Jelgavas karogu
pilsētai pasniedza 1939. gadā
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2. pamatskola –
Latvijas zaļākā skola
1. septembrī pie Jelgavas 2. pamatskolas tika pacelts «Mammadaba»
karogs, kas apliecina skolas piederību Latvijas zaļajām skolām.
Foto: Raitis Supe

Līdz šim apzinātajos
arhīva materiālos nav
ziņu par Jelgavas pilsētas karoga
idejas apspriešanu. Iespējams, tas
ticis virzīts caur Latvijas pilsētu
savienību – tāpat kā doma par
Attēls: Jelgavas karogs
pilsētu galvu amata ķēdēm un citi
jautājumi, kas skāra pilsētu reprezentāciju.
1938. gada 29. oktobrī tika izsludināts Valsts prezidenta
parakstīts Likums par Jelgavas pilsētas karogu. Likums noteica,
ka Jelgavas pilsētai ir savs karogs, kas dalīts divās vienāda
platuma daļās: augšā – tumši zils, bet apakšā – sarkans; karoga centrā ir Jelgavas pilsētas ģerbonis. Karoga garuma un
platuma samērs ir 2:1.
Atsaucoties Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 1935.
gadā iedibinātajai tradīcijai – Draudzīgajam aicinājumam –,
Jelgavas Tirgotāju un rūpnieku biedrība 1939. gada 16. februārī paziņoja, ka biedrības valde pieņēmusi lēmumu dāvināt
Jelgavas pilsētas valdei jauno Jelgavas pilsētas karogu. 1939.
gada 20. maijā svinīgā ceremonijā Latvijas Republikas iekšlietu
ministrs K.Veitmanis pasniedza jauno Jelgavas karogu pilsētas
galvam (pilsētas valdes priekšsēdētājam) K.Frickausam.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Šogad pašvaldības
līdzfinansējumu
kanalizācijas tīklu
izbūvei piesaista
Kadiķu ceļa iedzīvotāji
 Sintija Čepanone

 Andra Ozola

1. septembris īpaši –
ar AS «Latvijas valsts
meži» zaļās kustības
«Mammadaba» vēstniecības titula piešķiršanu un «Mammadaba» karoga pacelšanu
– sākās Jelgavas 2. pamatskolai. Jau septīto
gadu «Latvijas valsts
meži» katrā mežsaimniecības reģionā piešķir
šo goda titulu skolai, kas
visaktīvāk iesaistījusies
starptautiskajā vides
izglītības programmā
«Izzini mežu». Jelgavas
2. pamatskola ir pirmā
skola Jelgavā, kurai tiek
šis gods, kā arī pirmā
mazākumtautību skola
Latvijā, kura kļuvusi par
«Mammadaba» vēstniecību.

««Mammadaba» vēstniecības
godu šī skola ir nopelnījusi, aizvadītajā mācību gadā aktīvi pierādot
savas zināšanas, prasmes un
mīlestību pret mežu un apkārtējo
vidi: stādot kociņus, sakopjot
dabu, izliekot putnu būrīšus,
piedaloties Meža olimpiādē, apciemojot «Mammadaba» objektus un
vispusīgi integrējot vides izglītību
skolas darbā «Mammadaba» meistarklases ietvaros. Meistarklasē
iepriekšējā mācību gadā piedalījās
16 Jelgavas 2. pamatskolas klases
– 312 skolēni un viņu skolotāji,»
uzsver AS «Latvijas valsts meži»
komunikācijas projektu vadītāja
Anda Sproģe.
«Šajā projektā piedalījās visas
skolas klases, izņemot pirmās
un devītās. Interneta spēlē «Mežotājs» Latvijā ieguvām 2. vietu,
savukārt Meža olimpiādes Latvijas finālā Tērvetē mūsu komanda
ieguva 6. vietu. Tāpat pavasarī
iestādījām 750 priežu stādus,

