16.00 – 16.45		
16.00 – 16.45			
5. – 6. kl.
17.00 – 17.45				
16.00 – 16.45
1. kl.		
13.30 – 14.15		
13.30 – 14.15		
2. – 3. kl.		
14.30 – 15.15		
14.30 – 15.15		
3. – 4. kl.		
15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15		
4. – 6. kl.		
16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Pasta iela 32

6. vidusskola
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Skolas iela 2
Nodarbību vieta

Skolas iela 2

Skolas iela 2

Nodarbību vieta

no 1. kl.
15.00 – 17.45			
15.30 – 17.15		
Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām darbojas darbnīcās «Radošā darbnīca», «Keramika», «Mākslas studija», «Floristika».
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļš 1, Jelgava).
Pulciņā pieejama Brīvā laika istaba, Montesori atveseļošanās pedagoģija.				
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

«Lediņi»
Nodarbību vieta

no 15 g.v.		

Pasta iela 32

13.00 – 19.00		

no 14 g.v.			
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena

13.00 – 19.00

12.00 – 20.00

15.30 – 19.15			
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Skolas iela 2

Skolas iela 2
Nodarbību vieta

3 g.v. 		
10.00 – 11.50 		
10.00 – 11.50 		
Pasta iela 32
1. nodarb.: valodas, runas mācība; 2. nodarb.: zīmēšana, pirkstiņdarbi; 3. nodarb.: rotaļspēles.				
4 g.v.		
10.40 – 12.30		
10.40 – 12.30
1. nodarb.: valodas, runas mācība; 2. nodarb.: zīmēšana, pirkstiņdarbi; 3. nodarb.: rotaļspēles.
1. dzīves gads			
9.30 – 1045		
9.30 – 10.45
Pasta iela 32
2. dzīves gads			
11.00 – 12.15		
11.00 – 12.15
3. dzīves gads			
12.30 – 13.45		
12.30 – 13.45
3 – 7 g.v.
14.30 – 17.20		
14.30 – 17.20			
Skolas iela 2
Vecuma grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

no 18 g.v.			
18.30 – 21.15			
5. – 12. kl.
16.00 – 20.00				
16.00 – 20.00
Nodarbības notiek Jelgavas 1. internātpamatskolā (Institūta iela 4, Jelgava). Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām
Institūta ielā 4, Jelgavā, – trešdienās, sestdienās.					

Nodarbību vieta
Pasta iela 32
Jelgavas 1.
internātpamatskola

Nodarbības ir plānotas ar starpbrīžiem. Tālrunis uzziņām 63022298; e-pasts info@junda.lv

Ceturtdiena, 2013. gada 29. augusts

Justovičs – labākais
tālmetienos

Aizvadītajā nedēļas nogalē 3x3 «WorldTour» Prāgas posmā piedalījās Latvijas čempionāta basketbolā
trīs pret trīs uzvarētāji BK «Jelgava»
spēlētāji Gatis Justovičs, Kristaps
Kanbergs un Artūrs Dušelis, kuriem pievienojās vēl viens basketbola kluba «Jelgava»
pārstāvis – Artūrs Bricis. Diemžēl grupu
turnīrā jelgavnieki piedzīvoja trīs zaudējumus, noslēdzot sacensības bez izcīnītiem
panākumiem, taču G.Justovičs kļuva par
labāko tālmetienu konkursā. Jāpiebilst,
ka apmaksātu ceļazīmi uz šo posmu
G.Justovičs, K.Kanbergs un A.Dušelis
nodrošināja, otro gadu pēc kārtas izcīnot
pirmo vietu Latvijas čempionātā.

1. septembrī – Futbola svētki

Svētdien, 1. septembrī, pulksten 11
Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
stadionā FK «Jelgava» aicina pulcēties
visus kluba futbolistus, viņu ģimenes
un futbola cienītājus – tur gaidāmi
Futbola svētki. Galvenais notikums
– futbola spēle «11 pret 100» jeb
virslīgas komandas spēlētāji pret simts
jaunajiem futbolistiem. Būs arī futbola
mačs, kurā piedalīsies vecāki, kopīga
līdzi jušana U-13 komandai, kas ZOC
aizvadīs Latvijas čempionāta spēli, bet
noslēgumā – 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – «Jūrmala 2». FK «Jelgava» informē,
ka klubs parūpēsies par bezalkoholiskajiem dzērieniem, desiņām un piknika
iespējām, taču vecāki aicināti ņemt
līdzi groziņus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Pret «Skonto» –
bez argumentiem

Latvijas Futbola
virslīgas 18. kārtas
gaitā jelgavnieki
nespēja nopietni
pacīnīties ar turnīra līdervienību
Rīgas «Skonto», piedzīvojot zaudējumu
ar 0:3. Vārtus «Skonto» labā guva Valērijs
Šabala un Artūrs Karašauks, kuri ir rezultatīvākie turnīra spēlētāji, bet trešo bumbu
savos vārtos pēc neveiksmīga rikošeta
raidīja jelgavnieku kapteinis Deniss Petrenko. Līdz ar to mača liktenis tika izšķirts
jau spēles 53. minūtē. Nākamo virslīgas
spēli ZOC stadionā jelgavnieki aizvadīs
14. septembrī pulksten 14, tiekoties ar FC
«Jūrmala» komandu.

Pujāts tomēr spēlēs
HK «Zemgale»

Pretēji iepriekš paustajam HK «Zemgale»
tomēr panācis vienošanos ar savu iepriekšējo sezonu kapteini un rezultatīvāko
spēlētāju Gunti Pujātu, kurš vairākkārt
kļuvis arī par Latvijas Hokeja virslīgas
rezultatīvāko spēlētāju. Jāpiebilst, ka HK
«Zemgale» pēc vasaras brīvdienām kopā
pirmo reizi sanāca 1. augustā, kad uz
komandas sapulci ieradās 25 spēlētāji,
lielākā daļa no viņiem – ar konkrētu mērķi
iekļūt komandā. Treniņi Igora Ļebedeva
vadībā notiek divreiz dienā, liekot uzsvaru
uz fizisko un funkcionālo sagatavotību,
bet pirmo oficiālo virslīgas spēli jelgavnieki aizvadīs 7. septembrī, kad Jelgavā
viesosies Daugavpils hokejisti, informē
kluba pārstāvji.

BMX trasē ātrākais – olimpietis;
Jelgavai viss pjedestāls sešgadīgo grupā
 Krišs Upenieks

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) BMX trasē norisinājās Jelgavas «Grand Prix». Pro Open
grupā ātrākais bija Londonas
Olimpisko spēļu dalībnieks
Edžus Treimanis, bet mūsu
Kristens Krīgers piedzīvoja neveiksmi pusfināla braucienā.
«Mītavas kumeļiem» labākais starts bija
sešgadīgo puišu grupā, kur uz goda pjedestāla kāpa tikai jelgavnieki. Kopumā kluba
«kontā» šajās sacensībās ir astoņas godalgas, no kurām sešas – sudraba. Komandas
treneris Uldis Balbeks par savu sportistu
startu bija priecīgs, tomēr saskatīja grupu,
kurā varēja cīnīties vēl par vienu medaļu.

