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Jelgava atzīta par
Eiropas Gada pašvaldību

Jelgavas pilsēta uzvarējusi Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā konkursā «Eiropas Gada pašvaldība 2014». Vērtēšanas komisija
Jelgavu apmeklēja 18. augustā, kad tikās ar pašvaldības vadību, pārvalžu un iestāžu vadītājiem, lai noskaidrotu pašvaldības
spēju nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes dažādus aspektus. Uzvarētājus konkursa vērtēšanas komisija noteica trīs pašvaldību kategorijās. No lielajām pilsētām uzvarējusi Jelgava, novadu konkurencē ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 uzvarējis Rundāles
novads, savukārt Tukuma novads ir uzvarētājs starp novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000. Svinīgā konkursa noslēguma
ceremonija un uzvarētāju apbalvošana notiks 26. septembrī.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Sākas elektroniskā
pārreģistrēšana bērnudārzu rindā
 Sintija Čepanone

Visiem vecākiem, kuru bērni pirmsskolas rindā
reģistrēti pirms šī gada 1. maija, kad spēkā stājās
pašvaldības saistošie noteikumi «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība», līdz 1. decembrim
obligāti jāveic pieteikumu pārreģistrācija. Veicot
pārreģistrāciju norādītajā termiņā, pieteikumi
saglabā savu pirmreizējo reģistrācijas datumu.
Kopš 1. septembra vecāki bērnus mācībām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē var pārreģistrēt arī elektroniski, izmantojot mājas lapu
www.epakalpojumi.lv.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte
Joma norāda, ka elektroniskā
pārreģistrēšana bērnudārzu
rindā sākās 1. septembrī – jaunā sistēma veiksmīgi strādā un
pirmie vecāki šo pakalpojumu
jau izmantojuši. «Līdz šim to
varēja izdarīt tikai klātienē

Jelgavas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā. Šī
kārtība saglabāta, taču papildus, domājot par pakalpojuma
pieejamību, tiek piedāvāta iespēja to izdarīt arī internetā,»
tā viņa, piebilstot, ka ātrāka
pieslēgšanās elektroniskajai
pieteikumu pārreģistrēšanai
iespējama, izmantojot Izglītī-

bas pārvaldes mājas lapā www.
jip.jelgava.lv, sadaļā «Pirmsskolas izglītība», «Pirmsskolu
rinda», pieejamo saiti.
Izmantojot mājas lapu www.
epakalpojumi.lv, vecāki var
veikt bērna pārreģistrāciju
bērnudārza rindā, nomainīt
vēlamo pirmsskolas izglītības
iestādi vai papildināt vēlamo
iestāžu sarakstu – jaunā iespēja paredz, ka vecāki prioritārā
secībā var norādīt līdz trīs
vēlamajiem bērnudārziem –, kā
arī aktualizēt kontaktinformāciju, ja tā ir mainījusies.
S.Joma uzsver, ka vecākiem,
kuru bērni jau ir reģistrēti pašvaldības pirmsskolas rindā, no
1. septembra trīs mēnešu laikā
pieteikums jāpārreģistrē. Esošie pieteikumi jaunajā sistēmā
tika pārcelti automātiski, taču
vecākiem klātienē vai elektroniski obligāti tie jāaktualizē.

Jāatgādina, ka šādu kārtību paredz 27. martā domes
sēdē apstiprinātie pašvaldības
saistošie noteikumi «Jelgavas
pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība»,
lai nodrošinātu iespēju reģistrēt bērnus, veikt izmaiņas
iepriekš reģistrētā pieteikumā,
kā arī pārreģistrēt pieteikumu
elektroniski mājas lapā www.
epakalpojumi.lv, kas tādējādi
veicinātu lielāku pieejamību
bērnu reģistrācijai un ātrāku
un vienkāršāku datu aktualizāciju un izmaiņu reģistrēšanu pirmsskolas izglītības
programmas apguvei.
Kā liecina Izglītības pārvaldes vienotās bērnudārzu
rindas datu bāze, uz šo brīdi
šim mācību gadam rindā uz
pašvaldības bērnudārzu Jelgavā reģistrēti 1475 bērni.
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Jauno bērnudārzu «Kāpēcīši»
vadīs Lāsma Lipiņa
 Ligita Vaita

Lai 2015. gadā jaunajā
Ganību ielas bērnudārzā varētu uzņemt
pirmos bērnus, 28.
augusta domes sēdē
pieņemts lēmums par
pirmsskolas izglītības
iestādes «Kāpēcīši» dibināšanu, kā arī amatā apstiprināta iestādes vadītāja. Septiņu
pretendentu konkursā izvēlēta līdzšinējā
Ozolnieku vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā Lāsma Lipiņa, kas jaunos
darba pienākumus pilda no 1. septembra.
L.Lipiņa līdz šim bija Ozolnieku vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā.
«Iespējams, tas arī bija noteicošais, kāpēc par jaunās iestādes
vadītāju konkursā izvēlējās tieši
mani – tas tomēr galvenokārt ir
administratīvs darbs, un tieši
šādu pieredzi esmu guvusi, strādājot par direktora vietnieci,»
vērtē L.Lipiņa. Viņa par piemērotāko kandidāti izvēlēta septiņu
pretendentu vidū.
Jaunajai «Kāpēcīšu» vadītājai
ir bakalaura grāds pedagoģijā un
sākumskolas skolotāja kvalifikācija, bet maģistra grāds iegūts
karjeras konsultēšanā. Tāpat
viņa pašlaik turpina mācības
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos, gūstot
papildu zināšanas par pirmsskolas izglītības specifiku.
Vaicāta par izaicinājumiem
jaunajā amatā, L.Lipiņa teic, ka
vispirms jau jaunas iestādes vadīšana būs izaicinājums pats par
sevi. «Jaunajam bērnudārzam

Foto: Krišjānis Grantiņš
būs trīs galvenie mērķi – veicināt
bērnu veselīgu dzīvesveidu un
nodrošināt peldētapmācību, īstenot iekļaujošo izglītību, tātad arī
bērniem ar īpašām vajadzībām,
kā arī daudzveidīgi izmantot
informācijas tehnoloģijas. Taču
šajā ziņā jābūt uzmanīgiem, jo
bērnu attīstība tehnoloģisko
zināšanu jomā pieaug strauji
– protams, tās ir nepieciešamas,
taču mums jāraugās, lai «dzīvais» vārds joprojām paliktu kā
būtiskākais bērnu attīstošais
princips,» uzskata L.Lipiņa,
piebilstot, ka jaunās iestādes
izvirzītie mērķi sakrīt ar viņas
pašas redzējumu par sekmīgu
pirmsskolas izglītību.
«Tāpat es ceru, ka nākotnē mēs
varēsim piedāvāt ārpakalpojumu
jaunajām ģimenēm un māmiņām
ar zīdaiņiem, tostarp peldēšanas
nodarbības mazuļiem un skoliņu
jaunajiem un topošajiem vecākiem. Pēc pašas pieredzes zinu,
ka piedāvājums Jelgavā šajā jomā
ir mazāks nekā pieprasījums, bet
bērnudārza infrastruktūra ļaus
sniegt arī šos ārpakalpojumus,»
tā «Kāpēcīšu» vadītāja.
Jāatgādina, ka 2015. gadā jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē varēs uzņemt 280 bērnus.

«Latvijas piens» cenas
pazemināt neplāno
 Ilze Knusle-Jankevica

Atsevišķi Latvijas piena
pārstrādes uzņēmumi
līdz ar Krievijas noteikto
embargo pazeminājuši
cenu produktiem vietējā tirgū. Jelgavas piena
pārstrādes rūpnīca, kas
Latvijas tirgū piedāvā
dažādu zīmolu sieru,
šādu kampaņu neplāno.
«Latvijas piens» šobrīd akcentu
liek uz eksportu – atšķirīgie viedokļi par šo jautājumu izraisījuši
izmaiņas uzņēmuma akcionāru
vidū. Uzņēmumu pametis viens
no tā dibinātājiem piensaimnieku
kooperatīvs «Piena partneri KS»,
bet klāt nācis jauns investors
– Jelgavas novada graudkopības
kooperatīvs «Latraps». «Tā notiek,

kad partneriem atšķiras redzējums
uz lietām. Šajā gadījumā atšķīrās
uzstādījums par to, pēc cik ilga laika gaidāmi pirmie augļi,» situāciju
uzņēmumā komentē kooperatīva
«Trikāta KS» valdes priekšsēdētājs
Uldis Krievārs. Viņš atgādina, ka
piena rūpnīca Jelgavā tika uzbūvēta tukšā vietā – tā sāka strādāt,
ražot jaunus produktus un meklēt
tiem noieta tirgu. «Eksporta tirgus
iekarošana nav tik ātrs process, kā
daži bija domājuši un cerējuši. Šajā
gadījumā mūsu viedokļi atšķīrās
tieši par termiņiem, kad iekarot
eksporta tirgu un kad gaidīt peļņu,» papildina U.Krievārs. Viņš
uzsver, ka izmaiņas akcionāru
vidū nekādā mērā nav ietekmējusi
situācija ar Krieviju – kā zināms,
kaimiņvalsts noteikusi importa aizliegumu daudziem ES produktiem,
tostarp piena produkcijai.
Turpinājums 3.lpp.
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Uzturēt visu saimniecību ar
līdzšinējo finansējumu nebūs
iespējams
 Jānis Kovaļevskis

Lai gan oficiālā inaugurācija plānota tikai 26.
septembrī, LLU rektora
amatā Irina Pilvere strādā
jau no 1. jūlija, kad savus
pienākumus beidza pildīt
Juris Skujāns. Jau pirms
rektora vēlēšanām maijā
I.Pilvere solīja uzsvaru likt
uz efektīvāku universitātes pārvaldi, koncentrējot resursus studentu
piesaistei un tādu studiju
virzienu kā lauksaimniecība, meža zinātne, pārtikas tehnoloģijas un veterinārmedicīna attīstībai.
«Mums jāspecializējas un
jāmeklē jauni virzieni, jo
demogrāfiskā situācija
nav labvēlīga. Šajā mācību gadā daudz lielāku
uzmanību pievērsīsim
universitātes reklāmai,
vairāk viesosimies skolās
un stāstīsim cilvēkiem
par savu piedāvājumu,»
uzsver I.Pilvere.
Tomēr vismaz tikpat liels izaicinājums kā studentu skaita noturēšana
un papildināšana būs universitātes
saimniecība. «Mūsu saimniecība
ir lielāka, nekā šķita sākotnēji.
Šobrīd esam apzinājuši, kas un
kādā statusā pieder universitātei,
un jādomā, ko ar to varam darīt.
Uzturēt visu saimniecību ar līdzšinējo finansējumu nebūs iespējams,
tādēļ esam atvērti piedāvājumiem
no pašvaldībām un uzņēmējiem,»
situāciju iezīmē rektore.
Kādas ir sajūtas, uzsākot
jauno mācību gadu rektora
amatā?
Pozitīvas. Esam salīdzinoši veiksmīgi noslēguši uzņemšanas procesu, un rezultāti ir pagājušā gada
līmenī, ja neskaita samazināto budžeta vietu skaitu. Ja ņemam vērā,
ka vidusskolu absolventu
skaits šogad bija
mazāks nekā
pērn, uzņemšanas rezultāti ir
labi. Tomēr ir
specialitātes, kuras vairs nav tik
pieprasītas, lai gan darba tirgū pieprasījums ir. Tas attiecas uz tādām
specialitātēm kā būvniecība, zemes
ierīcība, vides un ūdenssaimniecība,
kā arī topošajiem lauksaimniecības
inženieriem.

«Esam atteikušies no universitātei neraksturīgām funkcijām, doktorāta un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas,
kas nesa ievērojamus zaudējumus. Ļoti rūpīgi vērtējam ēku noslogojumu, cik tās ir piepildītas. Vismazākais noslogojums šobrīd
ir pilij un Lauku inženieru fakultātei,» norāda LLU rektore Irina Pilvere.
Foto: Krišjānis Grantiņš
mūžizglītības programmām. Gatavojamies arī Izglītības un zinātnes
ministrijas plānotajai zinātnisko
institūciju reorganizācijai. Gala
lēmums vēl nav pieņemts, bet reorganizācijas plāns jāapstiprina līdz
1. oktobrim. Zemkopības ministrija
ir nākusi ar priekšlikumu līdzīgas
ievirzes institūcijas apvienot vienā
struktūrvienībā, un tas attiecas
uz mūsu Skrīveros izvietoto Zemkopības zinātnisko institūtu, kuru
visdrīzāk apvienos ar Valsts Stendes
Graudaugu selekcijas institūtu,
Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas
institūtu un Latvijas Valsts Agrārās
ekonomikas institūtu.
Šogad mums jāizšķiras arī par
universitātes galvenajiem stratēģiskajiem attīstības virzieniem saistībā
ar jauno ES fondu plānošanas periodu. Mūsu prioritāte šajā ziņā
ir bioekonomika,
tas ir, lauksaimniecība, pārtikas
ražošana, veterinārmedicīna un
mežsaimniecība,
bet redzu, ka mēs
varētu domāt arī par zivsaimniecību jeb akvakultūru, kas attiecas
uz iekšējiem ūdeņiem. Tā ir joma,
kuras attīstībā tiks ieguldīts arī ES
finansējums, bet iegūt augstāko
izglītību nav iespējams. Perspektīva
varētu būt arī zirgkopībai, kuras
attīstībai mums jau ir zirgkopības
mācību centrs «Mušķi».