vācām makulatūru, baterijas,
izgatavojām putnu barotavas un
būrīšus, mežā barojām dzīvniekus,
piedalījāmies Lielajā talkā,» stāsta
skolas direktore Ināra Pampe.
Zinību dienas svinīgajā sarīkojumā 2. pamatskolas direktorei
akreditācijas rakstu, kas apliecina
«Mammadaba» vēstniecības statusa piešķiršanu, pasniedza AS «Latvijas valsts meži» «Mammadaba»
pārstāve Zemgalē Edīte Jankovska. Pasākumā piedalījās arī
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods.
AS «Latvijas valsts meži» un
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra
vienošanās rezultātā ar kopīgu
mērķi tuvināt skolas dabai par
«Mammadaba» vēstniecībām
2015./2016. mācību gadā izvirzītas
astoņas Latvijas zaļākās skolas.
Šajā mācību gadā par «Mammadaba» vēstniecībām sevi sauks: Rīgā
– Pļavnieku pamatskola, Dienvid-

kurzemē – Saldus 2. vidusskola,
Ziemeļkurzemē  – Valdemārpils
vidusskola, Zemgalē – Jelgavas 2.
pamatskola, Vidusdaugavā – Tīnūžu pamatskola, Rietumvidzemē – Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola, Austrumvidzemē – Galgauskas pamatskola un
Ziemeļlatgalē – Gaigalavas pamatskola.
«Mammadaba» karogs pie
šīm skolām plīvos visa mācību
gada garumā. Skolu bibliotēkas
tiek papildinātas ar grāmatām
par mežu, meža vērtībām un
apkārtējās vides jautājumiem
no AS «Latvijas valsts meži»
un mežzinātnes institūta «Silava». Katras mežsaimniecības
apsaimniekotajā teritorijā esošā
«Mammadaba» vēstniecība atbilstoši akreditācijai iegūto titulu
nesīs vienu mācību gadu, kura
laikā tā darbosies un tiks popularizēta kā reģionāls meža vides
izglītības centrs.

Četrām iestādēm piešķir papildu līdzekļus zobārstniecībai bērniem
 Sintija Čepanone

Četrām no kopumā 11 ārstniecības iestādēm mūsu
pilsētā, kuras nodrošina valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem, piešķirtas papildu
kvotas. Tiesa, vecāki plānot bērna zobārsta apmeklējumu un līdz ar to arī pieteikt vizīti pie speciālista
aicināti savlaicīgi.

Papildu līdzekļi otrajam pusgadam, lai nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumus bērniem, piešķirti SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»,
SIA «Agneses zobārstniecība», SIA
«Jelgavas poliklīnika», SIA «Upītes
zobārstniecība».
Nacionālais veselības dienests

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

(NVD) atgādina, ka no valsts budžeta līdzekļiem zobārstniecības pakalpojumi tiek apmaksāti bērniem
līdz 18 gadu vecumam. Reizi gadā
valsts apmaksātus zobu higiēnas
pakalpojumus var saņemt bērni no
divu līdz 18 gadu vecumam.
Turpinājums 3.lpp.
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«Protams, risinājums
varētu būt bioloģiskās
attīrīšanas ietaises, un
tas sanāktu krietni lētāk
nekā ielā izbūvēt kanalizācijas tīklu, taču visam
ir savi plusi un savi mīnusi. Mēs vēlamies, lai
kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti pilsētas
kanalizācijas sistēmā,
nevis uzkrājas kaut kur
mājas pagalmā,» lēmumu startēt pašvaldības
programmā, kas paredz iespēju piesaistīt
līdzfinansējumu ielas
kanalizācijas tīklu un
to pieslēguma vietu
izbūvei, pamato Kadiķu
ceļa iedzīvotāju pārstāvis Vents Grietēns.
Kadiķu ceļa iedzīvotāji
šajā gadā bija vienīgie,
kas pauda gatavību
ieguldīt savus līdzekļus,
lai īpašumus pieslēgtu
pilsētas kanalizācijas
tīkliem.
Arī šī gada pašvaldības budžetā
kā līdzfinansējums privātmāju
saimniekiem tika iezīmēti 30
000 eiro kanalizācijas tīklu un
to pieslēguma vietu izbūvei ielās,
kurās pašlaik nav nodrošināta
iespēja pieslēgties pilsētas kanalizācijai. Tiesa, atšķirībā no
iepriekšējā gada, kad uz pašvaldības līdzfinansējumu pieteicās
trīs pretendenti, šogad interesi
izrādīja tikai vienas ielas iedzīvotāji – Kadiķu ceļā 1, 1E, 1A, 1F,
1G, 2, 2A un 2C.
V.Grietēns skaidro, ka nevienu
kaimiņu īpaši pārliecināt par
kanalizācijas tīklu izbūvi ielā
nav nācies, jo teju visi Kadiķu
ceļā dzīvojošie apzinās situācijas
nopietnību. «Ūdensvadu daļa
īpašnieku jau iepriekš izbūvējuši
par saviem līdzekļiem, un tā noteikti nav aktuālākā problēma.
Savukārt ar kanalizāciju ir citādi
– labāk, lai tā tiek novadīta pilsētas kanalizācijas sistēmā. Turklāt
tieši pēdējā laikā mūsu ielā notiek
aktīvāka privātmāju būvniecība,»