Drošākie – mazie BMX braucēji

Jaunākajā grupā, kur savu ātrumu uz
BMX riteņa demonstrēja piecgadīgi un
sešgadīgi zēni, jelgavnieki Renārs Pavlovs,
Rodrigo Antulis un Martins Ints Valainis
«savāca» visas trīs medaļas, pierādot, ka
Jelgavā trenējas drošākie sportisti. «Visas
trīs godalgas «Mītavas kumeļiem» – tas ir
lieliski! Mums šeit ir augstais starts, pie kā
ļoti daudzi citu klubu mazāko grupu sportisti nav pieraduši, tāpēc startē visai bailīgi,
bet mūsējie – bez problēmām. Viņi šeit trenējas, nekādu baiļu nav, tāpēc arī tik izteikts
triumfs šajā grupā,» pārliecinošo Renāra,
Rodrigo un Martina Inta startu komentē
komandas treneris U.Balbeks. Jāpiebilst, ka
šajā grupā startēja 25 sportisti – tik daudz
puišu, kuriem BMX ritenis ir tuvs, bija vēl
tikai 13 – 14 gadus veco sportistu grupā.

vai izcīnīja 1999. gadā dzimusī Vanesa
Buldinska, kurai Jelgavas trasē sudraba
godalga. «Uzskatu, ka nobraucu samērā
labi. Protams, savās mājās varēju cīnīties
arī par 1. vietu – Jelgavā startēt ir vieglāk,
jo pa šo trasi braucu katru dienu,» pēc
sacensībām atzīst Vanesa, piebilstot, ka
bijušas iespējas kāpt arī uz goda pjedestāla
augstākā pakāpiena. Mājinieku «kontā»
vēl četras tāda paša kaluma medaļas – astoņgadīgo grupā otrais ātrākais izrādījās
Marks Cimermanis, sudrabs arī gadu
vecākajam Kristeram Blūmam, 17+ grupā
mazliet līdz zeltam pietrūka Ernestam
Šteinbergam, bet 30+ krūzeriem viena
sportista pārākumu atzina Alvis Lānso.
«Kopumā uzskatu, ka rezultāti ir labi.
Astoņas medaļas – domāju, ja skaitītu komandu kopvērtējumu, mēs būtu vieni no
labākajiem. Savā trasē rezultāti vienmēr ir
labāki, jo zinām, kā izbraukt katru virāžu,
zinām katru kalniņu. No neveiksmēm
noteikti jāpiemin Emīla Jekševiča starts, jo
viņš bija spējīgs cīnīties par medaļu. Diemžēl finālbrauciens Emīlam nepavisam
nesanāca,» rezultātus vērtē U.Balbeks.

Pro Open grupā Krīgers
izstājas pusfinālā un gatavojas
Latvijas čempionātam

Pro Open grupā galvenā cīņa par zeltu
norisinājās starp diviem Londonas Olimpisko spēļu dalībniekiem – finālā mazliet
ātrāks par Rihardu Veidi bija E.Treimanis,
kurš ir šāgada Eiropas BMX riteņbraukšanas kopvērtējuma vicečempions. Viens
no talantīgākajiem Jelgavas BMX skolas
audzēkņiem K.Krīgers veiksmīgi aizcīnījās līdz pusfinālam, bet tur piedzīvoja
neveiksmi. «Pusfinālā iekrita diezgan
spēcīgs brauciens, jau pirmās taisnes galā
«Mītavas kumeļiem» vēl piecas biju ierindojies labā pozīcijā, tomēr sanāca
medaļas – visas sudraba
sadursme, pēc kuras priekšējam ratam
No meitenēm vienīgo medaļu Jelga- izlūza vairāki spieķi, kas to nobloķēja, tādēļ

Albertam Jurčenko – bronza
pasaules čempionātā kadetiem
Nedēļas nogalē Serbijas
pilsētā Zrenjaninā noslēdzās brīvās cīņas pasaules kadetu čempionāts
jauniešiem līdz 17 gadu
vecumam, kurā Jelgavas
kluba «Milons» audzēknis Alberts Jurčenko
izcīnīja bronzas godalgu. Kopumā sacensībās
svara kategorijā līdz 69
kilogramiem sportists
aizvadīja piecas cīņas,
no kurām četrās izcīnīja
uzvaru, piekāpjoties tikai Eiropas čempionam
Azerbaidžānas sportistam Abdulmuslimam Mukhuddinovam, kurš uzvarēja arī pasaules meistarsacīkstēs. Kopsummā tas Albertam ļāva iegūt bronzas godalgu, kas ir
viens no augstākajiem jelgavnieku sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos šogad.
Jāpiebilst, ka Alberts iekļauts arī Latvijas Olimpiskās vienības jaunatnes sastāvā, bet
ikdienā mācās un trenējas Dagestānas pilsētā Hasavjurtā, kur izveidots cīņas sporta
internāts. Jelgavā sportistu varēs sastapt 28. septembrī, kad viņš piedalīsies kluba
«Milons» organizētajā pilsētas atklātajā čempionātā. A.Jurčenko treneris Vladimirs
Smirnovs izsaka pateicību Jelgavas pilsētas domei un Sporta servisa centram par
atbalstu dalībai pasaules čempionātā.
Foto: no personīgā arhīva
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Piedāvā darbu
Jelgavas 4. vidusskola, Akmeņu iela 1,
steidzami aicina darbā medicīnas māsu. CV
sūtīt pa e-pastu 4vsk@izglītība.jelgava.lv.
Tālrunis 63029074.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001, aicina darbā
skolotāja palīgu. Tālrunis 63021897;
www.jvmv.lv; vvsk@inbox.lv.
SIA «Kreatīvs» piedāvā darbu galdniekam(-cei)
ar pieredzi. Tālrunis 29537176.
Ja darbs ar cilvēkiem ir Tavs aicinājums, ja vēlies
palīdzēt cilvēkiem izvēlēties labāko, vēlies labi
pelnīt, esi neatlaidīgs un mērķtiecīgs, patiešām
vēlies strādāt, tad SIA «Aquapulita Latvia» meklē
tieši tādu cilvēku kā Tu. Darbā Tev noderēs: labas
komunikācijas prasmes, spēja argumentēt, parliecināt un ieklausīties, orientācija uz rezultātu,
labas latviešu un krievu valodas zināšanas, kā arī
atbildības sajūta. Lai sasniegtu labus rezultātus,
mēs Tev piedāvājam: motivējošu atalgojumu, labas izaugsmes iespējas, profesionālas
apmācības, darbu Jelgavā. Sūti CV pa e-pastu
bfjelgava@inbox.lv. Tālrunis 22126186.
SIA «Aquapulita Latvia» vajadzīgi darbinieki, kuriem patīk strādāt ar klientiem,
kuriem nav problēmu runāt gan latviešu,
gan krievu valodā un, ja nepieciešams,
lidot komandējumos. CV sūti pa e-pastu
bfjelgava@inbox.lv. Tālrunis 22126186.
SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us)
šuvējas(-us) un šuvējas(-us)
bez pieredzes darbam Jelgavā.
Pieteikties, zvanot pa tālruni 28337659.