«Manuprāt, būtu jāturpina ievērot tradīcijas
un Studentu dienas
jāsvin novembrī.»

Vai paliks neizmantotas arī
budžeta vietas?
Mēs tās aizpildīsim ar vecāko
Kādi ir plāni attiecībā uz ārkursu studentiem, piedāvājot studēt par budžeta līdzekļiem tiem, valstu studentu piesaisti?
Lai piesaistītu ārvalstu studenkuriem iepriekšējā studiju gadā ir
tus, pamatstudiju līmenī ir nepiebijušas labākās sekmes.
ciešamas starptautiski pieprasītas
Kādas ir prioritātes šim mā- programmas. Fakultātes šobrīd
strādā pie tām. Savukārt maģistra
cību gadam?
Galvenā prioritāte ir saglabāt un doktora studiju līmenī mums
līdzšinējo studentu skaitu. Esam šādas programmas jau ir. Sadarbībā
gatavi piedāvāt papildu nodarbības ar Starptautiskās sadarbības centru
caur Mūžizglītības centru, lai tiem un tās jauno vadītāju Voldemāru
jaunajiem studentiem, kuri vidus- Barisu strādāsim un meklēsim
skolā nav ieguvuši pietiekamas veidus, kā uzrunāt jauniešus, lai
zināšanas eksaktajos priekšmetos, pakāpeniski iekļautos starptautisbūtu laiks adaptēties un apgūt kajā apritē. Apzinos, ka straujas pāriekavēto. Aktīvāk strādāsim ar maiņas nenotiks ne gada, ne divu

laikā, jo starptautiskā reputācija ir
jāveido pakāpeniski, soli pa solim.
Arī universitātes Komunikāciju un
mārketinga centrs rūpīgi strādā
pie pasākumu plāna nākamajam
studiju gadam. Esam konstatējuši,
ka divas trešdaļas pirmo kursu studentu informāciju par augstskolu
ir ieguvuši no mūsu mājas lapas,
bet atdeve no tādiem pasākumiem
kā izstāde «Skola» ir salīdzinoši
neliela, tādēļ ļoti rūpīgi vērtēsim,
kur ieguldīt resursus.
Vēl pirms rektora vēlēšanām paudāt bažas par to, cik
efektīvi tiek apsaimniekota
universitātes infrastruktūra
un saimniecība kopumā. Kādi
ir pirmie soļi šajā virzienā?
Jau esam atteikušies no dažām
universitātei neraksturīgām funkcijām, doktorāta un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas,
kas nesa ievērojamus zaudējumus.
Jāpiebilst gan, ka dakteri turpina
īrēt telpas un pieņemt pacientus
turpat, kur līdz šim, – 5. dienesta
viesnīcā, un ēdnīcas telpas atklātas
izsoles rezultātā esam nodevuši
firmai «M.A.N.», kura ļoti operatīvi
izremontēja telpas, un jaunā ēdnīca
pilī «Niko» ir uzsākusi darbību,
tādējādi gan mācībspēkiem, gan
studentiem būs iespēja izvēlēties
labāko pakalpojumu sniedzēju, jo
darbojas arī kafejnīca «Pils».
Ļoti rūpīgi vērtējam ēku noslogojumu, cik tās ir piepildītas. Vismazākais noslogojums šobrīd ir pilij un
Lauku inženieru fakultātei (LIF).
Pili plānojam noslogot vairāk, to
iekļaujot ārpus universitātes apritē,
rīkojot dažādus pasākumus, kļūstot
atvērtākiem tūristiem un pilsētas
viesiem. Šovasar no augusta pils
tūristiem bija atvērta arī sestdienās,
un šī prakse tiks turpināta. Savukārt par LIF ēku vēl ir jādomā, ko
darīt. Vēl jo vairāk tādēļ, ka ainavu
arhitektūras programmas studenti
drīzumā pārcelsies uz rekonstruēto
Valdekas pili. Jautājumi ir arī par
citām ēkām un teritorijām.

regulāru kinoteātra darbību
LIF zālē?
Jā, kāpēc gan ne? Esam atvērti
piedāvājumiem, jo kino ir viena no
tām lietām, kas mūsu studentiem
Jelgavā pietrūkst.
Kāda ir situācija ar kopmītnēm – cik tās ir piepildītas?
Pieprasījums pēc kopmītnēm
joprojām ir pietiekami augsts, un
tās ir aizpildītas par 80 procentiem,
ja ņemam vērā vasaras periodu.
Mācību gada laikā piepildījums ir
virs 90 procentiem. Uzskatu, ka
šai saimniecībai jāpārorientējas
uz darbu pašfinansēšanās režīmā.
Tas, protams, neattiecas uz lieliem
kapitālieguldījumiem, bet ikdienas
uzturēšanas izdevumiem. Pakāpeniski turpināsim arī dienesta viesnīcu ēku sakārtošanu, paaugstinot
servisa līmeni, lai tiem studentiem,
kuri to vēlas, būtu iespēja dzīvot
labākos apstākļos. Iespējams, no
kādas ēkas nāksies arī atteikties.
Studenti šodien pieprasa
darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību – vai profesionālās
programmas ir populārākas
par akadēmiskajām?
Jā, akadēmiskās programmas pakāpeniski zaudē savu nozīmīgumu,
bet pieprasījums pēc profesionālās
izglītības pieaug. Profesionālajās
studiju programmās nozīmīgs laiks
tiek atvēlēts praksēm, arī uzņēmēju
interese par praktikantiem ir pietiekami augsta – daudzos gadījumos
tieši prakšu laikā studējošie atrod
savu nākamo darba vietu.

Studentu dienām jābūt tradicionāli novembrī vai, kā tas
bija šogad, pavasarī?
Manuprāt, būtu jāturpina
ievērot tradīcijas un Studentu
dienas jāsvin novembrī, bet par
šiem jautājumiem jārunā ar
studentiem. Arī fakultāšu dienas
varētu atzīmēt vienas nedēļas
ietvaros pavasarī, lai Jelgavā
visiem būtu skaidrs, ka pilsētā
studenti svin svētkus. Tomēr tā
Vai redzat iespēju atjaunot ir Studentu pašpārvaldes kompe-

tence – respektēsim viņu viedokli
un vēlmes.
Savā profesionālajā darbībā
esat bijusi cieši saistīta ar lauksaimniecības nozari. Kādu,
jūsuprāt, iespaidu varētu atstāt
Krievijas pārtikas importa
aizliegums, un kā valdība var
palīdzēt saimniecībām?
Ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, kādu iespaidu un uz kurām nozarēm atstās
šis aizliegums. Īstermiņa risinājumi
jau ir pieņemti, tomēr jādomā,
kā nodrošināt lauksaimnieciskās
produkcijas noietu periodā, kamēr
ražotāji pārorientēsies uz citiem
tirgiem. Viens no efektīvākajiem
risinājumiem ir intervence jeb iejaukšanās tirgū, daļu no produkcijas
uz laiku izņemot no tirgus. ES intervence tiek realizēta divējādi – kā iepirkums vai kā privāta uzglabāšana.
Tas attiecas uz ierobežotām preču
grupām, jo pēc šāda modeļa iepirkt
un uzglabāt var tikai tādus produktus, kuriem ir ilgstošs glabāšanas
termiņš. Pozitīvi arī vērtēju iespējamos grozījumus normatīvajos aktos,
lai valsts un pašvaldību iepirkumos
varētu iegādāties Latvijā audzēto
produkciju. Tomēr tas neatrisinās
visas problēmas, jo mūsu iekšējais
tirgus ir pārāk mazs, lai realizētu
visu saražoto.
Iespējams, daudzi, kas balsoja par jums kā rektori, cerīgi
raudzījās uz punktu jūsu piedāvājumā par atalgojuma paaugstināšanu darbiniekiem.
Tas ir spēkā, jo apzinos, ka atalgojums, kuru pašlaik spējam nodrošināt pasniedzējiem, nav pietiekams.
Šobrīd meklējam iespējas, kā sakārtot saimnieciskos jautājumus, lai resursus varētu novirzīt mācībspēku
motivācijas programmai. Ja ne no
nākamā gada pavasara, tad ar nākamo studiju gadu mēs to noteikti
ieviesīsim. Tomēr, samazinoties
studentu skaitam, mācībspēkiem
aktīvāk ir jādarbojas pētniecības
projektos un dažādu tālākizglītības
kursu sagatavošanā un pasniegšanā. Tikai tā varēs nopelnīt vairāk.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt, kad būs
12. Saeimas vēlēšanas?
Biruta, pensionāre:
– Protams! Vēlēšanas notiks
nākammēnes
– 4. oktobrī.
Es noteikti izpildīšu pilsoņa pienākumu un
tajās piedalīšos. Man tiešām ir
klusa cerība, ka, izvēloties un ievēlot deputātus, mēs varam kaut
ko valstī mainīt. Ticu labākai nākotnei. Tiesa, vēl neesmu pētījusi
partiju sarakstus, to piedāvājumu
un solījumus.
Elīna, jelgavniece:
– Kaut kad rudenī, bet es
tiešām nezinu, kurā datumā. Vismaz
par to, ka vēlēšanas būs drīz,
liecina partiju reklāmas un plakāti
pilsētā ar aicinājumiem balsot par
konkrētu sarakstu un tā līderiem.
Jāatzīst, šobrīd man ir citas prioritātes, taču uz vēlēšanām gan jau
aiziešu – pilsoņa pienākums taču
jāizpilda!
Genādijs,
pensionārs:
– Saeimas vēlēšanas notiks
4. oktobrī.
Man jau šķiet,
ka līdz oktobrim vēl tālu, taču tā nedomā politiķi. Šobrīd īpaši jūtams, ka tuvojas
vēlēšanas – pilnas pastkastītes ar
partiju bukletiem, spēj tik ņemt
laukā! Mana kundze nevar piedalīties vēlēšanās, jo ir nepilsone,
tāpēc šis atbildīgais uzdevums
jāveic man. Tagad jāizvērtē politiķu darbi un nedarbi – solīt jau
viņi visi māk, tikai ar to darīšanu
ir problēmas.
Vladislava,
studente:
– Es nezinu,
kad ir vēlēšanas, bet
zinu, ka tajās
noteikti piedalīšos. Es jau balsoju Eiropas
Parlamenta vēlēšanās un iešu arī
uz Saeimas vēlēšanām. Uzskatu,
ka šis ir viens no veidiem, kā mēs,
iedzīvotāji, varam iesaistīties savas
valsts veidošanā. Ja mēs dzīvojam
šeit, tad ir jāiet un jābalso, nevis
jāčīkst, ka viss ir slikti.
Rihards, viesmīlības pakalpojumu speciālists:
– Man nesen palika 18
gadi, un šīs
būs pirmās vēlēšanas, kurās varēšu piedalīties un balsot. Ja pareizi
atceros, vecāki teica, ka pavisam
drīz jau tās vēlēšanas būs, taču,
kurā datumā, nav ne jausmas. Es
daudz pa pilsētu nestaigāju un
līdz šim neesmu pamanījis reklāmas, afišas, kur būtu rakstīts, kurā
datumā ir Saeimas vēlēšanas.
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«Latvijas piens» cenas
pazemināt neplāno

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Slimnīcā atklāta
glābējsilīte