tā viņš, skaidrojot, ka gatavību ieguldīt savus līdzekļus, lai
nodrošinātu iespēju īpašumu
pieslēgt pilsētas kanalizācijas
tīkliem, pauda astoņu īpašumu
saimnieki.
Kopumā Kadiķu ceļā kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt 428
metru kopgarumā, tajā skaitā
209 metri – ielas tīkli, 104 metri
– spiedvadi, 115 metri – pievadi.
Jāuzsver, ka šajā ielā, lai nodrošinātu kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanu, tiks izbūvēta arī
kanalizācijas sūkņu stacija.
Izsludinot cenu aptauju par
būvdarbu veikšanu, būvnieku
piedāvātās summas bija krietni
augstākas nekā prognozēts, tādēļ
tika nolemts organizēt atkārtotu
konkursu. SIA «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors Viktors Juhna skaidro, ka atkārtotās cenu
aptaujas rezultātā par uzvarētāju
atzīta SIA «Brustver – 1», kas
darbus apņēmusies veikt par 37
730,88 eiro bez PVN. Pašvaldības nodrošinātais līdzfinansējums šiem darbiem paredzēts 18
474,97 eiro apmērā. Vienlaicīgi
norisinājās arī iepirkums par
būvuzraudzības darbu veikšanu,
un par uzvarētāju atzīta SIA
«Celteh» par summu 906,29 eiro,
ieskaitot PVN.
Būtiski atzīmēt, ka pašvaldības līdzfinansējums paredzēts
tikai ielas kanalizācijas tīkla un
pievada izbūvei līdz sarkanajai
līnijai, savukārt iedzīvotājiem
par saviem līdzekļiem papildus
jānodrošina pievada izbūve savā
privātajā teritorijā līdz sarkanajai līnijai.
Šajā nedēļā jau aizvadīta pirmā
pasūtītāja un būvdarbu veicēju
sanāksme – ja viss noritēs, kā
plānots, tad kanalizācijas tīklu
izbūve Kadiķu ceļā sāksies jau
nākamajā nedēļā.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods piebilst,
ka pašvaldības iniciatīva nodrošināt līdzfinansējumu kanalizācijas tīklu izbūvei ielās, kurās
pašlaik nav iespējas pieslēgties
pilsētas kanalizācijai, varētu tikt
turpināta arī nākamajā gadā,
paredzot šim mērķim līdzekļus
pašvaldības budžetā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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viedokļi