Meklē darbu
Vīrietis – jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.
Vīrietis (53) meklē darbu, vēlams nodrošināt transportu vai dzīvošanu uz vietas.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis
27140052, 25941273.
Daiļdārzniece var sakopt dārzu ap māju,
vasarnīcu. Tālrunis 28155893 (TELE2).

Foto: Ivars Veiliņš
Viens no talantīgākajiem Jelgavas BMX skolas audzēkņiem Kristens Krīgers
veiksmīgi aizcīnījās līdz pusfinālam, bet tur diemžēl piedzīvoja neveiksmi
un no sacensībām izstājās.
nespēju veikt trasi līdz galam. Arī B finālā sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
nepiedalījos, jo velosipēds nebija braukša- Baltkrievijas un Krievijas.
nas kārtībā,» skaidro Kristens. Pašlaik viņš
jau dzīvo Valmierā, tāpēc atzīst, ka Jelgavu Ārā trenēsies, kamēr nesals pirksti
par mājas trasi nosaukt vairs īsti nevar, jo
Gan treneris U.Balbeks, gan kluba prešeit pabūt sanāk visai reti. Tāpat jaunais zidents A.Balbeks droši saka, ka ziemas
sportists sacīja, ka ir sakrājies zināms no- sezonā jaunie braucēji varēs savu meistagurums, tomēr līdz sezonas beigām spēka rību slīpēt angārā pie Sporta skolas. «Ārā
pietikšot. «Galveno akcentu tagad likšu uz trenēsimies, kamēr nesals pirksti – līdz
Latvijas čempionātu, kas 7. septembrī no- oktobrim noteikti. Protams, ja pēkšņi
risināsies Valmierā,» tuvāko mērķi ieskicē septembrī pārsteigs sniegs, tad iekšā dosportists. Nākamgad mērķi K.Krīgeram ir simies agrāk. Domāju, ka nevajadzētu būt
tādi paši kā šogad, proti, veiksmīgi startēt problēmām, lai trasi angārā varētu izveidot.
Eiropas un pasaules čempionātos.
Pēc sezonas paši tur padarbosimies – jau
iepriekš esam ieguldījuši darbu, lai trase
Prestiža, nevis naudas lieta
Jelgavā būtu arī ziemā. Pozitīvi, ka nebūs
Kluba prezidents Aivars Balbeks atzīst, kaut vai vienreiz nedēļā jābrauc trenēties uz
ka sacensību organizēšana nav lieta, ar Rīgu,» tā treneris. Viņš skaidro, ka tuvākās
ko pelnīt naudu. «Sportistiem ir dalības sacensības gaidāmas 7. un 8. septembrī Valmaksa, kas nosedz tikai daļu no izmaksām. mierā – no sākuma SMSCredit.lv Latvijas
Nekāda pelnīšana te nenotiek – naudas čempionāta fināls, bet dienu vēlāk – arī
ziņā ir tikai mīnusi. Taču sacensību rī- «Grand Prix» sērijas, tomēr ne visi sportisti
košana ir prestiža jautājums klubam,» tā uz šīm sacensībām dosies. A.Balbeks skaidviņš. A.Balbeks pateicas Sporta servisa ro, ka joprojām ir vairāki sportisti, kuri var
centram, kas palīdzēja ar Jelgavas «Grand pacīnīties par augstākajām vietām «Grand
Prix» organizēšanu. Sportistu startu kluba Prix» sacensību kopvērtējumā. Septembra
prezidents gan nevērtē viennozīmīgi, sakot noslēdzošajā daļā vēl ir sacīkstes Mārupē
– kāds nostartēja labi, bet kādam, protams, un Rīgā, bet U.Balbeks pieļauj, ka arī uz
bija iespēja nostartēt veiksmīgāk.
turieni «Mītavas kumeļi» pilnā sastāvā
Jāpiebilst, ka sacensībās piedalījās 217 varētu nedoties.

Sieviete (54) meklē darbu, varu pieskatīt,
kopt vecu, slimu cilvēku vai arī veikt kādus
citus mājas darbus. Tālrunis 26720382.

Izīrē
1-ist. dzīvokli centrā. T.22004878
Dzīvokli. T.22336906.

Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288.
Opel Astra 2003. T.27068144.
Lauku māju. T.28100089.
Lēti sekciju. T.27138054
1ist. dzīvokli. T.22356100.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel. 27760073.
Pērku visu marku auto. T.20061444.

Dažādi
Automātisko veļasmašīnu remonts, mājās.
T.29587816.
Grāmatvedības pakalpojumi, nodokļu konsultācijas, maksātnespējas lietu kārtošana
un virzība tiesai. Tel.26015056.
Zīlniece. T.26180906, 29742875.
Pļauju zāli. T.26395804.
Pļauju zāli. Tālrunis 25994203.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ALDONIJA ŽIMANTE (1932. g.)
MANTS MĀRIŅŠ (1941. g.)
JEĻENA MĀRIŅA (1944. g.)
ŽANIS MAINIEKS (1919. g.)
ILGA BEIJERE (1929. g.).
Izvadīšana 29.08. plkst.14
Baložu kapsētā.
ANNA LAGUTINA (1929. g.).
Izvadīšana 29.08. plkst.12.30
Baložu kapsētā.
ANDRIS KĻAVIŅŠ (1949. g.).
Izvadīšana 30.08. plkst.13
Bērzu kapsētā.
IMANTS ŽABRIS (1946. g.).
Izvadīšana 30.08. plkst.15
Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. septembris
LTV1
6.03 «Province».*
6.30 JAUNUMS! «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1676.sērija.
9.30  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 7.sērija.
10.20 «Andrea Bočelli koncerts Portofīno» (ar subt.).
12.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.15  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok. filma. 1.sērija.
13.15 «Ielas garumā».*
13.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Uguns pavēlnieks». Izglītojoša TV spēle par drošību.*
15.10 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
15.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 9. un 10.sērija.
16.30 «Dabas grāmata».*
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1676.sērija.
18.00 JAUNUMS! «Dienas ziņas»
18.45 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 121.sērija.
19.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.20 «Es un skola».*
20.00 «Alfabēts, reizrēķins un krokodils.»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA! «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
0.25 «Ielas garumā».*
0.55 «LR2 koncerts “Kad man vairs nebūs 16...”».*
3.30 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
4.05 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.*
4.45 «Vertikāle».*
5.11 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Viesnīca».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.35  «Rožu dārzs». Seriāls. 12.sērija.
11.35  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem». Latvija – Krievija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 13.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 1.sērija.
17.35 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.05 JAUNUMS! «Noskaidrot patiesību». Seriāls 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «“Ghetto Games 2013”».
19.30 «Olimpieša portrets».*
19.45  «Uz pasaules vulkāniem». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.45 «“SeMS” ceļo».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00 «Ali Baba un 40 laupītāju». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
0.40 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 5.sērija.
1.10 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
2.05 «Troksnis».*
4.10 «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem». Latvija – Krievija.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.55 «Ģimenes ligzda».
12.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 125.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 11. un 12.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 45. un 46.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 100.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 100.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls 4.sērija.
22.20 «Briljantu roka» (ar subt.). Krievijas komēdija.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Galileo».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 100.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 96.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 21.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
6.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.20 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls.
8.40 «Medikopters». Vācijas seriāls. 1.sērija.
9.40 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.05 «Māmiņu klubs».
10.40 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs 1.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 119.sērija.
12.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 40.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.30 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».