No 1.lpp.
Vāciju, Slovākiju, Lielbritāniju,
«Šobrīd gan pasaules, gan Eiropas Izraēlu, ASV. Kā norāda uzņēmutirgū ir produkcijas pārpalikums, un ma eksporta speciāliste Marina
tas ietekmē cenas,» tā U.Krievārs, Zimova, jauni tirgi tiek meklēti
norādot, ka pagaidām uzņēmums nemitīgi un šobrīd ir iestrādes arī ar
neplāno samazināt produkcijai Skandināviju, Ēģipti, Dominikānu.
cenu vietējā tirgū, bet plašāk esošo Krievijas importa aizliegums tiešā
situāciju nekomentē. «Mēs tikai veidā Jelgavas uzņēmumu neskar,
priecāsimies, ja iedzīvotāji veikalos jo «Latvijas piens» uz Krieviju savu
izvēlēsies vietējo ražotāju produkci- produkciju nav eksportējis. «Vecajai
ju, turklāt mūsu uzņēmums pilnībā «Trikātas» ražotnei bija sertifikāts,
pieder vietējiem zemniekiem.»
kas ļāva produkciju eksportēt uz
«Latvijas piens» turpina ražot Krieviju, bet, pārceļot ražošanu uz
jaunus produktus un iekarot eks- Jelgavu, bija nepieciešams jauns serporta tirgu, un šajā ziņā cerības tifikāts. Esam to pieprasījuši, bet vēl
vieš jaunais uzņēgaidām. Krievijas
muma akcionārs «Latvijas piena» īpašnieki Pārtikas un vete«Latraps», kas • 63,83% – piena kooperatīvs
rinārā dienesta
investējis miljo- «Trikāta KS»
komisija Latvijā
nu eiro brīdī, kad • 25% – piena kooperatīvs «Dzēse» nav bijusi kopš
bankas atteicās • 11,17% – «Latraps»
2009. gada, un
piena rūpnīcai
Avots: LETA sertifikātu gaida
izsniegt aizdevuvirkne Latvijas
mu. U.Krievārs norāda, ka jau uzņēmumu – mēs neesam vienīgie,»
tagad ir jūtamas pozitīvas vēsmas: skaidro U.Krievārs.
««Latrapam» ir ļoti laba reputāJāpiebilst, ka 20. augustā darbu
cija, un to izjūtam pēc sadarbības sāka jaunā uzņēmuma valdes
partneru reakcijas.» Tāpat viņš cer, priekšsēdētāja Anita Skudra, kura
ka uzņēmums varēs mācīties no līdz tam strādāja saldumu ražotnē
Foto: Krišjānis Grantiņš
«Latrapa», jo arī tas ir kooperatīvs, «NP Foods» par komercdirektori
kas gājis līdzīgu ceļu, tikai ar desmit Baltijas valstīs. Viņa amatā no- Pusi no glābējsilītes izveidei nepieciešamajiem līdzekļiem ziedojusi, kā arī būvniecības darbos iesaistījusies
gadu lielāku pieredzi. Īpaši svarīgi mainīja Raimondu Freimani, kurš ceļu būvniecības sabiedrība «Igate». Atklāšanā piedalījās arī tās vadītājs Māris Peilāns.
tas ir uzņēmuma pārvaldībā.
rūpnīcā strādāja kopš tās dibināša Ligita Vaita
Pirms saņemt glābējsilītes Kā skaidro projekta galvenā
«Latvijas piena» lielākos eksporta nas 2012. gadā līdz šā gada jūnijam.
atslēgu no projekta organizato- organizatore Laura Zvirbule,
apjomus veido industriālie pro- Saskaņā ar «Lursoft» datiem «LatJelgavas slimnīcā atklāriem, Jelgavas slimnīcas vadītājs vispirms slimnīcas personālam
dukti – eksportēti tiek 98 procenti vijas piens» pagājušo gadu noslēdzis
ta glābējsilīte, kas nozīAndris Ķipurs atzina, ka slimnī- ir jāpārbauda bērniņa veselības
saražotā –, savukārt patēriņa pro- ar 37,23 miljonu eiro apgrozījumu,
mē, ka tagad glābējsilīcas personāls ir pirmie un varbūt stāvoklis, bet tad par notikušo
duktu jomā eksports ir 17 procenti. kas ir par 44 procentiem lielāks
te pieejama katrā Latvibūtiskākie cilvēki, kas jaunajai jāziņo Valsts policijai. «Tādējādi
Šobrīd produkcija tiek eksportēta nekā 2012. gadā. Provizoriskā neto
jas reģionā. Ikviens no
māmiņai ir blakus un kas var policijai tiek dotas trīs dienas laiuz Lietuvu, Igauniju, Ukrainu, peļņa ir 455 800 eiro.
projektā iesaistītajiem
palīdzēt neļaut mātei pieņemt ka noskaidrot, vai bērniņu kāds
gan uzsver – glābējsinepareizu lēmumu.
nav nozadzis un tad ievietojis
līte ir izmisušo vecāku
Jāpiebilst, ka glābējsilītes silītē,» skaidro L.Zvirbule.
pēdējais solis, taču tā
izveide mūsu pilsētā notikusi ar
Glābējsilītē ievietotais mazulis
vienlaikus ir arī iespēja
ziedotāju atbalstu un apmēram iegūst atradeņa statusu, kas
bērnam dzīvot.
pusi no līdzekļiem ziedojusi, kā ļauj uzsākt tūlītēju adopcijas
 Ritma Gaidamoviča
varēs mācīties angļu valodu
arī būvniecības darbos iesaistīju- procesu. Atradeņa statuss tiek
un apgūt datorprasmes, kā arī
Lai gan glābējsilītei svinīgi sies ceļu būvniecības sabiedrība piešķirts, ja glābējsilītē atstātais
Darbu pēc vasaras atvaļināju- iesaistīties Pensionāru biedrības
ma atsāk dienas paaudžu centrs kolektīvos,» tā priekšsēdētāja, pārgriezta lente, atklāšanas «Igate». «Mūsu uzņēmuma dar- bērns nav meklēšanā, nav zināmi
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a, aicinot Pensionāru biedrībai pie- pasākums Jelgavas slimnīcā bija biniekiem šogad ir piedzimuši bērna vecāki, bērnam nav nodakurā darbojas Jelgavas Pensio- vienoties arī jaunus dalībniekus. ar vienlaikus skumju pieskaņu jau 14 ļoti gaidīti un mīlēti rīti miesas bojājumi, kā arī nav
nāru biedrība. Pašlaik sākusies «Sadraudzība» atvērta pirmdie- – glābējsilītes atklāšana Zemgalē bērniņi. Mums ir tradīcija katra nekādas informācijas par bērna
senioru pieteikšanās kādai no nās, otrdienās, ceturtdienās un norāda, ka mūsu sabiedrībā tā bērniņa vecākiem dāvināt segu, identitāti. Bērna bioloģiskie
24 piedāvātajām interešu no- piektdienās no pulksten 10 līdz diemžēl ir nepieciešama. «Es tāpēc arī šodien dāvinām segu vecāki sešu mēnešu laikā pēc
darbībām, kā arī biedrība savam 17, bet trešdienās – no pulksten lūgšu Dievu, lai tā nekad netiktu – gadījumam, ja tā tiešām būs ne- mazuļa ievietošanas glābējsilītē
izmantota, bet, ja tomēr kādam pieciešama. Turpmāk ikviens šīs var vērsties bāriņtiesā ar vēlmi
pulkam aicina pievienoties jaunus 12 līdz 19.
pilsētas pensionārus.
Jāpiebilst, ka ar Borisa un būs tik slikti, lai bērnu atstātu glābējsilītes bērns savā ziņā būs atgūt mazuli.
Būtiski uzsvērt, ka glābējsilīte
Jelgavas Pensionāru biedrības Ināras Teterovu fonda atbalstu, šeit, mēs būsim tam gatavi,» teic arī «Igates» bērns,» teic uzņēmuprojekta
patronese
dziedātāja
ma
pārstāve
Dace
Zviņģele.
ir
kā pēdējā iespēja izmisušiem
priekšsēdētāja Brigita Baškevica īstenojot projektu «Dejosim JelEvita
Zālīte.
Jāpiebilst,
ka
šī
ir
jau
astotā
vecākiem,
taču, lai krīzes situstāsta, ka šogad pilsētas pensio- gavā par prieku visiem», Pen«No vienas puses, mēs priecā- glābējsilīte valstī. Kopš 2009. ācijā nonākušajiem palīdzētu,
nāriem «Sadraudzībā» būs iespēja sionāru biedrības līnijdeju grupa
darboties kopumā 24 interešu «Saulgriezes» jau tuvākajā laikā jamies, ka ir projekta noslēgums gada, kad atklāta pirmā silīte pie glābējsilītes ir pieejama psipulciņos. «Arī šogad seniori bez tiks pie koncerttērpiem. Projekta un glābējsilītes atklāšana, bet, Rīgā, tajās atstāti 28 mazuļi. hologu un krīzes centru kontaktmaksas var apmeklēt peldēšanu kopējās izmaksas ir 1651 eiro, no no otras, – mēs patiešām iekšēji Visvairāk mazuļu – 22 – atstāti informācija – speciālisti ir gatavi
sniegt diennakts psiholoģisku un
6. vidusskolā, «Sadraudzībā» kuriem fonda finansējums – 1490 pretojāmies glābējsilītes izveidei Rīgas glābējsilītē.
Pēc oficiālā atklāšanas pasāku- praktisku palīdzību. Zemgales
trenažieru telpu, kurā pieejams eiro, bet desmit procentus jeb 161 mūsu pilsētā, jo uzskatām, ka
bērnam ir jābūt gaidītam un ma glābējsilītes atslēgas nodotas reģionā šādu palīdzību sniegs
masāžas krēsls, tāpat seniori eiro segs Pensionāru biedrība.
jāaug mīlošā ģimenē. Taču man Jelgavas slimnīcai, un jau šobrīd krīzes centrs «Skalbes» (tālrujāsaka paldies cilvēkiem, kas ir saslēgta izziņošanas sistēma. nis 67222922, 27722292), kā
mūs pārliecināja. Glābējsilīte Atstājot bērniņu glābējsilītē, arī psiholoģe Nadežda Balode
patiešām ir iespēja ļaut bērnam uzreiz pēc durtiņu aizvēršanās (tālrunis 29916565) un ģimenes
dzīvot!» uzsver Jelgavas domes ar skaņas signālu par to tiks ārste Evita Valdmane (tālrunis
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
izziņots slimnīcas personālam. 26178678).

Pensionāru biedrība gaida
jaunus dalībniekus

Jaunlaulāto atslēgām
atklāj Mīlestības kokus

Dzejas dienā – mainīšanās grāmatām,
lasījumi un izrāde «Ziedonis»
 Ritma Gaidamoviča

Foto:
Krišjānis
Grantiņš
Jelgavā atklāta īpaša vieta jaunlaulāto atslēgām, un metālmākslinieka Alda Sproģa veidotajos Mīlestības kokos pirmo atslēgu iekāra
novadnieki Kristīne un Kaspars Lagzdiņi. Jaunais pāris atzīst, ka nu
būs regulāri iekārtā atslēga «jāuzpasē». «Turpmāko gadu nāksies šurp
braukt ik mēnesi,» smej Kristīne. Jāpiebilst, ka metālā veidotie koki
ir SIA «Jelgavas Pils aptieka» un tās valdes locekles Dinas Kurzemnieces dāvana pilsētai aptieku tīkla 20 gadu jubilejā, tāpēc arī pirmā
kāzinieku atslēga kokos tika iekārta uzņēmuma dzimšanas dienā
– 29. augustā. Jaunlaulātos īpašajā dienā sveica arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, novēlot prasmi noturēt stipru ģimeni un
jau drīz domāt par savas ģimenes turpināšanu. «Lai atslēgas mūžam
guļ Lielupes dibenā!» novēlēja domes priekšsēdētājs.

Arī Jelgavā ar vairākiem
pasākumiem nākamnedēļ atzīmēs Dzejas dienu.
11. septembrī pulksten
15 būs dzejas lasījumi
pie Raiņa pieminekļa,
12. septembrī notiks
pasākums «Pa Mītavas
tiltu dzejas debesīs» – pie
Mītavas tilta darbosies
grāmatu maiņas punkts,
pie «Kanclera nama»
– bērnu radošās darbnīcas, «Silvas» vasaras
terasē runās dzeju un
dziedās, bet noslēgumā
Studentu teātris ielūdz
uz izrādi «Ziedonis».

Dzejas dienu režisore Elīna
Apsīte stāsta, ka 12. septembrī
pulksten 15 jelgavnieki gaidīti
pie Mītavas tilta un «Jelgavas
studenta», kur šajā dienā tiks
ierīkots improvizēts grāmatu
maiņas punkts. «Improvizētajā
bibliotēkā jelgavnieki var mainīties ar grāmatām – atnest savu
un iemainīt pret citu, lasīt to uz
vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām.
Paralēli darbosies brīvā skatuve ar
dzejas lasījumiem. Ņemot vērā to,
ka Latvija šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, tiks lasīta dzeja
dažādās Eiropas valstu valodās,»
tā E.Apsīte. Bet pulksten 16 pie
«Kanclera nama» gaidīti mazākie
pilsētnieki, lai iesaistītos radošajās darbnīcās, baudītu koncertu

un klausītos bērnu dzeju. Dzejas
dienu kulminējošā daļa ar atzītu
dzejnieku un mūziķu piedalīšanos
gaidāma pulksten 18 bistro «Silva» āra terasē. E.Apsīte stāsta, ka
par dzeju un atdzeju šajā vakarā
runās dzejnieki Uldis Bērziņš,
Eduards Aivars un Anna Auziņa, bet ar muzikālo pavadījumu
priecēs Kārlis Kazāks un Rihards
Lībietis. Visi šie pasākumi ir bez
maksas. Savukārt pulksten 20.20
uz dzejas izrādi «Ziedonis» Jāņa
Čakstes bulvārī 5a ielūdz Jelgavas
Studentu teātris. Ieejas maksa
– 2 eiro.
12. septembrī pulksten 19 Jelgavas kultūras namā tiks atvērta
Jelgavas Latviešu biedrības jaunā
grāmata «Zemgales vācelīte».

3

Īsi
 Jelgavas slimnīcā trūkst donoru
asiņu, tāpēc jelgavniekus un sevišķi pacientu tuviniekus slimnīca aicina būt atsaucīgākiem un kļūt par
donoriem. Visvairāk nepieciešamas
0 un A grupas gan rēzus pozitīvas,
gan rēzus negatīvas asinis. Donori
Jelgavas slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļā tiek pieņemti pirmdienās
un otrdienās no pulksten 8 līdz 11,
kā arī trešdienās no pulksten 14 līdz
18, vēlama iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 63030133.
 Piena, maizes un medus svētku
laikā sveikti pilsētas jaundzimušie,
kuri pasaulē nākuši no Jāņiem
līdz šiem svētkiem. Karotīti ar
pilsētas simboliku un grāmatu
«Mūsu bērns» saņēma 143 bērniņi, tostarp četri dvīņu pāri.