Jau šonedēļ aptiekas var sākt fasēt zāles no lielajiem iepakojumiem
mazākos, tā it kā padarot medikamentus lētākus pircējiem – to paredz
valdības sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos,
kas nosaka zāļu cenu veidošanas principus.
Taču vēl dienu pirms 1. septembra jeb jauno noteikumu spēkā stāšanās
Jelgavas aptiekas nespēja atbildēt uz jautājumu, vai pēc šo grozījumu ieviešanas zāles cilvēkiem tiešām kļūs lētākas. Pārāk daudz esot
neatbildētu jautājumu, kas skaidri varētu tapt, tikai reāli sākot darbu
jaunajā sistēmā.
Tajā pašā laikā Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors
Jānis Zvejnieks jau pirms tam izteicies, ka, atļaujot aptiekām fasēt medikamentus no lielākiem iepakojumiem mazākos, aptuveni 6 – 7 eiro
vērtu zāļu cena varētu samazināties pat par 50 – 60 procentiem. Viņš
norādījis, ka aptiekas var iepirkt medikamentus pat tādos iepakojumos,
kuros ir 1000 tabletes. Lielajos iepakojumos vienas tabletes cena esot
aptuveni par 80 procentiem mazāka nekā, piemēram, desmit tablešu
iepakojumā. Līdz ar to, atļaujot aptiekām pašām fasēt medikamentus,
to cena būtiski samazināsies – Rietumeiropā un citviet pasaulē tā esot
normāla prakse.
To gan izkalkulēt nemaz nav tik viegli, jo patlaban vairumtirgotāji, no
kuriem aptiekas reāli iepērk medikamentus, nemaz nepiedāvā iespēju
iegādāties lielos iepakojumus – pēc tiem vienkārši nebija pieprasījuma,
jo aptiekās līdz šim tos atvērt un tirgot mazākās devās nedrīkstēja, bet
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pircēji lielos iepakojumus nepirka. Tāpēc pat paši vairumtirgotāji tikai
teorētiski var spriest par to, vai tiešām lielie iepakojumi būs krietni lētāki un, safasējot tos mazākās devās, pircējam būs reāls ieguvums.
Jaunie noteikumi paredz arī definēt maksimāli pieļaujamo aptiekas
uzcenojumu par rūpnieciski ražotu zāļu fasēšanu – aptiekas par pirmo desmit tablešu fasēšanu varēs iekasēt līdz 50 centiem, bet par
katrām nākamajām desmit tabletēm aptieka papildus varēs iekasēt
vēl 15 centus.
Tieši tāpēc patlaban Jelgavas aptiekas spriež, ka tas varētu būt izdevīgi
tikai atsevišķu medikamentu iegādei, kur tiešām ļoti būtiski atšķiras
mazo un lielo iepakojumu cenas.
Savukārt vēl kāds būtisks fakts, kas skaļi neizskan, – fasēt medikamentus, nebojājot primāro iepakojumu, varēs tikai tās aptiekas, kurām ir
licence zāļu izgatavošanai, «Jelgavas Vēstnesim» skaidro Veselības
ministrijas preses sekretāre Agnese Gusarova. Tātad, kā atzīst Jelgavas mazās aptiekas, tas atkal iegriež mazajiem, bet dod priekšroku
lielajām aptieku ķēdēm.
Papildus tam noteikumi paredz iespēju aptiekai veikt rūpnieciski ražoto
zāļu fasēšanu individuālam pacienta nedēļas patēriņam ar sadalījumu
pa dienām un zāļu lietošanas paredzētajiem laikiem, piemērojot par to
fasēšanas maksu, iepriekš gan informējot pircēju. Ministrija uzskata,
ka pacientu individuālu nedēļas komplektu sagatavošana uzlabotu pacienta zāļu lietošanas precizitāti un ārstēšanas mērķa sasniegšanu.

«Kārtējais
«Ziniet, cik bieži cilvēkam sākas blakusparādības
jauninājums, un zāles tā arī paliek neizdzertas?»
lai iegrieztu
mazajiem»
Līga Dzirkale-R oziņa,
Valdekas aptiekas īpašniece:
«Uz mums jau tas neattiecas!
Kārtējo reizi tiek darīts tā, lai
ieguvējas būtu lielās aptieku
ķēdes. Mūsu aptiekai nav licences zāļu izgatavošanai, līdz ar
to no primāriem iepakojumiem
zāles pārfasēt nevarēsim. Mēs
gribēdami šādu licenci nokārtot nevaram, jo vienkārši nav
telpu, kur to nodrošināt atbilstoši noteikumiem. Tāpēc mans
viedoklis ir, ka šādā veidā tikai
tiek mazināta nelielo aptieku
iespēja konkurēt šajā tirgū.
Un, ja arī mazajam būtu
atbilstošas telpas un licence,
– ko nozīmē mazai aptiekai
nopirkt, piemēram, lielos iepakojumus ar 1000 tabletēm, ko
atsevišķos gadījumos varbūt
iztirgos gada laikā – tas nozīmē
investīcijas un iesaldētu naudu,
jo iespējams, ka apgrozījums
nav tik liels.
No otras puses – gribas jau
ticēt, ka tomēr ir domāts ne
tikai par biznesu, bet arī par
cilvēku, tāpēc atsevišķas zāles
varētu kļūt lētākas. Lai gan
varu nosaukt vairākus piemērus, kad pat šobrīd lielāks,
tātad it kā izdevīgāks, iepakojums maksā dārgāk nekā
mazais. Piemēram, ir tādi acu
pilieni, kur viens oriģināls
maksā lētāk nekā iepakojums
trīs mēnešiem. Kāpēc tā – nav
saprotams. Tāpat ar kolēģēm
esam analizējušas, ka «Risendros», kas ir zāles kaulu blīvuma
palielināšanai, iepakojumā,
kur ir 12 tabletes, maksā dārgāk nekā trīs iepakojumi pa
četrām tabletēm… Tāpēc es
domāju, ka šajā jautājumā būs
vēl pietiekami daudz neskaidrību.»