14.05 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 579. un 580.sērija.
15.15 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 46.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls 1. un 2.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika». Latvijas realitātes šovs.
23.45 «Nekā personīga».
0.40 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 96.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 46.sērija.
3.15 «Medikopters». Vācijas seriāls. 1.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 119.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. septembris
LTV1
6.03 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1677.sērija.
9.30  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 8.sērija.
10.20  «Nemiers». Lielbritānijas trilleris. 1.sērija.
12.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.15 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok. filma. 1.sērija.
13.10 «Viss notiek!»*
13.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Props un Berta». Animācijas filma.
15.20 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 11. un 12.sērija.
16.35 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” 28.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1677.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.35  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 8.(noslēguma) sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Spuldzīšu drāma». Dokumentāla filma.
22.20 «Pasaules telpa».
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «Četras istabas».*
0.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.15 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013». 1.pusfināls.*
3.20 «Tiksimies Peipusa krastā».*
4.25 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.*
5.11 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 12.sērija
7.35 «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 13.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem». Latvija – Krievija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 14.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 2.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! «JHL spēle». HK “Rīga” – MHK “Spartak”.
21.50 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «Tavs auto».
23.30 «Autosporta programma nr.1».
0.00 «Skrundas pieturzīmes».*
0.30  «Specvienība». Seriāls. 11.sērija.
1.20 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
1.50 «Abi gali balti, viducis zaļš». Animācijas filma.
2.05 «Troksnis».*
3.10 «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem». Latvija – Krievija.*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 4. un 5.sērija.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 126.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 13. un 14.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 47. un 48.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 101.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 101.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Svētie un grēcīgie». Melodrāma.
23.10 «Nikita». ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 47. un 48.sērija.
2.30 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
2.50 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 126.sērija.
3.35 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 101.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 97.sērija.

tv programma
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 22.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
6.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.20 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls 1. un 2.sērija.
8.40 «Medikopters». Vācijas seriāls. 2.sērija.
9.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs 2.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 120.sērija.
12.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 41.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.30 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.05 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 581. un 582.sērija.
15.15 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 38.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 47.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 38.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 5.sērija.
22.45 JAUNUMS! «Atriebība». ASV seriāls. 1.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 18.sērija.
0.40 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
1.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 97.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 47.sērija.
3.15 «Medikopters». Vācijas seriāls. 2.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

Trešdiena, 4. septembris
LTV1
6.03 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1678.sērija.
9.25 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.00 «Pasaules telpa».*
12.30 «Latvija var!»*
13.00 «Spuldzīšu drāma». Dokumentāla filma.
14.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Vertikāle».*
14.50 «Laika dimensija».*
15.20 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 «Kas te? Es te!»*
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1678.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Dīvainā mēnessgaisma». Rīgas kinostudijas drāma.
22.50 «Nākotnes parks».
23.05 «Zebra».
23.20 «Nakts ziņas».
23.34 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.40 «Četras istabas».*
0.25 «Pasaules telpa».*
0.55 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 1.sērija.
1.35 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013». 2.pusfināls.*
3.35 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
4.30 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.*
5.11 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Aste». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 13.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 14.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pārbaudes spēle basketbolā». Somija – Latvija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 15.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 3.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «“Dinamo” jaunā sezona». Speciālraidījums.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.45  «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija
22.45 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 95.sērija.
23.50 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
1.35 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1. un 2.daļa.
2.05 «Troksnis».*
3.10 «Pārbaudes spēle basketbolā». Somija – Latvija.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Svētie un grēcīgie». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 127.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 15. un 16.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 49. un 50.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 29. augusts
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 102.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 102.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 11.sērija.
22.10 «Geimeris». ASV fantastikas trilleris.
0.15 «Dzīvīte».
0.40 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 49. un 50.sērija.
2.35 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
2.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 127.sērija.
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 102.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 98.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 23.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
6.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.20 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 3. un 4.sērija.
8.40 «Medikopters». Vācijas seriāls. 3.sērija.
9.40 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 3.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 121.sērija.
12.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 42.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.30 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.05 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 583. un 584.sērija.
15.15 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 48.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 2.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 16.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.50 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 5.sērija.
0.40 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
1.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 98.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 48.sērija.
3.15 «Medikopters». Vācijas seriāls. 3.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 121.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1679.sērija.
9.25  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «“De facto”» (ar subt.).*
12.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.55 «Zebra».*
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vizmai Belševicai – 80. Es aiziet nevaru».*
14.35 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.05 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
15.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.55  «Luijs». Animācijas seriāls. 100.sērija.
16.02  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 27.sērija.
16.30 «Kas te? Es te!»*
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1679.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Starptautiskais izpildītāju konkurss “Sopota 2013”».
23.15 «Nakts ziņas».
23.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.35 «Starptautiskais izpildītāju konkurss “Sopota 2013”».
Turpinājums.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013». Fināls.*
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 14.sērija
7.35 «Ražots Eiropā. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 15.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. filma. 3.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija
13.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pārbaudes spēle futbolā». Turcija – Latvija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 16.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 4.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok.filma. 4.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45  «Pārtikas planēta». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV:
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «“Ghetto Games 2013”».*
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
0.45 «Lietainā diena». Animācijas filma.
1.05 «Troksnis».*
3.10 «Pārbaudes spēle futbolā». Turcija – Latvija.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti».*