Jāpiebilst, ka dvīņu pāriem īpašu
dāvanu – adītus zābaciņus – sarūpējušas rokdarbnieku kluba «Zelta
rokas» dalībnieces. Dāvanu saņēma
arī Stefānija Eila. «Mums otrā upes
krastā viss ir – bērnudārzi, laukumi,» apmierināta ar dzīvi Jelgavā
ir pusmēnesi vecās Stefānijas Eilas
mamma Dace. Meitenītes tētis Rolands gan atzīst, ka līdz šim nebija
aizdomājies par to, vai Jelgava ir
ģimenēm ar bērniem draudzīga pilsēta. Bet viņi ir vienisprātis, ka pēdējā
laikā dzimst daudz bērnu. «Vismaz
slimnīcā, kad dzima Stefānija Eila,
viss bija pilns,» nosaka Dace. To, ka
šogad Jelgavā dzimstība ir lielāka
nekā mirstība, uzrunā uzsvēra arī
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
«Lai pēc gadiem šis jaunais jelgavnieks lepotos ar savu pilsētu, ģimeni,
skolu, Latviju, viņam ir jāmāca cieņa,
patriotisms un mīlestība,» tā domes
priekšsēdētājs, piebilstot, ka pozitīvie dzimstības rādītāji apliecina,
ka jelgavnieki tic rītdienai, Latvijai,
Jelgavai, pasaulei.
 No 1. septembra pilsētas bibliotēkās mainīts darba laiks. Zinātniskā bibliotēka lasītājiem būs atvērta
arī svētdienās, bet darba dienās
tā strādās par stundu ilgāk – līdz
pulksten 19. Savukārt sestdienās no
pulksten 10 līdz 17 lasītājus apkalpos Zinātniskās bibliotēkas filiālēs
– bibliotēkā «Pārlielupe», Miezītes
bibliotēkā un bērnu bibliotēkā «Zinītis». Pirmdienās būs slēgta Miezītes
bibliotēka. Precīza informācija par
bibliotēku darba laiku pieejama
mājas lapā jzb.lv.
 No 4. līdz 7. septembrim Rīgā,
Ķīpsalas hallē, notiks starptautiska pārtikas nozares izstāde
«Riga Food 2014», kurā piedalās
arī pārstāvji no Jelgavas – uzņēmumi, amatnieki un LLU. Ar
atsevišķu stendu izstādē piedalīsies uzņēmums «Aplast», kas ražo
plastmasas iepakojumu, un bioloģiskā mušļa izgatavotājs «Felici».
Savukārt Zemgales kopējā stendā ar
savu produkciju iepazīstinās studija
«Madeira Flowerland» (galda dekori,
ziedu kompozīcijas), SIA «ViGa-Re»
(garšvielas), Kārlis Rūba (koka izstrādājumi), SIA «Karameļu darbnīca»,
Juris Milčs (pinumi), SIA «Teya»
(tējas) un Solvita Romanova (galda noformēšanas piederumi). LLU
prezentēs jaunās pārtikas produktu
izstrādnes – pākšaugu čipsus-kraukšķus un brokastu pārslas, pākšaugu
pastas, ar topinambūru bagātinātus
pārtikas produktus, maizes kvasu un
produktus. Izstādes apmeklētājiem
būs iespēja jaunos produktus, kas
tapuši LLU pētnieku sadarbībā ar
ražotājiem, arī nogaršot.
 20. septembrī no pulksten 9
līdz 15 Hercoga Jēkaba laukumā
notiks Rudens gadatirgus. Līdz
15. septembrim iestāde «Kultūra»
gaida tirgotāju pietikumus. Rudens
gadatirgus nolikums un pieteikuma
anketa pieejama mājas lapā www.
festivali.jelgava.lv.
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Līdz ar septembri jauns darba cēliens sācies Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), kas 6. septembrī no
pulksten 11 līdz 15 Metāla svētku laikā Raiņa parkā ielūdz uz
Atvērto durvju dienu, lai iepazīstinātu ar šā gada jaunumiem.
«Izvērtējot aizvadīto mācību sezonu, guvām pārliecību, ka
jelgavnieku vēlme pašpilnveidoties ar katru gadu palielinās.
To apliecina arī skaitļi – pērn mūsu piedāvājumu izmantojuši
vairāk nekā 10 000 apmeklētāju. Šis ir ļoti augsts rādītājs, ņemot vērā to, ka Eiropas izglītības programma pieaugušajiem
noteikusi vēlamo mērķi: katrai dalībvalstij panākt iedzīvotāju
dalību pieaugušo izglītībā 15 procentu apmērā. Jelgava to ir
sasniegusi jau šobrīd,» atzīst ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna,
uzsverot, ka darba tirgus turpina izvirzīt jaunus izaicinājumus
un katram cilvēkam ir vajadzīgs plašs kompetenču loks, lai
elastīgi pielāgotos pārmaiņām. ZRKAC piedāvājumā šogad ir
264 kursu programmas dažādu kompetenču pilnveidei, tostarp
vairākas jaunas, gan uzņēmējiem, gan strādājošiem, gan darba
meklētājiem, gan jauniešiem un senioriem. Lai iedzīvotāji izzinātu savas vēlmes un iespējas, darbu ZRKAC turpina pilsētas
karjeras konsultants, kura pakalpojumi ir pieejami ikvienam
jelgavniekam bez maksas. «Esam pārliecināti, ka jaunajā mācību
gadā noderīgu un saistošu piedāvājumu savai profesionālajai
un personīgajai izaugsmei atradīs ikviens jelgavnieks, un mēs,
kā vienmēr, būsim atvērti jaunām idejām un sadarbībai,» tā
S.Vīksna, aicinot ar jaunumiem iepazīties Atvērto durvju dienā.
Būtiski – piesakoties kursiem 6. septembrī, interesenti saņems
desmit procentu atlaidi mācību maksai, kas arī šogad saglabājusies nemainīga.

Izglītos un mudinās
piekopt veselīgu
dzīvesveidu
Angļu valodas kursi jau 1.
klases skolēniem, jauni piedāvājumi ģimenēm, īpašs
kursu piedāvājums veselīgam
dzīvesveidam ar praktiskām
nodarbībām baseinā un sporta
zālē – tie ir daži ZRKAC Tālākizglītības nodaļas jaunumi.
Centra piedāvājumā ko saistošu brīvā laika pavadīšanai un
jaunu prasmju apguvei atradīs
visa ģimene.

Jaunais mācību gads nācis ar pārmaiņām svešvalodu apguvē, daudzveidojot
angļu valodas kursu piedāvājumu. «Šogad
visus gaidām «English Hub» jeb Angļu
valodas mājā, kur sev piemērotas valodas
apguves iespējas atradīs ikviens – no pirmklasnieka līdz pat senioram,» tā A.Vanaga.
Līdz ar jauno mācību gadu angļu valodas
programmas diferencētas vēl sīkākos
valodas prasmes līmeņos – astoņos –, kas
ļaus klientiem precīzāk izvēlēties piemērotāko, lai maksimāli efektīvi izmantotu
iepriekšējo valodas pieredzi jaunu prasmju
apguvei.
Pirmo gadu angļu valodas kursi tiek
piedāvāti skolēniem no septiņu līdz 14
gadu vecumam un kursi vidusskolēniem.
Bet pieaugušie gaidīti angļu valodas praktikumā pie vieslektora no ASV, uzlabojot komunikācijas prasmes. Domājot par kursu
pieejamību, būs gan rīta, gan dienas, gan
vakara grupas.
Šogad īpaši domāts par jaunu kursu
piedāvājumu ģimenēm un bērna attīstībai.
Jaunie kursi «Bērns sāk skolas gaitas»,
«Mājās pusaudzis» un «Bērna uzvedības
un mācīšanās traucējumi, to atpazīšana un
korekcijas iespējas» būs palīgs vecākiem,
lai labāk izprastu sava bērna attīstības periodus, identificētu iespējamās problēmas
un saņemtu speciālistu padomus pareizai
rīcībai konkrētās situācijās.
«Arvien pieaugošais dzīves temps, stress,
informācijas un notikumu blīvums ikdienā
liek mums meklēt veidus un paņēmienus,
kā no tā visa pasargāt savu veselību. Tāpēc
esam izveidojuši divus kursu piedāvājumus
veselīgam dzīvesveidam,» stāsta A.Vanaga.
Programma «Strādā vesels» ir kurss veselības profilaksei un darbspēju uzturēšanai.
Proti, trīs mēnešu garumā atjaunot darbspējas un nostiprināt veselību aicināti visi,
kuri veic intensīvu fizisku un intelektuālu
darbu, dienu pavada birojā, pie datora,
ilgstoši veic sēdošu darbu. «Kursu dalībniekiem 20 praktiskajās nodarbībās baseinā
un sporta zālē treneru vadībā centīsimies
radīt kustību prieku un izkopt ieradumu
vingrot. Fizioterapeita vadībā viņi mācīsies
pareizi vingrot, lai ķermenis atgūstas pēc
garas darba dienas. Būs arī teorētiskas

lekcijas par saslimšanām, ko izraisa nepareizi ieradumi darba dienas laikā, un ārsta
padomi, kā no tām sevi pasargāt. Mācīsim,
kā sev palīdzēt ar pašmasāžu un vienkāršiem relaksācijas vingrinājumiem,» stāsta
A.Vanaga. Otrs jaunums būs interesants
un noderīgs visiem, kuri vēlas iemācīties
pareizi ēst, justies un izskatīties veselīgi
ikvienā vecumā. Programma «Ēd vesels»
gaida tos, kuri vēlas pievērsties svara
korekcijas un veselīga dzīvesveida ieradumu izkopšanai. Praktisko nodarbību
ciklā kursantus iepazīstinās ar vienkāršām
un praktiskām metodēm, kas palīdz un
iedvesmo veidot ilgtspējīgas dzīvesveida
pārmaiņas un uzņemties atbildību par
savu veselību un labsajūtu.
Arī šūšanas un rokdarbu praktiskajos
kursos šogad jaunas iespējas. Saimnieces
aicinātas iemācīties uzšūt pašu dizainētu
un savam mājas interjeram piemērotu
mājas tekstilu. Jaunās māmiņas un vecmāmiņas gaidītas zīdaiņa pūriņa gatavošanas kursos. Bet pēc gada pārtraukuma
jaunā saturā piedāvājumā kursi tiem, kuri
fotografē – «Fotografēšanas pamati no
A līdz Z». Arī īsajās, radošajās darbnīcās
papildinājums – šobrīd tik aktuālā dāvanu
saiņošana «Eco-Vintage» stilā un papīra
plastika kvilinga tehnikā.
Informācijas tehnoloģiju apguvē jaunums ir programma «Digitālie stāsti»,
kurā nozares profesionāļu – kino operatora
un režisores, kino kritiķes – vadībā varēs
apgūt prasmes īsfilmu veidošanā, sākot no
satura plānošanas un scenārija izveides
līdz pat materiāla montāžai un darba prezentācijai. Tāpat jaunums būs programma
«Infografiku veidošana», ļaujot apgūt datu
vizualizācijas iespējas, kas kļūst arvien
populārākas, attēlojot datus dinamiski.
ZRKAC arī šajā mācību gadā piedāvā
vidusskolēniem interešu izglītības pro
grammu «Microsoft IT akadēmija», kuru
beidzot skolēns saņem sertifikātu kā apliecinājumu, ka viņš pārvalda «Microsoft»
programmas. Tikai šogad piedāvājumā ir
vēl divi jauni moduļi – «MS PowerPoint»
un «MS Outlook». «Pieredze liecina, ka
motivētākajiem jauniešiem tas ir pa spēkam, un vairāki ir sekmīgi nokārtojuši
eksāmenus, saņemot prestižos «MS Office» speciālista sertifikātus,» tā ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja Antra Škinča.
Šogad Latvijā atbilstoši Eiropas digitālo
kompetenču ietvaram tiek ieviestas jaunas
prasības Eiropas datorprasmes sertifikāta
(ECDL) ieguvei, mainot apguvei un arī
eksāmenu kārtošanai piedāvāto moduļu
saturu un daudzumu. Līdz ar to ZRKAC
piedāvās apgūt astoņus ECDL moduļus,
tostarp divus pilnīgi jaunus – «Sadarbība
tiešsaistē» un «IT drošība».