Dzintra Lūsiņa, Galma aptiekas īpašniece:
«Es uz šo jauno iespēju tomēr
skatos pozitīvi. Vai tas būs lētāk,
rādīs laiks, bet noteikti cilvēkam
būs iespēja uzreiz nepirkt visu
iepakojumu, bet nelielu daudzumu, lai pārbaudītu, vai konkrētās
zāles viņam ir piemērotas. Galma
aptieka jau kopš 2006. gada ir
pati uzņēmusies iniciatīvu četrreiz gadā no klientiem pieņemt
vecos nederīgos medikamentus
un apmaksāt to utilizāciju. Man

tā, protams, uzreiz būs grūti
nosaukt kilogramus, bet katrā
reizē tas ir viens liels pilns maiss
ar medikamentiem, ko nododam
utilizācijai, – tur ir pat neatvērti
iepakojumi ar kompensējamiem
medikamentiem. Visticamāk,
ārsts izraksta pilnu kursu, bet
vēlāk atklājas, ka pacientam
veidojas blakusparādības, tāpēc
zāļu lietošana jāpārtrauc. Vai
arī iepakojums ir paliels, zāles
nepieciešamas reti, un tām vienkārši beidzas derīguma termiņš.

Pieļauju, ka tieši šādas situācijas
zāļu fasēšana mazākos iepakojumos atrisinātu.
No otras puses, ir jāapzinās,
ka aptiekās nav tik daudz farmaceitu, lai speciāli algotu kādu,
kas nodarbosies tikai ar zāļu
pārfasēšanu. Līdz ar to klientiem
var nākties rindā pagaidīt ilgāk,
jo jārēķinās, ka zāļu pārfasēšana
noteikti aizņems laiku – skaitīšana, ielikšana citā iepakojumā,
attiecīgas lietošanas instrukcijas
pievienošana. Vienlaikus arī

No 1. septembra aptiekas var sākt fasēt zāles no
lielākiem iepakojumiem mazākos, tā samazinot zāļu cenu.

Taču
der
zināt

Zāles no primārā iepakojuma izņemt
un pārfasēt drīkst tikai tās aptiekas,
kurām ir licence zāļu izgatavošanai.

Tās aptiekas, kurām šādas
licences nav, varēs no lielajiem iepakojumiem izņemt
un pārdod tikai tādus medikamentus, kas paliek primārajā iepakojumā, piemēram,
tablešu plāksnītes.

«Vai būs lētāk? Dzīvosim, redzēsim!»

Dina Kurzemniece, Pils
aptieku īpašniece:
«Atbildēt uz jautājumu, vai
zāles aptiekās kļūs lētākas, es
noteikti nevaru – dzīvosim, redzēsim. Šobrīd jau nav tādu lielo
iepakojumu, lai es kā aptiekārs
Sagatavoja varētu pateikt – jā, lielajā ieKristīne Langenfelde pakojumā zāles ir krietni lētā-

kas. Vairumtirgotāji aptiekām
pat nepiedāvā tādus iegādāties.
Tāpēc, pirmkārt, ir jārunā ar
vairumtirgotājiem, vai viņi būs
gatavi laicīgi reaģēt uz izmaiņām
un piedāvāt izdevīgus lielos iepakojumus. Ja viņi piedāvās, tad,
protams, mēs iegādāsimies un
saviem pircējiem piedāvāsim. Lai

gan jāatzīst, ka mums šobrīd nav
tādas aparatūras, kas ļautu mehāniski safasēt medikamentus no
lielākiem iepakojumiem mazākos,
līdz ar to tas viss būs roku darbs.
Vai tas būs izdevīgi? Pagaidām
es gan drīzāk uz šādu kārtības
maiņu skatos skeptiski, jo tur vēl
ir pārāk daudz nianšu.»

aptiekām, kuras būs gatavas ar
to nodarboties, jāspēj ātri pārkārtoties, jo zināmas izmaksas
sākotnēji tas prasīs – kaut vai to
pašu trauciņu, etiķešu iegāde.
Zinu, ka citās Eiropas valstīs
šāda kārtība ir spēkā jau gadiem,
tātad zināmam ieguvumam ir
jābūt. Bet mums jāsaprot, ka farmācija ir viens liels bizness – kāda
būs gala cena aptiekās konkrētām
zālēm, rādīs tikai laiks, jo pirms
mums ķēdē ir gan zāļu ražotājs,
gan vairumtirgotājs.»