5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Debesu mirdzums tavās acīs». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 128.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 17. un 18.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 51. un 52.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 103.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 103.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls.
22.20 «Bildinājums». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
0.30 «Dzīvīte».
1.00 «“Supernatural” 5». ASV seriāls. 22.sērija.
1.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 51. un 52.sērija.
3.10 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 103.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 99.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 24.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
6.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.20 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 5. un 6.sērija.
8.40 «Medikopters». Vācijas seriāls. 4.sērija.
9.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 2.sērija.
10.40 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 4.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 122.sērija.
12.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 43.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.30 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.05 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 585. un 586.sērija.
15.15 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 40.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 49.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 40.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 11.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «Neapturamais». ASV trilleris.
0.05 «”Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 11.sērija.
2.00 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 4.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 99.sērija.
3.40 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 49.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
9.25  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «Mans zaļais dārzs».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dok.filma.
14.05 «Zigmunds Skujiņš savā 85. gadā».*
15.05 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.35 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
16.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 101.sērija.
16.30  «Dinozauru vilciens». Seriāls. 28.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  JAUNUMS! «Pasaules vēsture». Dok.filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls. 8.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
0.15 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
2.00 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». LTV videofilma.
3.00 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Islandei.*
3.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 13. un 14.sērija.
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Auto». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 15.sērija
7.35 «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” Deutsche Welle žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 16.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
13.15 «Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls»
13.45 «Pārbaudes spēle futbolā». Igaunija – Latvija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 17.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
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18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Lanževēna burvju triki 3». 7.sērija.
19.40 «“SeMS” ceļo».*
20.40 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle
futbolā». Latvija – Lietuva.
23.10 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
23.40 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 52.sērija.
0.30  «Lanževēna burvju triki 3». 8.sērija.
1.00 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».
1.30 «“SeMS” piedāvā... Gvena Stefāni».*
2.00 «Skudrulauva». Animācijas filma.
2.15 «“SeMS” vasarā».*
3.10 «Pārbaudes spēle futbolā». Igaunija – Latvija.*
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 17. un 18.serija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Basketbols TV».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bildinājums». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 129.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 19. un 20.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 53. un 54.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 104.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 104.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Melnā vēža spīlēs». Piedzīvojumu komēdija.
23.05 «Pusaugu titāni: nepatikšanas Tokijā». Anim.filma.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 129.sērija.
1.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 104.sērija.
4.15 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 100.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 25.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
6.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.20 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 7. un 8.sērija.
8.40 «Medikopters». Vācijas seriāls. 5.sērija.
9.40 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 5.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 123.sērija.
12.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 44.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.30 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.05 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 587. – 589.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 50.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.50 «Zvaigznes ceļo 2». 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 6.sērija.
21.00 «Vakariņas idiotiem». ASV komēdija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE! «“Movie 43”». Komēdija.
1.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 100.sērija.
2.10 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 50.sērija.
2.55 «Medikopters». Vācijas seriāls. 5.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 123.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

Sestdiena, 7. septembris
LTV1
6.05 «Skrundas pieturzīmes».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 27.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens».
Animācijas seriāls. 27.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 106.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 49.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 13. un 14.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».

10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Makša un Jozefa piedzīvojumi». Ģimenes filma.
12.30 «Starptautiskais izpildītāju konkurss “Sopota 2013”».*
15.00 «Nāc ar puikām! IX zēnu koru salidojums».
16.45 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
17.00  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 TV PIRMIZRĀDE! «Londona 2012. Mēs varam» Dok.filma.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «LNO nama 150 gadu jubilejas koncerts». 1. un 2.daļa.
23.25 «Nakts ziņas».
23.40 «LNO nama 150 gadu jubilejas koncerts». 3.daļa.
1.05  «Minhene ‘72». Vācijas spraiga sižeta drāma.
2.45 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
5.00 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
5.30 «Tiksimies Tartu».*

LTV7
6.05 “Mikrofona” dziesmas.*
7.40 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok.filma.
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pievilkšanās spēks» (ar subt.). Mistikas drāma.
14.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Latvija – Lietuva.*
16.05 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok.filma. 4.sērija.
16.35 «Mana vecākā māsa» (ar subt.). Melodrāma.
18.15  «Pārtikas planēta». Dokumentāla filma.
19.15 «“Ghetto Games 2013”».*
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 4.sērija
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.05 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 8.sērija.
22.00  «Savējais». ASV trilleris. 1999.g.
0.50 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 19. un 20.serija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 49.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 5.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.35 «Galileo».
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
12.40 «Herijas likums 2». Seriāls. 19.sērija.
13.40 «Aģents Čaks 5». Seriāls. 10.sērija.
14.40 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.40 «Pēdējais ceļamalks». Francijas drāma.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 K.Forda. «Diagnoze – mīlestība». Melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 7». Seriāls. 1.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Nāvējošais ierocis». ASV spraiga sižeta filma.
3.30 «Galileo».
4.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 5.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 101.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 26.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.15 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

TV programma
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 5.sērija.
11.15 «Kinomānija».
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.40 TV PIRMIZRĀDE! «Mīlestības solījums». ASV drāma.
14.35 «Vakariņas idiotiem». ASV komēdija.
16.55 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.55 TV PIRMIZRĀDE! «Spožais rīts». ASV komēdija.
0.05 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 101.sērija.
2.55 «Purvāji 2». ASV seriāls. 26.sērija.
3.40 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.35 «Nakts joki».

Svētdiena, 8. septembris
LTV1
6.05 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 28.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 28.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 107.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 50.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 15. un 16.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule»
10.30 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». 1.sērija.
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok.filma. 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu)
18.20 «Province». Atombumbu gaidot.
18.50 «Robins Pilčers. Viņpus okeānam» Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  TV PIRMIZRĀDE! «Nemiers». Trilleris. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35  «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls. 8.sērija
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
2.00 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
4.35 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 2.daļa.*
5.30 «Tiksimies Tartu».*

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi 2010».*
6.35 “Mikrofona” dziesmas.*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra». (ar subt.).*
12.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
13.15 «Mana vecākā māsa» (ar subt.). Melodrāma.
15.00 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.50 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
16.20 «Pievilkšanās spēks» (ar subt.). Mistikas drāma.
18.05 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 8.sērija.
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Eleonora, atriebēja maskā». Piedzīvojumu filma
21.20  «Specvienība». Seriāls. 12.sērija.
22.10  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.00  «Lanževēna burvju triki 3». 7. un 8.sērija.
0.00 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
1.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 49. un 50.sērija.
2.55 «“Mikrofona” dziesmas».*

LNT
5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 2.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 50.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 6.sērija.

aicina apgūt lietuviešu valodu.

Apmācība plānota katru sestdienu un ir bez maksas,
savukārt izdales materiāli – Ls 5.
Pirmā tikšanās notiks 7. septembrī plkst.12 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4).
Pasniedzēja – Janīna Skaruliene.
Pieteikties mācībām var
pa tālruni 63082765, 63005467.

Topošajām māmiņām:
otrdienās plkst.18 un sestdienās plkst.12.
Gaidīsim jūs Jelgavas 6. vsk. peldbaseinā
(Loka maģistrāle 29).
Tālrunis 29783400; www.akva-aerobika.lv.
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«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns apģērbu veikals!

Esiet laipni gaidīti apģērbu veikalā «Kolekcijas 8»
t/c «Kanclers» 2. stāvā Katoļu ielā 7, Jelgavā!

SIA «Ostas celtnieks» informē,

ka sakarā ar ūdensvada
un kanalizācijas tīklu izbūvi
Dambja ielā posmā
no Rūpniecības ielas līdz Aspazijas ielai

būs ierobežota satiksmes kustība
no 26.08.2013. līdz 15.10.2013.

Agijas Ivanovas Radošā mākslas studija

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 102.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 114.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.25 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim. Seriāls.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 6.sērija.
11.35 «Zvaigznes ceļo 2».*
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
15.15 «Spožais rīts». ASV komēdija. 2010.g.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Neiespējamā misija: Rēgu protokols». Spraiga sižeta filma.
22.45 «Ielenkumā 2: Tumšā teritorija». Spraiga sižeta trilleris.
0.40 «Mīlestības solījums». ASV drāma. 2004.g.
2.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 102.sērija.
3.05 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 114.sērija.
3.50 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».