Uzņēmējiem piedāvā arī īsos kursus Uzmanības
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta ZRKAC piedāvās 100 stundu programmu
centrā – radošās
nodaļas piedāvājumā šogad ir 28 jaunas «Tehniskais darbinieks arheoloģiskajā
mācību programmas, akcentu liekot ekspedīcijā», kas sastāvēs no 36 teorēdomāšanas
tieši uz īsajiem kursiem. «Laiks ir dārgs, tiskajām un 64 stundu praktiskajām
tāpēc, sekojot līdzi tendencēm un klientu nodarbībām.
attīstīšana
pieprasījumam pēc īsām, kompaktām
«Mani priecē tas, ka joprojām nemaziprogrammām, lai pēc iespējas ātrākā laikā varētu apgūt nepieciešamās prasmes,
šogad 14 no jaunajām programmām būs
tikai līdz 16 stundām,» atzīst nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone.
Interesenti jau šobrīd aicināti pieteikties programmām «Integrēts mārketinga
plāns vai kā nešaut ar lielgabalu pa zvirbuļiem», kas notiks oktobrī, bet novembrī būs kursi «Runas mākslas treniņš»,
«Kā izvairīties no kļūdām, plānojot un
īstenojot projektus», «Mikrouzņēmuma
plusi un mīnusi», savukārt mazajiem
uzņēmējiem noderēs 48 stundu kursi
«Grāmatvedības kārtošana vienkāršā
ieraksta sistēmā».
Nākamgad Jelgava svinēs 750 gadu
jubileju, un tās organizēšanā iesaistīties
gan ar idejām, gan konkrētiem darbiem
aicināts ikviens jelgavnieks. «Viena no
pirmajām par savu dāvanu pilsētai paziņoja jelgavniece mežģīņu darinātāja
amata meistare Marija Konova. Viņa
brīvprātīgi šajā sezonā ZRKAC mācīs
knipelēšanu. Grupā plānots uzņemt līdz
desmit dalībniekiem, un pirmie jau ir pieteikušies,» stāsta L.Miķelsone, piebilstot,
ka pirmā nodarbība notiks 16. septembrī
pulksten 17 un turpmāk tās notiks reizi
nedēļā – otrdienās.
Bet 2015. gada pavasarī savu sapni
varēs realizēt tie, kuri kādreiz ir vēlējušies
piedalīties arheoloģiskajos izrakumos.

nās interese par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Iespējams, vēl kādam pārliecību par
to, ka viņam piemīt uzņēmēja gēns, dos
seminārs 28. oktobrī, kurā varēs iepazīties
ar jauno BOSI metodi,» tā L.Miķelsone,
uzsverot, ka ne mazāk būtiska, lai uzsāktu savu biznesu, ir radošuma dzirksts,
ko bieži cilvēkos var iededzināt jauno
uzņēmēju veiksmes stāsti, pieredze, jauni
kontakti, iespējas, tikšanās. Tādēļ 16.
oktobrī sadarbībā ar JCI Jelgavas nodaļas
jauniešiem interesenti aicināti uz jauno
uzņēmēju un jauno līderu konferenci
«Uzrāviens».
«Šobrīd redzam, ka arvien lielākas iespējas uzņēmumiem paver eksports, tādēļ
sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 13. novembrī pie mums
notiks seminārs «Finanšu instrumenti
eksportam»,» stāsta L.Miķelsone. Bet,
lai sniegtu atbalstu arī lauksaimniekiem,
sadarbībā ar ilggadējiem sadarbības partneriem Valsts darba inspekciju 22. oktobrī
ZRKAC organizē praktisko semināru
«OiRA – interaktīvs rīks darba vides riska
novērtēšanai lauksaimniecībā».
Arī šogad Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļa turpina apzināt Jelgavā dzīvojošos
vai strādājošos Latvijas Amatniecības
kameras amata meistarus un 2. decembrī
aicinās uz 4. Amatnieku un mājražotāju
kontaktbiržu. ZRKAC šobrīd gaida dalībnieku ieteikumus un jaunas ierosmes.

ZRKAC uzsākta metinātāju sertifikācija
ZRKAC Metālapstrādes mācību parka (MMP) prioritāte arī
jaunajā sezonā ir sagatavot
darba tirgū konkurētspējīgus
un pieprasītus speciālistus.
Šajā mācību gadā centrs piedāvās ne tikai dažādus kursus
profesionālo kompetenču
ieguvei, bet arī, nokārtojot
eksāmenu, sertifikātu iegūt
tiem, kuri jau neformālā ceļā
ir apguvuši metinātāja arodu, taču viņiem nav attiecīga
dokumenta. Tāpat arī MMP ir
iespējams nokārtot metinātāja prasmju pārbaudi atbilstoši
Eiropas standartiem, iegūstot
Eiropā atzītu sertifikātu.
MMP vadītājs Māris Erntsons atzīst, ka
metālapstrādes nozare ir stabila un prognozējama savā attīstībā, tāpēc kardinālu
pārmaiņu piedāvājumā šosezon nebūs.
Parks par galveno mērķi ir izvirzījis sagatavot augstas kvalitātes metinātājus un CNC
darbagaldu speciālistus. Viņš gan uzsver,
ka šogad lielāka uzmanība tiks pievērsta
CNC darbagaldu operatoru programmām
un jau drīzumā interesentiem tiks piedāvā-

ti kursi, kuros celt speciālista kvalifikāciju,
apgūstot jaunas kompetences šajā jomā.
Kā uzsver M.Ernstsons, MMP palīdzēs tiem cilvēkiem, kuri, iespējams, jau
vairākus gadus strādā metinātāja darbu,
taču viņiem nav attiecīgās kvalifikācijas.
«Ir gadījumi, ka darbiniekam uzņēmumā
piedāvā pastrādāt par metinātāju. Lai gan
viņam nav atbilstošas izglītības, turpat
uz vietas viņam ierāda darbu, un tā viņš
strādā. Nereti gadās, ka pieredze darbā
ir uzkrāta liela, taču, mainot darbu, atskārš, ka ar to nepietiek, jo prasa izglītību
apliecinošu dokumentu. Mēs piedāvājam
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās zināšanas un prasmes apliecināt, nokārtojot pārbaudījumu un pretī saņemot
dokumentu,» stāsta M.Ernstsons.
Bet, ņemot vērā to, ka pēdējos gados
Latvijas metālapstrādes nozarē ienāk
ārzemju uzņēmumi un aug pasūtījumu skaits uz ārzemēm, ZRKAC MMP
organizē arī metinātāju pārbaudi atbilstoši Eiropas normām. «Metinātājam ir
iespēja atnākt pie mums uz metinātāja
kvalifikācijas pārbaudi atbilstoši Eiropas
standartiem un saņemt Eiropā atzītu
sertifikātu par savām kompetencēm,»
stāsta parka vadītājs.

Lai veicinātu radošo domāšanu un raisītu interesi par tehniskām lietām jau pirmsskolā,
šogad pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs tiks īstenota
pašvaldības mērķprogramma
«Mācies eksperimentējot». Jau
septembrī «ceļojumu» pa pilsētas bērnudārziem sāks «Miniphanomenta» eksperimentu
stacijas bērndārzniekiem.

Īpašās eksperimentu stacijas būs pirmais solis, kā jau no mazotnes bērnus
saistošā veidā rosināt nākotnē izvēlēties
inženierzinātnes. ZRKAC Vispārējās un
profesionālās izglītības atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska stāsta, ka
pedagogiem jau ir notikuši semināri par
to, kā strādāt ar stacijām, bet septembrī
tās jau nonāks iestādēs. Jāpiebilst, ka
«Miniphanomenta» lielās eksperimentu
stacijas, kurās līdz šim starpbrīžos varēja
darboties 1. – 6. klašu skolēni, dosies «ceļojumā» pa Latvijas skolām, bet Jelgavas
skolēni un skolotāji paši veidos jaunas.
«Šogad īpaša uzmanība pilsētā jāpievērš
fizikai, un šādu eksperimentu staciju veidošana ir vienkāršākais un saistošākais
veids, kā apgūt dažādus fizikas likumus,»
tā S.Šabanska.
Domājot par valsts kopējo problēmu
– kā veicināt valodas un lasītprasmes
attīstīšanu –, ZRKAC šogad skolotājiem
piedāvās seminārus un kursus lasītprasmes izkopšanai skolēniem. Ietverti arī semināri par to, kā strādāt ar logopēdiskām
problēmām, par jaunākajām tendencēm
literatūras apguvē. Tāpat Jelgavā notiks
Zemgales reģiona pedagogu konference
«Valoda sākumskolā».
Darbu jaunajā sezonā turpinās arī
pašvaldības mērķprogramma «Junioru
universitāte», kurā tiks uzņemti jauni 5.
klases audzēkņi ar teicamām zināšanām
dabaszinātnēs. Ņemot vērā lielo interesi
un ierobežoto vietu skaitu, būs jāpilda
iestājpārbaudījumi, bet darbu turpinās 6.,
7. un 8. klašu audzēkņi. Jāpiebilst, ka ar
jaunu elpu darbu atsāks arī «Junioru universitāte+» vecākiem skolēniem. Iecerēts,
ka tajā 9. un 10. klašu skolēniem saistošā
veidā un eksperimentējot tiks mācīta
bioloģija, ķīmija un fizika, lai sagatavotu
pilsētas komandu Eiropas dabaszinātņu
olimpiādei.
Tāpat arī nodaļa un skolas jaunajā
mācību gadā dos savu artavu, svinot Jelgavas 750 gadu jubileju. Notiks konkursi,
kuros skolēni iepazīs slavenus cilvēkus,
pilsētu, izstrādās pētnieciskus darbus,
un arī skolotāju Inovācijas diena ir veltīta
tieši jubilejai, kurā pedagogi izzinās savu
pilsētu.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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Brauks uz Ņujorku

Uzvarot «Ghetto Basket» superfinālā,
Jelgavas komanda «Armet» atkal
izcīnījusi tiesības doties uz Ņujorku
un klātienē vērot NBA spēli. Jelgavnieki superfinālā ļoti pārliecinoši – ar
21:10 – uzvarēja vienību no Rīgas
«Mazais/Sportabode.lv». Superfinālā
komandā «Armet» spēlēja Edgars
Krūmiņš, Arvis Vālodze, Sandis Silavs
un Rihards Ginters, kurš tika atzīts par
fināla labāko spēlētāju. Jāatgādina, ka
«Armet» ceļazīmi uz superfinālu ieguva, kļūstot par Jelgavas čempioniem
ielu basketbolā. Toreiz gan komandā
kopā ar Edgaru un Arvi spēlēja brāļi
Justoviči – Gatis un Andris. Šis komandai «Armet» ir trešais uzvarētāju tituls
sešu gadu laikā.

Basketbola komanda būs

Latvijas Basketbola
savienība apstiprinājusi BK «Jelgava»
dalību jaunās Latvijas Basketbola līgas
(LBL) sezonas 1. līgā.
Tajā apstiprinātas 11
komandas. Pamatturnīrs sāksies 1. oktobrī un ilgs līdz
aprīļa vidum. Pavasarī izslēgšanas turnīrā
piedalīsies sešas labākās komandas. Lai
gan Latvijas Basketbola savienības mājas lapā bija publicēta informācija, ka
Jelgava būs pārstāvēta arī 2. līgā, BK
«Jelgava» pārstāvis Rihards Krasovskis
to noliedz, sakot, ka šī informācija ir
nepatiesa un Jelgavas basketbolisti LBL
2 nepiedalīsies.

Airētāji sadala
Jelgavas
čempiona titulus
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien Lielupē notika Jelgavas čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā, kur sportisti
veica tikai sprinta distanci 200
metrus. Vieniniekos par pilsētas
čempioniem kļuva pieredzējušais kluba «KC» smaiļotājs
Mārtiņš Upītis, BJSS smaiļotāja
Daiga Liepiņa un kluba «Barons» kanoe airētājs Rahmads
Stromanis.
M.Upītim šī bija kārtējā medaļa – viņam
ir sasniegumi gan pilsētas un Latvijas, gan
starptautiskā līmenī. Viņš norāda, ka medaļas sen vairs neskaita, jo to ir ļoti daudz.
Ņemot vērā, ka smaiļošanā vieniniekos uz
goda pjedestāla bija vecie «KC» airētāji,
Mārtiņš spriež, ka jaunajiem vēl krietni
jātrenējas, īpaši tāpēc, ka viņš un kluba
biedri sacensībām nav īpaši gatavojušies.
Viņam zelts arī četriniekos.
Par čempionu kanoe vieniniekos kļuva
R.Stromanis, kuram šis ir pirmais Jelgavas
čempiona tituls. Pirmais tāpēc, ka viņš pats
ir no Talsiem un uz Jelgavu viņu atvedušas
mācības Jelgavas tehnikumā. «Latvijas mērogā esmu labāko četriniekā. Tā kā labākie
trīs šajās sacensībās nepiedalījās, uzvarēju
es,» ar smaidu saka Rahmads. Jāpiebilst,
ka Jelgavas čempionātā nepiedalījās arī
viens no labākajiem šā brīža Latvijas kanoe airētājiem jelgavnieks Gatis Pranks,
jo atpūtās pēc spraigās sezonas. «Ja Gatis
būtu airējis, būtu interesantāk,» spriež
Rahmads, piebilstot, ka šoreiz konkurence
nebija pārāk sīva. Viņš atklāj, ka nākamā
gada sportiskais mērķis viņam ir piedalīties pasaules un Eiropas čempionātā U-23
vecuma grupā (viņam šobrīd ir 19 gadi, un
ar airēšanu viņš nodarbojas kopš 12 gadu
vecuma ar pārtraukumiem). Jāpiebilst, ka

sports
Izcīna 11 medaļas

Jelgavas BJSS un mākslas vingrošanas kluba «Baltic Flower» vingrotājas sacensībās
«Mazā un lielā grācija», kurās dalībnieces
tika vērtētas Latvijas un starptautiskā mērogā, izcīnīja 11 medaļas. Latvijas mēroga
sacensībās mūsu meitenēm trīs medaļas:
Aurēlijai Norko – zelts, Veronikai Vaznei un
Renātei Kurbatovai – sudrabs. Starptautiska
mēroga sacensībās jelgavniecēm astoņas
medaļas. Zelts – Zlatai Karpovičai, Katrīnai
Zingulei un Karolīnai Mizūnei, sudrabs
– Annai Murikovai, bronza – A.Murikovai,
A.Norko (divas medaļas), K.Mizūnei. Meitenes sacensībām sagatavoja treneres Irina
Smelova un Veronika Stoļarova. Turnīrā
piedalījās klubu un sporta skolu pārstāvji
no Ukrainas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas,
Zviedrijas un Latvijas.