SESTDIENAS SAGATAVOŠANAS STUDIJA
aicina uz nodarbībām brīvdienās audzēkņus
no 6 līdz 12 gadiem un audzēkņus
no 10 līdz 18 gadiem apgūt mākslas pamatus
kompozīcijā, zīmēšanā, gleznošanā.
Pieteikšanās – 7. un 14. septembrī plkst.10
3. kabinetā pie pasniedzējas Kristīnas Landau-Junkeres.
Tālrunis 26173276

Jelgavas Mākslas skolā

uzņem audzēkņus

nodarbībām grupās 5 – 6 gadi un grupās 7 – 10 gadi.
Nodarbību sākums – 6. septembrī.
Interesēties pa tālruni 28857845.

Vidzemes Mācību centrs

aicina apgūt masiera profesiju –

tagad arī Jelgavā!

Programmā: klasiskā masāža, refleksogēnā, karsto
akmeņu un šokolādes masāža, kā arī mikrobioloģija,
anatomija, aromaterapija.
Pēc kursu veiksmīgas beigšanas tiek izsniegts diploms.
Sīkāka informācija – pa tālruni 27606193.

Sveiks, Jelgavas student un jaunieti!

Ja tev interesē vizuālās un plastiskās mākslas pamati,
nāc mācīties uz Jelgavas Mākslas skolu!
30 V programma piedāvā iespēju profesionālu
mākslinieku vadībā apgūt zīmēšanu, gleznošanu,
tēlniecības un dizaina pamatus, kā arī gūt iemaņas,
strādājot ar datoru grafiskajās programmās.
Mācību ilgums – 3 gadi. Mācību maksa – 5 Ls/mēnesī.
Stundas notiek trīs reizes nedēļā no pulksten 15.
Adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava.
Tālrunis: 63023768, 26674446, 63080180;
www.j-m-s.lv.

Jelgavas 2. internātpamatskola (Filozofu iela 50) turpina uzņemt izglītojamos
2013./2014. mācību gadam šādās izglītības programmās:
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – četrgadīgo, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība;
• Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.– 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 11015611) – apmācība latviešu valodā;
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(kods 21015721) – apmācība krievu valodā.
Speciālās izglītības programmās izglītojamajiem tiek nodrošināta individuāla palīdzība mācību priekšmetu programmu apgūšanā.
Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu, un labprāt atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.
Tālrunis uzziņām – 63021773.

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu rudens semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:
• angļu valoda iesācējiem: O./C. 18.00 – 19.30, 40 LVL/mēn.;
• angļu sarunvalodas kurss: P./T. 18.00 – 19.30, 40 LVL/mēn.;
• angļu sarunvalodas kurss: O./C. 19.30 – 21.00, 40 LVL/mēn.;
• krievu valoda iesācējiem: O./C. 18.00 – 19.30, 40 LVL/mēn.;
• krievu sarunvalodas kurss: O./C. 19.30 – 21.00, 40 LVL/mēn.
JAUNIEŠIEM:
• angļu valoda 6. – 7. kl.: O./C. 14.30 – 16.00, 28 LVL/mēn.;
• angļu valoda 8. – 9. kl.: O./C. 16.00 – 17.30, 28 LVL/mēn.;
• angļu valoda vsk.: P./T. 16.00 – 17.30, 28 LVL/mēn.;
• krievu valoda 6. – 7. kl.: O./C. 15.45 – 17.15, 28 LVL/mēn.
BĒRNIEM:
• angļu valoda 2. – 3. kl.: 2 * 60 min, 20 LVL/mēn.;
• angļu valoda 4. – 5. kl.: 2 * 60 min, 20 LVL/mēn.;
• krievu valoda 3. – 4. kl.: O./C. 14.30 – 15.30, 20 LVL/mēn.
Pieteikšanās un tuvāka informācija: tālr.28816925;
e-pasts: passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Divpadsmit ielas apgaismos
LED lampas

Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis»
gan pieaugušos, gan skolēnus

Nodarbības notiks no 12. septembra otrdienās
un ceturtdienās plkst.19; sestdienās plkst.13.

8.55 «Ģimenes ligzda».
9.25 «Mans mīļais draugs 3».
9.55 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 7». Seriāls. 1.sērija.
14.05 «Mentālists 4». ASV seriāls. 17.sērija.
15.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 2.sērija.
16.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Dzīves krustcelēs». 8.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Liekulības tirgus». Komiska drāma.
1.00 «Elles slimnīcā». ASV trilleris.
2.45 «Godīga spēle». ASV trilleris.
4.30 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.

TV3

Lietuviešu valodas kursi

SIA «DOKaTa» piedāvā
ūdens aerobikas nodarbības

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

--

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» saņēmusi apstiprinājumu par finansējumu projektam «Siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā» Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI
atklātā projektu konkursa «Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā» 2. kārtas ietvaros.
Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas Jelgavas pilsētas pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi
draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.
Kopumā divpadsmit ielās pilsētā, demontējot esošos gaismekļus, paredzēts uzstādīt
668 jaunus LED ielu gaismekļus ar gaismekļu vadības blokiem un 23 ielu apgaismojuma vadības sistēmas blokus. Šos darbus plānots veikt Loka maģistrāles posmā no
6. vidusskolas līdz Aviācijas ielai; Kazarmes ielā; Pulkveža Brieža ielā; Blaumaņa ielā;
Rūpniecības ielas posmā no Pasta līdz Tērvetes ielai; Lietuvas šosejas posmā no Miera
ielas līdz pilsētas robežai; Brīvības bulvārī; Rīgas ielas posmā no Kalnciema ceļa līdz Loka
maģistrālei; Dambja ielā; Filozofu ielas posmā no Tērvetes līdz Augusta ielai; Lapskalna
ielā, kā arī Zvejnieku ielā. Plānots, ka, realizējot projektu, tiks iegūta elektroenerģijas
patēriņa ekonomija 254 Mwh gadā.
Saskaņā ar veiktajiem teorētiskajiem aprēķiniem jaunas paaudzes gaismu emitējošo
diožu jeb LED gaismekļi ir spējīgi aizvietot ielu apgaismojuma gaismekļus ar nātrija
augstspiediena spuldzēm, visas jaudas diapazonā nodrošinot elektrības patēriņa samazinājumu no 40 līdz 55% bez apgaismojuma līmeņa samazināšanas. Turklāt gaismekļiem
ir integrēta dimmešanas sistēma, kas ļauj samazināt apgaismojuma intensitāti saskaņā
ar uzstādīto programmu, palielinot elektrības patēriņa samazinājumu līdz pat 60%.
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notikumi

Nāc dziedāt, dejot, zīmēt, muzicēt, spēlēt teātri, gleznot, aust un pīt
JPPI «Kultūra» kolektīvos!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus
		
Bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa»,
3. un 5. septembrī plkst.15.
A.Pizika, 29229062
Gaidām jaunos dalībniekus, 4 – 16 g.v.
Jauktais koris «Zemgale»,
9. septembrī plkst.18.
G.Pavilons, 29155577
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Kamerkoris «Tik un tā»,
10. septembrī plkst.20.
G.Galiņš, 29467242
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Jauktais koris «Mītava»,
3. un 5. septembrī plkst.19.
A.Pizika, 29229062
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Sieviešu vokālais ansamblis «Guns»,
3. septembrī plkst.17.
G.Agruma, 26731200
Jelgavas Tirkīza kora ansamblis,
3. septembrī plkst.18.
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683
Gaidām muzikālus jauniešus.
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Ieviņa», 2. un 4. septembrī plkst.18.
L.Ozola, 29484757
Gaidām zēnus un meitenes, 2 – 15 g.v.
		
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
1. septembrī plkst.18
«Vēja zirdziņš»,
jauno dalībnieku uzņemšana, 3 – 4 g.v.
A.Skrastiņa, 26539194.
Gaidām zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
		
Tautas deju ansamblis «Diždancis»,
9. septembrī plkst.18 (mazais «Diždancis»)
I.Karele, 28374363
un plkst.19.30 (pamatsastāvs) Jelgavas k/n.
10. septembrī plkst.19 (mazais «Diždancis»)
un 11. septembrī plkst.19.30 (pamatsastāvs)
Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44.
Tautas deju ansamblis «Lielupe»
2. un 11. septembrī plkst.20.
(jauniešu studija un pamatsastāvs),
Jauniešu studijā gaidām jauniešus no 16 g.v.,
E.Simsone, 29712365
bet pamatsastāvā – no 18 g.v.
		
Tautas deju ansamblis «Lielupe»
3. un 12. septembrī plkst.20.
(vidējā paaudze), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotājus vidējās paaudzes grupā.
Tautas deju ansamblis «Jaunība»,
9. un 11. septembrī plkst.20.
A.Noviks, 29879292		
Tautas deju ansamblis «Ritums»,
17. septembrī plkst.20.
L.Grīnberga, 26407668
Gaidām dejotājus vidējās
paaudzes grupā no 22 gadiem.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Laipa», 4. septembrī plkst.20 deju centrā
M.Skrinda, 29428013
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Gaidām dejotājus vidējās paaudzes grupā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Rota», 17. septembrī plkst.20 deju centrā
L.Muskare, 29879292
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Gaidām dejotājus no 25 g.v.
Deju kolektīvs «Zemgaļi»,
3. septembrī plkst.20 aicināti jaunieši,
U.Ozols, 20223360; L.Ozola, 29484757
bet 4. septembrī plkst.20 gaidām
dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
Deju studija «Intriga»,
3. septembrī plkst.18.
I.Ose, 29149198
Aicinām meitenes no 5 līdz 25 g.v.
Deju studija «Benefice»,
4., 5., 6. septembrī no plkst.14 līdz 20
27795685; A.Andersone, 29160618
deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Uzņemam jaunus dalībniekus – gan meitenes,
gan puišus – vecumā no 3 gadiem.
Sporta deju grupa bērniem,
No 5. septembra plkst.17.
G.Lambergs, 29257697
Gaidām dejotājus no 5 g.v.
Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 5. septembra plkst.18.30.
G.Lambergs, 29257697
Standarta un Latīņamerikas dejas.
Folkloras kopa «Dimzēns»,
13. septembrī plkst.18.
V.Leja, 28801113		
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija jauniešiem, 11. un 18. septembrī no plkst.15 līdz 19.
A.Matisons, 29190434; A.Bolmanis, 28367683 Aicināti jaunieši no 16 g.v.
Jāsagatavo dzejas un prozas fragments.
Jelgavas Jaunais teātris,
6. septembrī no plkst.16 līdz 18 k/n «Rota».
R.Svjatskis, 26674170
Aicināti jaunieši, 14 – 20 g.v.
Jāsagatavo neliels skečs, kas atklāj jūsu
spējas (proza, dzeja, muzikāls skaņdarbs,
deja vai kas cits).
Zīmēšanas studija,
3. septembrī plkst.17.30.
U.Roga, 29546447
Aicinām skolēnus no 6. līdz 12. kl.
Tautas gleznošanas studija,
2., 3. septembrī plkst.18.
A.Kalniņa, 26314574; I.Klapers, 29953991		
Tautas lietišķās mākslas studija «Dardedze», Interesentiem iespēja pievienoties
I.Ozolniece
jebkurā laikā.
Tautas lietišķās mākslas studija «Dekors» 12. septembrī plkst.17
(klūdziņu pinēji), A.Jāne, 29157990
deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
		

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālr.63084675
Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālr.63000844
Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālr.27795685

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrd., ceturtd. plkst.15
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.18
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n
Otrd. plkst.17 Jelgavas k/n

Ceturtdiena, 2013. gada 29. augusts

Uzburs senās
Vecpilsētas ielas gaisotni

Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
plkst.16 – 19 (atkarībā no
vecuma grupas) k/n «Rota»
No 4. septembra pirmd., otrd.,
trešd., ceturtd. no plkst.15.30
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.18 Jelgavas k/n;
otrd. plkst.19
un trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd. plkst.18, otrd., ceturtd.
plkst.20 (jauniešu studija);
pirmd., trešd. plkst.19.30
(pamatsastāvs) Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Otrd., ceturtd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Pirmd., trešd. plkst.18 (jaunieši),
plkst.20 (vidējā paaudze)
k/n «Rota»
Pirmd. otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 Jelgavas k/n
Deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)

Otrd., ceturtd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18.30
k/n «Rota»
Pirmd., piektd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.17
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
Pirmd., trešd., piektd.
plkst.15.30
k/n «Rota»

Otrd., trešd. plkst.16
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
plkst.18 Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. no plkst.10
Jelgavas k/n
No 1.oktobra otrd., ceturtd.
plkst.17 deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22)

E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv

www.kultura.jelgava.lv

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

31. augustā visai klusajā Jelgavas vecpilsētā valdīs pavisam
cita atmosfēra – no pulksten
11 līdz 15 tur norisināsies Vecpilsētas ielas svētki «Ieklausies
vēstures soļos». Būs amatnieku tirdziņš, cittautu dejas un
rotaļas, ieradīsies aktieri, dejos
pašdarbnieki, atnācējus cienās
ar putru, stāstīs un rādīs, kāda
ir dzīve vecpilsētā šodien un
agrāk. Ieeja pasākumā – bez
maksas, vien dalībnieki aicināti
tērpties svinīgāk, jo tie taču būs
svētki.
«Reiz, ejot uz galeriju «Suņa taka», kas
agrāk atradās vecpilsētā, dzirdēju kādu
sakām: «Kas tad te sevišķs? Nekā nav,
varbūt labāk nolīdzināt līdz ar zemi un
uzpost šo vietu.» Tas man un kolēģiem
deva impulsu: ir jārīkojas un mazliet, es
teikšu, jāaudzina sabiedrība, stāstot un
rādot mūsu unikālos pieminekļus – vēstures liecības. Cik svarīgi tās ir saglabāt! Mēs
taču zinām, ka bez pagātnes nav nākotnes,»
atzīst Vecpilsētas ielas svētku idejas autore
Jelgavas Latviešu biedrības atbildīgā par
kultūras pasākumiem Maija Kravincka,
nenoliedzot, ka, protams, daļa māju šajā
ielā ir kritiskā stāvoklī, arī tās iedzīvotāji
dara savu, taču ir saimnieki, kuri pelnījuši
uzslavu par to, kā no grausta izveidojuši ko
skaistu. «Jelgavniekiem ir jārāda, ka ar to
mums jālepojas,» tā kundze.