R.Stromanis uzvarēja arī kanoe divniekos
un četriniekos.
Smaiļošanā meitenēm par Jelgavas
čempioni kļuva 16 gadus vecā Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas 10. klases skolniece
D.Liepiņa. Viņa norāda, ka uzvara nāca
viegli – airētāja pat nepielika visu savu
spēku. «Ar airēšanu sāku nodarboties pirms
sešiem gadiem. Mans brālis nodarbojās ar
šo sporta veidu un ieteica aiziet viņam līdzi
uz treniņu. Aizgāju, pamēģināju, un man
iepatikās. Pirmajos divos gados man gan
nebija nekādu sacensību, jo tad man bija
10 – 11 gadi,» tā Daiga, norādot, ka šobrīd
viņas augstākais sportiskais sasniegums ir
bronzas medaļa Latvijas čempionātā pieaugušajiem. Sportiste stāsta, ka vislabāk viņai
patīk airēt tieši vieniniekos, jo tad nevar pievilt citus, tikai sevi. Jāpiebilst, ka D.Liepiņa
uzvarēja arī smaiļošanā divniekos.
Interesanti, ka Jelgavas čempionātā
startēja arī jauktie smailīšu divnieki (laivā
puisis un meitene) un četrinieku komandas
tika noteiktas lozējot.
Sacensībās piedalījās Jelgavas airētāji,
sākot no 14 gadu vecuma. Viņi veica 200
metru distanci smaiļošanā un kanoe airēšanā vieniniekos, divniekos, četriniekos,
nedalot sportistus pa vecuma grupām.

Jelgavā – stiprākā
sieviete un vīrietis

Latvijas Pauerliftinga federācijas rīkoto
sacensību «Latvijas spēcīgākā pilsēta»
finālā, kas nedēļas nogalē notika Rīgā,
sieviešu konkurencē vislabāko rezultātu
turnīra kopvērtējumā uzrādīja jelgavniece Diāna Timermane, kas pārstāv
Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu
un klubu «Apolons». Viņa 20 kg stieni
uzspieda 205 reizes. Vīriešu grupā, kurā
piedalījās 641 dalībnieks, vislabāko rezultātu uzrādīja Jelgavas atlēts Sandis
Kūms, uzspiežot 50 kg smago svara
stieni 164 reizes. Savukārt apolona
Ivana Pospelova Jelgavā uzrādītais rezultāts – 350 reizes un 7000 kg – Latvijā
ir trešais labākais rezultāts jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam.

Pirmā sezonas spēle – pret HK «Liepāja»

Piedāvā darbu
Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1 aicina
darbā uz 0,5 slodzēm sociālo pedagogu(-ģi)
un psihologu(-ģi). Tālrunis 29595771.
Ilva Pablaka meklē auklīti meitiņai. Vēlams
atbildīgu un sirsnīgu. Tālrunis 26314879.
Meklē pieskatītāju invalīdam. Dzīvošana
uz vietas lauku mājā. Interesentus lūdzu
zvanīt pēc pulksten 18. Tālrunis 27802342.
Nepieciešama iejūtīga sieviete – kopēja gulošai kundzei. Obligāta dzīvošana uz vietas
Jelgavas novadā. Tālrunis 26771100.
SIA «NYBO DOBELE» meklē šūšanas iekārtu
mehāniķi darbam Jelgavā. Pieteikties pa
tālruni 29777831.

Meklē darbu
Apkopējas darbu. Tālrunis 28928515.
Šoferis, ir BE, CE, DE, kategorija (no 1966. gada)
un 95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Celtnieks – tīru, laboju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.

Pērk
HK «Zemgale/LLU» jauno
sezonu sāks 6.
septembrī pulksten 15, Jelgavā
tiekoties ar HK
Foto: Krišjānis Grantiņš «Liepāja».
 Ilze Knusle-Jankevica

Jauno virslīgas sezonu HK «Zemgale/LLU» sāks 6. septembrī
pulksten 15 – Jelgavā notiks
spēle starp jelgavniekiem un
HK «Liepāja». Lai gan Liepājas
komandā spēlē vairāki bijušie
«Zemgale/LLU» hokejisti, jelgavnieki liepājniekus par principiālu
pretinieku nesauc. «Pret Liepājas komandu nav īpašu uzdevumu – tā, tāpat kā citi pretinieki,
ir jāuzvar,» uzsver kluba vadītājs
Armands Ozollapa.
Gatavojoties jaunajai sezonai, mūsu
hokeja komanda aizvadīja draudzības spēļu
ciklu, visās pārspējot savus pretiniekus.
Pārbaudes spēļu ciklā HK «Zemgale/LLU»
tikās ar ZAHL izlasi, Jūrmalas, Ogres un
Lietuvas komandām. «Pārbaudes spēles
parādīja, kādā līmenī komanda šobrīd ir,»
norāda A.Ozollapa. Vēl šīs spēles apliecināja,
ka vairākiem hokejistiem ir potenciāls, un
kluba vadība cer, ka sezonas gaitā tas attīstī-

sies. Jaunās komandas sastāvs tiks paziņots
līdz piektdienai, bet jau tagad ir skaidrs, ka
tajā tikpat kā nebūs pārstāvēta Jelgavas
Ledus sporta skola. «Vienu brīdi mums pat
bija doma pieteikt komandu arī 1. līgā, bet
nevarējām nokomplektēt komandu un no
šīs idejas atteicāmies,» stāsta A.Ozollapa,
paskaidrojot, ka 1. līgas komandā jābūt
vismaz desmit U-20 vecuma spēlētājiem.
Pieci seši Ledus sporta skolas audzēkņi
piedalījās arī virslīgas treniņos, tomēr viņu
spējas nebija atbilstošā līmenī, un jaunieši
pievienojās Jūrmalas un Ogres komandām,
bet viens vēl trenējas Jelgavā.
Jāatgādina, ka Latvijas Virslīgas hokeja
čempionāta 2014./2015. gada regulārajā
sezonā septiņas komandas piecos riņķos
aizvadīs 30 regulārās sezonas spēles. HK
«Zemgale/LLU» mērķis jaunajā sezonā ir
cīnīties par medaļām. «Ņemot vērā, ka šajā
sezonā ir nākušas klāt trīs komandas ar
samērā lielu budžetu – «Mogo», «Kurbads»
un «Liepāja» – un konkurence ir palielinājusies, mūsu kluba mērķis ir šosezon atkārtot
pagājušā gada sasniegumus, kad izcīnījām
trešo vietu,» rezumē kluba vadītājs.

Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Iepērk melnos un krāsainos metāllūžņus
– gabarīts 240 EUR, skārds 200 EUR. Mainām skābekļa balonus, pakalpojumi izvešanai. Savienības 6G, Jelgava T.22123357
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Bērza kantainās skaidu briketes ar piegādi
140 EUR. T.27029553
Ozola briketes 155 EUR t ar piegādi.
T.29907466
Skaldītu malku. T.20500836
Akmeņogles, kokskaidu granulas.
T.26181848
1ist. dzīvokli ar ērtībām Meiju ceļā. T.28146654
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
SIA «Kreatīvs» visiem pieminekļiem
atlaide no 10 līdz 30 procentiem. T.29537176
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti.
T.26782868

Dažādi
Atrastas mašīnas atslēgas Vircavas mežā.
T.27057571
Spiežam ābolu sulu. T.29774876

Par projekta konkursu 2014. gadam (II kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2014. gadam (II
kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā,
veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas
darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas
pilsētas domes 22.08.2013. lēmumu Nr.11/12):
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā;
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja
mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
4. sociālu programmu īstenošanai;
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām;
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai,
izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. organizāciju darbinieku atalgojumam;
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas
programmas;
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.

Pirmo reizi par Jelgavas čempionu, turklāt gan vieniniekos, gan divniekos, gan četriniekos, kļuva ŪSK «Barons» kanoe airētājs Rahmads Stromanis – talsenieks, kurš
mācās Jelgavas tehnikumā un šobrīd trenējas pie Leldes Laures. Trenere spriež, ka
viņš ir talantīgs sportists, bet vēl daudz jāstrādā, jo viņam ir tikai 19 gadu. Rahmads
norāda, ka viņa nākamā gada sportiskais mērķis ir piedalīties pasaules un Eiropas
Foto: Krišjānis Grantiņš
čempionātā U-23 vecuma grupā.
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Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
kamīnus, skursteņus, siltummūrus, dārza
kamīnus. Tālrunis 28893830.

Jelgavas čempioni airēšanā 2014
Smaiļošana
Mārtiņš Upītis
Daiga Liepiņa
Rinalds Lasmanis un Emīls Budrēvics
Daiga Liepiņa un Valērija Makare
Jānis Geidāns un Baiba Petrovska
Artūrs Derkusovs, Mārtiņš Upītis, Roberts
Altmanis un Sergejs Nemņaševs
Kanoe airēšana
Rahmads Stromanis
Rahmads Stromanis un Kārlis Rušmanis
Rahmads Stromanis, Kārlis Rušmanis,
Miks Galvanovskis un Roberts Lagzdiņš

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā
ielā 11, 1. stāvā, 131. kabinetā, līdz 19.09.2014. plkst.14.30 slēgtā aploksnē. Katrs projekts jāiesniedz atsevišķā
aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 19.09.2014.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 20.10.2014.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas
nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kas publicēta
Jelgavas pilsētas domes mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (131. kabinets, Lielā iela 11, Jelgava).
Sīkāku informāciju var saņemt pie Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāres
M.Čanižas, tālrunis 63005508.

Bruģēšanas un žogu izbūves darbi.
T.27732325
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; SIA pamatkapitāla izteikšana eiro; līgumi. Raiņa 14,
t.29179847 www.ademide.lv
Pļauj ar trimmeri. T.28628955
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
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.

Līdzjūtība
Iznāk gluži apaļas rindas –
noslēdzies aplis,
cilvēka mūžs...
/O.Vācietis/
Izsakām dziļu līdzjūtību Aldai Skrastiņai,
māmiņu pavadot mūžības ceļā.
JPPI «Kultūra» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JEKATERINA KRAVCOVA (1933. g.)
ANNA PODSKREBIŠEVA (1926. g.)
GUNĀRS RUBENIS (1953. g.)
VELTA RUMPĪTE (1932. g.)
MIHAILS MEŠČERJAKOVS (1928. g.).
Izvadīšana 04.09. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ILMĀRS JURIS STŪRMANIS (1933. g.).
Izvadīšana 04.09. plkst.11 Bērzu kapsētā.
MARGITA DZELVĪTE (1977. g.).
Izvadīšana 04.09. plkst.14 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1879.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 9. un 10.sērija.
10.35 «Utta Danella. Skūpsts dakterim». Melodrāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Lasses un Majas detektīvaģentūra. Fon Bromsu ģimenes
noslēpums». Zviedrijas ģimenes filma. 2013.g. (ar subt.).
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.45 «Puslācis». Animācijas filma.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1879.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
17.15 «100 krēslu».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 2.sērija.
0.35 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 JAUNUMS «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 12.sērija.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.05 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
19.05 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 13.sērija.
20.05 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.45 «Sporta balva «Laureus 2014»». (ar subt.).
23.35 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
1.50 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 70.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Ceļš uz laimi». Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 38.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 61.sērija.
17.40 «Vislatvijas Spēka diena. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 41.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Nikita». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 17.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 145. un 146.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.00 «Medikopters». Seriāls. 5.sērija.
9.55 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs».
11.30 «Rīta pikniks».
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 147. un 148.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 91.sērija.
16.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 42. un 43.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 JAUNUMS «Garšas mednieki». Latvijas kulinārijas raidījums.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 5.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 15.sērija.
0.05 «Meitene ar pūķa tetovējumu». ASV detektīvfilma. 2011.g.
3.00 «Nekā personīga».
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 9. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1880.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
10.35 «Aitu gane no lielpilsētas». Romantiska drāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

12.30 «Firmas noslēpums».*
13.30 «Es dzīvoju koka mājā».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.30 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1880.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «100 g kultūras. Personība».
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Apokalipse. Hitlers». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.50 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 3.sērija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 13.sērija.
11.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.05 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 TIEŠRAIDE «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle». Kazahstāna – Latvija.
21.05 «Tavs auto».
21.35 «Autosporta programma nr.1».
22.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.50 «Alpu klīnika». Daudzsēriju filma (ar subt.). 2008.g. 6.sērija.
0.30 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 61.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestība un citi negadījumi». Romantiska komēdija.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 9.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 39.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 62.sērija.
17.40 «Vislatvijas Spēka diena. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 42.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE «Rozamunde Pilčere. Dzīves vidū».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 10.sērija.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 18.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 147. un 148.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 5.sērija.
11.05 «Atradējs». ASV seriāls. 4.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 149.sērija.
12.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
16.00 «Garšas mednieki».
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 44. un 45.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki».
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.10 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
1.10 «Medikopters». Seriāls. 6.sērija.
2.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 18.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Trešdiena, 10. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1881.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
10.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Latvija var!»*
12.05 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.35 «Ielas garumā».*
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1881.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Personība».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

tv programma
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TIEŠRAIDE «Priekšvēlēšanu speciālizlaidums «100 krēslu»».
22.30 «Zebra».
22.45 «Es dzīvoju koka mājā».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
0.50 «Valdība». Seriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 JAUNUMS «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
0.50 «Priekšvēlēšanu speciālizlaidums «100 krēslu»».*

23.30 «Jaunie laiki Šķērsielā». Dokumentāla filma.
1.05 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
1.55 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.25 «Sporta studija».*
4.05 «Firmas noslēpums».*

LTV7

5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Motociklisti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
9.30 «Mana ģimene 3». Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 10. un 11.sērija.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.05 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 JAUNUMS «Personīga lieta».
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 12. un 13.sērija.
20.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.35 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 28.sērija.
22.00 «Stokholmas austrumos». Zviedrijas drāma. 2011.g.
23.45 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
2.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
9.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 1.sērija.
10.35 ««SeMS» ceļo».*
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Mana ģimene 2». Seriāls. 13.sērija.
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 1.sērija.
16.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
17.05 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 13.sērija
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 JAUNUMS «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 8. un 9.sērija.
20.35 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
21.05 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 1.sērija. (ar subt.).
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
0.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 19.sērija.
0.55 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3. un 4.sērija.