M.Kravinska ilgus gadus darbojusies
Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības
biedrībā, kur daudz strādāts pie nopostīto
kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanas. «Reiz uz Jelgavas vecpilsētu aizvedu
ārzemju speciālistus. Daudzi mūsējie
iebilda, sakot: ko tādus graustus rādīsim?!
Toreiz tas tiešām tika saukts par graustu
rajonu. Taču kāds Somijas arhitekts piegāja pie nama Vecpilsētas ielā 14, ko nupat
pārdeva izsolē, un sacīja: «Cik skaists! Labi,
ka ir saglabājies vismaz tāds grausts – ir
ko atjaunot!» Un tā nebija ironija, jo viņš
tikko tādu pašu graustu bija atjaunojis,»
tā M.Kravinska.
Viņa stāsta, ka deviņdesmito gadu
sākumā vecpilsētā jau notikuši svētki,
lai cilvēkus iepazīstinātu ar šo ielu. Tur
izskanējuši koncerti, pat ar Žorža Siksnas
piedalīšanos. Nu nolemts šo ideju atjaunot, tāpēc jau sestdien ikviens aicināts
uz pasākumu Vecpilsētas ielā «Ieklausies
vēstures soļos».
«Vecpilsētas iela un tai piegulošās ielas
pēdējos gados ir piedzīvojušas nozīmīgas
pārmaiņas, tāpat aicinājumam sakopt
savus īpašumus atsaukušies arī vairāki
privātīpašnieki. Vecpilsētas iela ir kļuvusi
citādāka,» tā M.Kravinska. Lai informētu
sabiedrību par šo ievērojamo vietu, sestdien pulksten 11.30 ikviens aicināts uz
kultūrvēsturiskiem lasījumiem paaudžu
dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā
62a, kur vēsturnieks Gunārs Kurlovičs
sniegs ieskatu vecās Jelgavas vēsturē,
arhitekte Aija Ziemeļniece ieskicēs Vecpilsētas ielas teritorijas attīstības vīziju,

bet arhitekts un fanātiskais koka ēku
glābējs Pēteris Blūms interesentus vedīs
ekskursijā pa Vecpilsētas ielu. Ekskursija
plānota aptuveni no pulksten 12.30, tajā
dalībniekiem būs iespēja arī satikt un
aprunāties ar vairākiem šīs ielas īpašumu
saimniekiem, kas pastāstīs, kā no grausta,
kas turējies gandrīz uz goda vārda, var
izveidot skaistu ēku, par to, kāda ir dzīve
vecpilsētā tā cilvēka acīm, kurš reāli te dzīvo. «Aicināti visi interesenti, kurus saista
vēsture un šī vieta ar savu auru,» piebilst
M.Kravinska.
Jau no pulksten 11 Vecpilsētas ielā
paredzēta arī plaša kultūras programma.
Būs Senās Jelgavas amatnieku tirdziņš
– kalēji, rokdarbnieki, kokgriezēji, klūgu
pinēji, maizes cepēji –, ieradīsies Bērzu
ļaudis no «Saldenās pudeles», itāļu grāfs
Kaliostro, Jelgavas nacionālās kultūras
biedrības mācīs baltkrievu, ukraiņu, romu
dejas un rotaļas, uzstāsies deju kolektīvi
un dejojošās Jelgavas Latviešu biedrības
dāmas no «Rudens rozēm». Gaidāma arī
dzeja. M.Kravinska piebilst, ka kāds vietējais dzejnieks solījis pat uzrakstīt dzejoli,
kas veltīts Vecpilsētas ielas svētkiem. Kā
jau kārtīgiem svētkiem pienākas, ikviens
tiks cienāts ar Vecpilsētas rātes dāvanu
– mērču putru.
Ieeja vecpilsētas svētkos – bez maksas,
vien organizatori aicina dalībniekus saposties kā uz svētkiem.
Jāpiebilst, ka svētku laikā – jau pirms
pulksten 11 un līdz pat 15 – tiks slēgta autotransporta satiksme Vecpilsētas ielā. Pa
blakus esošo Dobeles ielu braukt varēs.

Regatē Lielupē buras paceļ 36 piena paku laivas
11. «Rasas» piena paku
laivu regates laureāti
Nominācija
«Oriģinālākā laiva»
«Visatraktīvākā komanda»
«Ātrākā laiva»
«Inovatīvākā laiva»
«Saldais krējums»
«Treknākais piena plosts»
«Pilnīgs sviests!»
«Food Union» «Rasas»
simpātiju balva
Žūrijas papildnominācija
«Spožākā īsākā debija»
JPPI «Kultūra» simpātiju balva
Latvijas Jūras spēku flotiles
patruļkuģa «Jelgava»
simpātiju balva

Komanda
«Jāņu nakts mistērija»
«Gaismas pils»
SIA «Betcon Latvia»
«Šļakata»
«Mohikānis»
«Gala stacija –
Lielupe»
«Dipu dapu eiro nāk»
«Lācenes Ilzītes plosts
jeb spēks ir vāverēs»
«Stikliņstils»
«Augusts»
«Jelgavas tehnikums»
un «Zelta rokas»
(Jelgavas Amatu
vidusskola)

Šajos Piena, maizes un medus svētkos notika jau 11. «Rasas» piena
paku laivu regate, kura šajā gadā pulcēja regates vēsturē lielāko
laivu skaitu – 36. To «apkalpē» bija iesaistīti kopumā 305 cilvēki, pārstāvot vietējos un apkārtnes uzņēmumus, domubiedru grupas un
draugu kolektīvus. Jāpiebilst, ka ātrākās komandas gods šoreiz tika
dzelzsbetona izstrādājumu un konstrukciju ražotājas SIA «Betcon
Latvia» debijai piena paku plostu būvniecībā – viņi distanci pieveica
3 minūtēs un 34,06 sekundēs, aiz sevis atstājot Jelgavas tehnikuma
Foto: Ivars Veiliņš
laivu (3 min. un 36,82 sek.) un kokaudzētavas «Dimzas» «Mežonīgos
Regbija klubs «Mītava» piena paku laivu regati izmantoja, lai savam pulkam piesaistītu dārzniekus» (3 min. un 57,72 sek.) (attēlā no kreisās). 11 gadu laikā,
arvien jaunus dalībniekus. Viņu uzbūvētais «Augusts», kuru pa Lielupes ūdeņiem vilka kopš Jelgavā notiek piena paku laivu regate, Lielupē nolaistas 300
divi piena paku zirgi, ieguva regates organizatoru – JPPI «Kultūra» – simpātiju balvu. laivas, kas būvētas no vismaz 340 tūkstošiem tukšu piena paku.