5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
9.30 «Mana ģimene 3». Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 8. un 9.sērija.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 2. un 3.sērija.
17.05 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 JAUNUMS «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas
raidījums (krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 10. un 11.sērija.
20.05 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Laipni lūgts pasaulē».
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Piedzīvojums dabā».
22.40 «Motociklisti».
23.10 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.40 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 1.sērija. (ar subt.).
0.30 «Autosporta programma nr.1».
1.00 «Tavs auto».*
1.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
2.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT

LNT

5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 62.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Rozamunde Pilčere. Dzīves vidū». Romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 10.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 40.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 63.sērija.
17.40 «Vislatvijas Spēka diena. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 43.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 26.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Radinieki». Krievijas traģikomēdija. 1981.g.
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 63.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.05 «Skaistās krāpnieces». Romantiska komēdija. 1.sērija.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 41.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 64.sērija.
17.40 «Vislatvijas Spēka diena. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 44.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
22.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
23.10 TV PIRMIZRĀDE «Astotā lappuse». Spraiga sižeta drāma.
1.20 «Dzīvīte 2».
1.40 «Skaistās krāpnieces». Vācijas romantiska komēdija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

LTV7

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 19.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 149.sērija.
6.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 5.sērija.
12.00 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
16.00 «Garšas mednieki».
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 46. un 47.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki».
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
22.40 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 3.sērija.
0.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
1.05 «Medikopters». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 19.sērija.
3.30 «TV3 ziņas».
4.00 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 11. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vides fakti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1882.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
10.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Apokalipse. Hitlers». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.50 ««De facto»».* (ar subt.).
12.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.00 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.30 «Zebra».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Kas te? Es te!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1882.sērija.
16.15 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta zinas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.00 «Dzimis Eiropā».*

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 20.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
11.30 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
12.00 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
16.00 «Garšas mednieki».
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 48. un 49.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki».
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE «Džeks Rīčers». ASV spraiga sižeta filma.
0.50 «Kinomānija 6».
1.20 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.15 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 20.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 12. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 11.sērija.
9.30 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».*
14.00 «Brīnumskapja skola».*
14.30 «Kas te? Es te!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Kāpēc esmu viens?»*
16.05 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla daudzsēriju filma.
9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
17.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «100 krēslu».
19.00 «Man pietiek tikai ar Latviju».*
20.00 «Dzimis Eiropā».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.35 «Nemiers». Lielbritānijas trilleris. 2.sērija. (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.

LTV7

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 64.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.05 «Skaistās krāpnieces». Vācijas romantiska komēdija. 2.sērija.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 42.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man!»
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 65.sērija.
17.40 «Vislatvijas Spēka diena. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 45.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 TV PIRMIZRĀDE «Sabiedrības ienaidnieki». Krimināltrilleris.
2.00 «Dzīvīte 2».
2.20 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 21.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
9.00 «Medikopters». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 6.sērija.
12.00 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 95.sērija.
16.00 «Garšas mednieki».
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 50.–52.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo
raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā! 2». Latvijas humora raidījums.
21.00 «Mistera Bīna brīvdienas».
Lielbritānijas un Francijas komēdija.
22.50 TV PIRMIZRĀDE «Doms Hemingvejs». Kriminālkomēdija.
0.45 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
1.10 «Medikopters». Seriāls. 9.sērija.
2.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 95.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 21.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Sestdiena, 13. septembris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE «Lasses un Majas detektīvaģentūra.
«Stella nostra»». Zviedrijas ģimenes filma. (ar subt.).
13.30 «Jaunie laiki Šķērsielā». Dokumentāla filma.
15.05 «Nemiers». Lielbritānijas trilleris. 2.sērija. (ar subt.).
16.45 «Es dzīvoju koka mājā».*
17.05 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE «Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi»
piemiņas koncerts».
0.10 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī». 2014.g.
1.55 «Aculiecinieks».*
2.10 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris

LTV7

TV3

5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «SeMS. Laboratorija».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.00 «Pikadilli Džims». Lielbritānijas romantiska komēdija.
15.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
18.00 «Kāpēc nabadzība? Laipni lūgts pasaulē».
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
19.00 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 28.sērija.
20.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
21.20 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 23.sērija.
0.05 «Stokholmas austrumos». Zviedrijas drāma. 2011.g.
1.45 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7. un 8.sērija.
2.45 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
3.15 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
3.30 «Motociklisti».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 22.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
6.45 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
11.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 15.–18.sērija.
13.05 «Mūsu kuplā ģimenīte». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
14.55 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.10 «Mistera Bīna brīvdienas». Lielbritānijas un Francijas komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». ASV animācijas filma.
21.10 «Krēsla. Aptumsums». ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma.
23.50 «Mežonīgā sirds». ASV muzikāla drāma. 2009.g.
1.55 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
2.45 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
3.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 22.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 65.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 18.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
8.00 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 6.sērija.
12.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 26.sērija.
12.55 «Atpakaļ pie ģimenes». ASV romantiska drāma. 2010.g.
14.40 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
15.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.20 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Seriāls. 1.sērija. Turpinājums.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.40 «Sapieris». ASV kara drāma. 2008.g.
2.05 «Atpakaļ pie ģimenes».
ASV romantiska drāma. 2010.g.
3.30 «LNT brokastis».

Svētdiena, 14. septembris
LTV1
5.00 «Dzimtas detektīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 TV PIRMIZRĀDE «Orbīta – planētas Zeme ceļš».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».

Sociālās aprūpes centrs «Tērvete»
aicina pilna laika darbā

VECO ĻAUŽU APRŪPĒTĀJU un MEDMĀSU.
Var amatu savienošanas kārtībā.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu
ilze.soika@sactervete.lv vai pa pastu SAC «Tērvete»,
«Mežmalieši», Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
LV-3730, līdz 2014. gada 12. septembrim.

13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE «Utta Danella. Vētras mākoņi laulības
debesīs». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 4.sērija. (ar subt.).
23.25 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
0.20 «Rīga 2014. Ingas Kalnas solokoncerts «Bel canto»».*
2.00 «Lielā mūzikas balva 2013».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014.
Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Pikadilli Džims». Lielbritānijas romantiska komēdija.
14.00 «Venēcija uz mūžu». Vācijas komēdija. 2009.g.
15.40 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
18.20 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.30 «Lerijs Krauns». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
21.15 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 1.sērija.
23.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 28.sērija.

SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu
mēbeļu ražotnē Mežciemā
pie masīvkoka plātņu ražošanas līnijas:

• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• komplektētājiem(-ām), šķirotājiem(-ām).
Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus un privātstundas

ANGĻU, VĀCU, FRANČU, ITĀĻU,
KRIEVU, LATVIEŠU valodā
pieaugušajiem,
jauniešiem un bērniem
rīta, dienas un vakara nodarbībās.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
jebkurā vecumā 2014./2015. m.g.
mācībām latviešu un krievu valodā.

«Vārds uzņēmējiem»
Biedrība «Mūzika spārnos» aicina dalībniekus

Biedrība «Mūzika spārnos» aicina bērnus apgūt akadēmisko vokālu, bet aktīvus pieaugušos profesionāļa vadībā
– uz kora nodarbībām. Dziedam gan klasisko, gan populāro
mūziku. Piedalāmies konkursos. Tālrunis informācijai un
pieteikšanās mācībām – 29504110 (Edīte).

Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā
«Uzņemšana». E-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897.

Lietuviešu valodas kursi
Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» gan pieaugušos,
gan skolēnus, gan pirmsskolas vecuma bērnus

aicina apgūt lietuviešu valodu.

Apmācības plānotas katru sestdienu un ir bez maksas,
savukārt par izdales materiāliem jāieplāno
izdevumi 5 eiro apmērā.
Pirmā tikšanās – 13. septembrī plkst.12 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4,
pasniedzēja – Janīna Skaruliene.
Uzzināt vairāk par apmācībām un pieteikties
var, iepriekš piezvanot pa tālruni 63082765, 63005467.

Jelgavā varēs dejot salsu!

5.septembris - 30.oktobris

JUKA RISLAKI

- izstade
karikaturu
- uz Latviju”
“Soms skatas

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

Piedāvā apmācības septembrī un oktobrī

aicina pieteikies audzēkņus
RADOŠĀS DOMĀŠANAS DARBNĪCĀ
bērnus no 7 gadiem,
MĀKSLĀ UN DIZAINĀ
jauniešus no 10-18 gadiem,
VIZUĀLAJĀ KOMUNIKĀCIJĀ
pieaugušos.
Pasniedzēji: Raitis Junkers
t. mob. 29419941,
Kristīna Landaua Junkere
t. mob. 26173276

Jelgavā darbu sāks salsas deju grupa «AGUA!», kas savam
pulkam aicina pievienoties ikvienu dejot gribētāju. Pirmā
nodarbība – 9. septembrī pulksten 19.30 Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas zālē. Plānots, ka turpmāk nodarbības notiks
katru otrdienu šajā laikā. Nodarbības vadīs lieliski pasniedzēji no Rīgas «AGUA!» deju studijas. Maksa par vienu reizi
– 6 eiro. Mēneša maksa (4 nodarbības) – 20 eiro.
Sīkāka informācija pa tālruni 29223601 vai 29397952.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101

Mākslas studija “Mansards”
Jāņa ielā 1a
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• Vizāžas pamati – 16.09., 23.09., 21.10., 28.10.
• Manikīra un pedikīra speciālists – 01.10.
• Gēla nagu modelēšana – 08.10., 12.10.
• Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) – 01.10., 29.10.
• Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija –
01.10., 29.10.
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija –
16.09., 30.09., 02.10., 16.10.
• Skropstu ilgviļņi – 16.09., 30.09., 02.10., 16.10.
• Vaksācija – 08. – 09.10., 06. – 07.10.
• Solāriju darbinieku apmācība – 15.09., 13.10.
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija –
15.09., 29.09., 13.10., 27.10.
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Apmācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties jūs varat pa tālruni
26595681, 63048239; e-pasts salons-mk@inbox.lv.

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecība Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
SIA «Spectre Latvia» ir daļa no
starptautiska dāņu uzņēmuma
AS «Spectre», kas specializējas aktīvās
atpūtas un sporta apģērbu ražošanā.

Uzņēmums aicina pieteikties šuvējas(-us)
darbam Kalnciemā.
Uzņēmums nodrošina:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• apmaksātu ikdienas transportu
no Jelgavas uz Kalnciemu un atpakaļ;
• daļēji apmaksātas pusdienas un medicīnas
izdevumu apmaksu.
Prasības:
• precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• pieredze šūšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Vakancei pieteikties pa tālruni 26382829 vai
CV sūtīt pa e-pastu kristine.elste@spectre.lv.

0.15 «Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas galā koncerts
«Mūzika iedvesmai»».*
2.15 «Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts».*
1. un 2.daļa.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 71.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 19.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 2.–4.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
13.30 «Liekulības tirgus». Lielbritānijas, ASV un Indijas komiska drāma.
16.20 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
19.00 TIEŠRAIDE «Vislatvijas Spēka diena».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 11. un 12.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 21.sērija.
0.00 TV PIRMIZRĀDE «Sarkanais Ērglis». Spānijas piedzīvojumu filma.
2.15 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
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3.20 «LNT brokastis».
4.05 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 71.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 23.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
6.35 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls.
6.50 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.25 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.45 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». ASV animācijas filma.
14.20 «Krēsla. Aptumsums». ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 1.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedzīvojumu filma.
0.30 «Mūsu kuplā ģimenīte». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
2.05 «Doms Hemingvejs». Lielbritānijas kriminālkomēdija.
3.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 23.sērija.
4.30 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 1.sērija.
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notikumi

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI,
GLEZNOT, AUST UN PĪT

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs	Uzņem jaunus dalībniekus	Turpmāk interesēties
		
nodarbību laikos
Jauktais koris «MĪTAVA»,
4. septembrī plkst.19.
Otrd., ceturtd. plkst.19
A.Pizika, 29229062
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Jelgavas k/n
Jauktais koris «ZEMGALE»,
8. un 10. septembrī no plkst.18 līdz 19,
Pirmd., trešd. plkst.18
G.Pavilons un Z.Stafecka, 29155577
kā arī turpmāk kora nodarbību laikā.
Jelgavas k/n
Uzņem jaunos dalībniekus visās balsu grupās
(jo īpaši vīru) un bez vecuma ierobežojuma.
Uzzini vairāk: www.draugiem.lv/koriszemgale
Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
9. septembrī plkst.20.
Otrd., ceturtd. plkst.20
G.Galiņš, 29467242
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās
Jelgavas k/n
un bez vecuma ierobežojuma.
JELGAVAS POPKORIS,
U.Timma, 28383023

4. septembrī plkst.17
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (Svētes ielā 33).
Uzņem puišus visās balsu grupās (7. – 12. kl.).
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA»,
4. septembrī plkst.17.
A.Pizika, 29229062
Gaidām jaunos dalībniekus 3 – 15 g.v.
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS»,
4. septembrī plkst. 17.
G.Agruma, 26731200 		
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS,
2. septembrī plkst.18.
Ž.Siksna un I.Leilands, 29622683
Gaidām muzikālus jauniešus.
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
3. un 4. septembrī plkst.18.
L.Ozola, 29484757
Gaidām zēnus un meitenes no 2,5 g.v.
		
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
2. septembrī plkst.18.
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Uzņem tikai zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
A.Skrastiņa, 26539194
Uzzini vairāk: www.vejazirdzins.lv
		
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 8. un 10. septembrī plkst.20.
(pamatsastāvs), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
2. un 9. septembrī plkst.20.
(vidējā paaudze), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3. un 8. septembrī plkst.20.
(studija), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus bez priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «ExLIELUPE»,
2. un 9. septembrī plkst.20.
E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotgribētājus – tos, kam pāri 40.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»,
Aicinām jaunos dejotājus uz atvērto mēģinājumu
I.Karele, 28374363
8. un 15. septembrī plkst.19.30 kultūras nama
Lielajā zālē; 10. un 17. septembrī plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Mātera ielā 44).
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv, facebook.com/dizdancis
Jauniešu deju kolektīvs
Aicinām jaunos dejotājus uz atvērto mēģinājumu
«MAZAIS DIŽDANCIS»,
8. un 15. septembrī plkst.18 kultūras nama
I.Karele, 28374363
Lielajā zālē; 9. un 16. septembrī plkst.19
Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Mātera ielā 44).
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv, facebook.com/dizdancis
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
8. un 10. septembrī plkst.20.
A.Noviks, 29879292 		
Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
Vidējās paaudzes dejotājus aicinām pievienoties
I.Karele, 28374363
visu septembri ceturtdienās plkst.20.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «LAIPA», 15. septembrī plkst.20 deju centrā
M.Skrinda, 29428013
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Gaidām vidējās paaudzes dejotājus – kungus vai pārus.
		
Vidējās paaudzes
16. septembrī plkst.20 deju centrā
deju kolektīvs «ROTA»,
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
L.Muskare, 29879292
Gaidām dejotājus no 25 g.v.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI»,
3. septembrī plkst.20 aicināti jaunieši;
U.Ozols, 20223360; L.Ozola, 29484757
4. septembrī plkst.19.30 gaidām
dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
Mūsdienu deju studija «INTRIGA»,
5. septembrī plkst.18.
I.Ose, 29149198
Aicinām meitenes no 5 g.v.
Uzzini vairāk: www.intriga.lv
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»,
3., 4. un 5. septembrī no plkst.14 līdz 20 un
A.Andersone, 29160618
6. septembrī no plkst.10 līdz 14, kā arī visu
septembri darba dienu pēcpusdienās.
Uzņem jaunus dejotājus mūsdienu dejā un
streetdance dejā vecumā no 3 līdz 45 gadiem
(gan meitenes, gan puišus).
Uzzini vairāk: www.benefice.lv, www.cukurfabrika.lv
Sporta deju grupa bērniem,
No 4. septembra plkst.17.
G.Lambergs, 29257697
Gaidām dejotājus no 5 g.v.
Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 4. septembra plkst.18.30.
G.Lambergs, 29257697
Standarta un Latīņamerikas dejas.
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
12. septembrī plkst.18.
V.Leja, 28801113		
		
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija,
Teātra studija atsāk nodarbības
A.Matisons, 29190434
8. septembrī plkst.17.
Jauniešiem, kas vēlas darboties studijā,
interesēties pa tālruni 29190434.
Jelgavas Jaunais teātris,
Jelgavas Jaunais teātris aicina jaunus aktierus.
R.Svjatskis, 20390060
Atlase notiks 8. septembrī plkst.19
kultūras namā «Rota» (Garozas ielā 15).
Aicināti interesenti jauniešu un vidējā vecuma
posmā (no 16 gadiem). Ierodoties uz atlasi,
jāsagatavo īss priekšnesums, kas atklātu
pretendenta spējas, talantus un intereses.
Pieteikšanās atlasei – www.jaunaisteatris.lv.
Tautas lietišķās mākslas studija
Studija atsāk nodarbības 4. septembrī.
«DARDEDZE», I.Ozolniece 		
Tautas lietišķās mākslas
11. septembrī plkst.17, kā arī interesentiem
studija «DEKORS» (klūdziņu pinēji),
iespēja pievienoties jebkurā laikā deju centrā
A.Jāne, 29157990
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Tautas gleznošanas studija,
1. un 2. septembrī no plkst.18.
I.Klapers, 29953991; A.Kalniņa, 26314574		
		
Zīmēšanas studija, U.Roga, 29546447
3. septembrī plkst.17.
Aicinām skolēnus no 6. līdz 12. klasei.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālrunis 63084675
Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālrunis 63000844
Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālrunis 27795685

Turpmāk interesēties
pa tālruni 28383023

Otrd., ceturtd. plkst.16
Jelgavas k/n
Otrd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.15 līdz 20 (atkarībā
no vecuma grupas) k/n «Rota»
No 3. septembra pirmd., otrd.,
trešd., ceturtd. no plkst.15.30
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. no plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n

Regates dalībnieki
pārsteidz ar izdomu
Viens no šīs vasaras krāšņākajiem notikumiem ir
12. «Baltais» piena paku
laivu regate, kas pagājušās
nedēļas nogalē notika Jelgavā. Tai pieteicās 38 laivas,
un dalībnieki demonstrēja
gan izdomu, gan atraktivitāti, gan humora izjūtu. Šī
gada regatē bija redzams
populārais multfilmu varonis Sūklis Bobs uz «Nakts
mēbeļu» laivas, vingrojumu
paraugdemonstrējumi uz
kapoeiras – Brazīlijas cīņas
sporta veida – biedrības
laivas, piena paku bobslejs,
smagā automašīna, ko izveidoja debitanti SIA «Dinex»,
pirātu kuģis «Melnā pērle»,
raganu sabats, ko sarīkoja sieviešu tiesību aizsardzības biedrība «Ausma», deju kolektīvu «Ritums» un «Vidums» zaķīšu pirtiņa,
govs tesmenis-strūklaka, purva briesmoņi, ekskavators, ko no piena pakām uzbūvēja studentu biedrība «Šalkone», stādaudzētavas «Dimzas» bļitkotājs un citi. Laivas tika vērtētas septiņās nominācijās. Žūrijas sastāvā bija atbalstītājas AS «Tukuma piens»
direktors Ints Poškus, Jūras spēku flotiles patruļkuģa «Jelgava» kapteinis Ritvars Ozols, Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un viņa vietnieki Aigars Rublis un Rita Vectirāne. Bet
paši galvenie vērtētāji bija skatītāji, kas pulcējās abos upes krastos un uz Lielupes tilta.

Pirmd., trešd. no plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Otrd. plkst.20 Jelgavas k/n

Pirmd. plkst.18 Jelgavas k/n;
otrd. plkst.19 un
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd. plkst.19.30 Jelgavas k/n;
otrd. plkst.19 un
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.20,
trešd. plkst.20.30
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Otrd., ceturtd. plkst.20 deju
centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Pirmd., trešd. plkst.20 (jaunieši);
otrd., ceturtd. plkst.19.30
(vidējā paaudze) k/n «Rota»
Pirmd. otrd., trešd.,
ceturtd. no plkst.16
Jelgavas k/n
Katru darba dienu atkarībā
no vecuma grupas deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Sīkāka informācija pie deju
centra administratores
pa tālruni 27795685
Otrd., ceturtd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18.30
k/n «Rota»
Pirmd., piektd. no plkst.17 (bērni);
plkst.18 (pieaugušie)
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.17
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
Pirmd., trešd., piektd. no
plkst.18 līdz 21 k/n «Rota»

Otrd., ceturtd. no plkst.10
Jelgavas k/n
No 2. oktobra otrd., ceturtd.
plkst.17 deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22)
Pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no plkst.18
Jelgavas k/n
Otrd., trešd. plkst.16
Jelgavas k/n

E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv;
www.kultura.jelgava.lv

Ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris

Savu skolu – Jelgavas tehnikumu – piena paku laivu regatē
šogad reklamēja trīs entuziasti mācībspēki Jānis Stankevičs,
Andris Deiko un Sandis Peipiņš. «Ideja pieder man un manai
sievai, un šogad būvējām hibrīdauto ar piena gāzes ģeneratoru,» stāsta Jānis. Auto, kas tika atzīts par oriģinālāko veikumu,
tapa divās nedēļās.

Tautas deju
kolektīvs
«Lielupe»
šogad ir
regates debitanti. Viņi
ūdenī sūtīja Jolantu
– stipro un
moderno
sievieti,
kura upē
meklēja jau
nus dejotājus. Šajā tik nozīmīgajā uzdevumā viņa devās
viena – viņas kavalieris Jānis Jolantu pavadīja no krasta.
Linda stāsta, ka lielupieši nolēmuši piedalīties regatē, jo tas
viņiem šķitis forši, un laivas būvēšanā pārmaiņus iesaistījies
viss kolektīvs. Viņi saņēma žūrijas simpātiju balvu.

Draugi Igors, Elviss, Krišs un Agris
regatē piedalījās
otro gadu – pērn
viņi tēloja nēģerus,
bet šogad centās
iejusties citplanē
tiešu tēlā. «Mums
patīk, ka mēs patīkam apkārtējiem,
ka viņi ar mums
bildējas,» saka
Igors, piebilstot, ka ieradušies uz zemes, lai ar mītavniekiem
nodibinātu starpgalaktiku draudzību. «Izmantojām arī šo to
no pagājušā gada laivas. Visu, ko izdodas pietaupīt, kaut kur
Piena paku laivu regate ir Vispārējo Piena, maizes un medus var izmantot,» padomu laivas būvēšanā sniedz draugi.
svētku kulminācija. Bet dienas pirmajā pusē jelgavnieki devās
uz Raiņa parku, kur iepirkās tirdziņā (šogad bija pieteikušies Regates rezultāti
vairāk nekā 260 tirgotāju), iesaistījās dažādās aktivitātēs un • Oriģinālākā laiva – «Jelgavas tehnikums» (Jelgavas tehnikums)
noteica Jelgavā iecienītāko maizi un medu. «Es nogaršoju visus • Visatraktīvākā komanda – «Cūkām neiet» (vidējās paaudzes deju kopa «Laipa»)
medus. Gribu noskaidrot, kam bija tie divi, kas man vislabāk • Ātrākā laiva – «Kanclers burās» (SIA «Kanclers plus»)
• Inovatīvākā laiva – «Dinex truck» (SIA «Dinex Latvia»)
garšoja, lai varētu nopirkt,» saka Aina, piebilstot, ka viņai paras• Saldais krējums – «BaltuVet» (veterināro produktu lieltirgotava SIA «Baltu veterinārija»)
ti ejot pie sirds tāds medus, kas citiem negaršo, piemēram, viņa • Treknākais piena plosts – «Zaķīšu pirtiņa» (TDA «Ritums» ar draugiem no vidējās
ir ēdusi pat latvāņu medu. Savukārt Anna norāda, ka medus paaudzes deju kopas «Vidums»)
atšķiras: viens ir maigs, cits – ļoti salds, cits – rūgtāks. Viņa teic, • Pilnīgs sviests! – «Zentas brīvdienas» (privātpersonas)
ka medu izmanto kā zāles un kādreiz praktizējusi šādu recepti: • AS «Tukuma piens» simpātiju balva – «UVZ Baltija pirmais» («Statoil»)
pustējkarote medus zem mēles ik dienu. Par Latvijā atzītāko • Žūrijas simpātiju balva – «Lielupes saimnieks» (TDA «Lielupe»), «Valpurģu nakts
medu šogad tika atzīts zemnieku saimniecības «Kalna maruš- – raganu saiets» (sieviešu tiesību aizsardzības biedrība «Ausma»), «Šalkone» (studentu
kas» pļavu ziedu medus, bet par Zemgales gardāko veselīgo biedrība «Šalkone»), «Nāc līdzās» (fonds «Nāc līdzās»), «Cilvēki uz rokas» (Latvijas
Nedzirdīgo savienības Rīgas RB Jelgavas grupa)
maizi – SIA «Dona» Melderu maize.
TDA «Ritums» jau otro gadu regatē piedalījās kopā
ar draugiem no Tukuma – vidējās paaudzes deju
kopu «Vidums». «Šogad gribējām veidot tādu
laivu, lai varētu regatē piedalīties kopā ar bērniem,
un, domājot idejas, nonācām pie zaķīšu pirtiņas
kā simbola, bērnu multfilmas,» stāsta komandas
pārstāvis Māris Melnis, piebilstot, ka tukumnieki
ne vien kāpuši uz klāja, bet iesaistījušies arī ar
idejām un piedalījušies laivas būvēšanas procesā.
Tomēr vislielākais prieks bija dejotāju bērniem.
«Man pašam ir trīs puikas – piecus, vienpadsmit
un trīspadsmit gadus veci. Viņi ir regates lielākie
fani, krāja tukšās piena pakas laivai un bija neizsakāmi priecīgi, ka varēja arī piedalīties regatē,» tā
M.Melnis, piebilstot, ka pieteikušies bija 17 bērni
un gandrīz visi arī piedalījās.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto Krišjānis Grantiņš