«Ieguvums
varētu būt tikai
ļoti dārgām
zālēm»
Jurģis Miezainis, zāļu vairumtirgotāju kompānijas
«Jelgavfarm» tirdzniecības
vadītājs:
«Mēs šobrīd aptiekām nepiedāvājam iegādāties lielos zāļu
iepakojumus, jo pēc tiem vienkārši nav pieprasījuma. Protams,
ja aptiekas izrādīs interesi, mēs
esam gatavi reaģēt un piedāvāt
arī lielos iepakojumus. Vai tie būs
izdevīgāki, šobrīd viennozīmīgi
pateikt nevar. Nu, pieņemsim,
ka zāļu cena lielam iepakojumam
no maza būtiski neatšķiras, bet
aptiekas vēl drīkst iekasēt 50
centus par zāļu fasēšanu – vai šie
centi jau neapēdīs to ieguvumu?
Tāpēc pieļauju, ka izdevīgi tas varētu būt tikai atsevišķiem «dārgā
gala» medikamentiem.
Vēl kāda nianse – mēs jau varam meklēt lielos iepakojumus
un piedāvāt tos aptiekām, bet
jāskatās, ko dara ražotājs. Jo
arī ražotāji šobrīd varbūt tādu
opciju nemaz nepiedāvā vai arī
ātri var reaģēt uz izmaiņām
tirgū – ja jau palielinās pieprasījums, kāpēc nepaaugstināt lielo
iepakojumu cenu? Arī to nevar
izslēgt. Rezultātu mēs redzēsim
tikai tad, kad pēc jaunā pieprasījuma būs pārorientējušies gan
ražotāji, gan vairumtirgotāji, gan
aptiekas.»

Pilsētnieks vērtē

Kā iesācies jaunais
mācību gads?
Ksenija Ērgle,
mācās Valsts
ģimnāzijas 11.
klasē:
– Lieliski, jo
man pirmo
reizi tika uzticēts gods vadīt Valsts ģimnāzijas
1. septembra svinīgo pasākumu.
Pēc skolotāju un skolasbiedru atsauksmēm varēju noprast, ka man
tas izdevās. Domāju, šis mācību
gads būs pozitīvs, jo tas iesākās uz
pozitīvas nots. Esmu apņēmusies
visu darīt tikai sevis dēļ – ar domu,
ka tas ir man, nevis lai citiem kaut
ko pierādītu.
Mikus Lācis,
mācās Spīdolas ģimnāzijas
7. klasē:
– Ar to, ka 1.
septembrī,
dodoties uz
skolu, kārtīgi izmirku, bet tas jau
ir pārdzīvojams. Šis mācību gads
nācis ar diezgan lielām pārmaiņām, jo sāku mācības jaunā skolā.
Pirmie iespaidi ļauj domāt, ka
būs labi. Šķiet, jaunie klasesbiedri
ir draudzīgi, klases audzinātāja
– atsaucīga. Ceru iegūt jaunus
draugus, jaunas zināšanas un
iesaistīties skolas dzīvē.
Anna Avotiņa, mācās 4.
sākumskolas
6. klasē:
– Prieks, ka
vairs nebūs
jāsēž mājās
– beidzot ir sākusies skola, jo
vasara jau bija mazliet apnikusi.
Man gribas mācīties, iegūt jaunas
zināšanas, jaunus draugus. Šogad
sākšu mācīties arī vācu valodu. Kāpēc to izvēlējos? Jo arī lielā māsa
mācās vācu valodu. Domāju, būs
interesanti.
Mikus, mācās Spīdolas
ģimnāzijas 9.
klasē:
– Ļoti jautri,
jo atkal satiku
klasesbiedrus,
skolasbiedrus. Ceru, ka tā arī
turpināsies. Protams, kā jau visi
skolēni, arī es esmu apņēmības
pilns šogad labāk mācīties, jo
jāpabeidz pamatskola. Centīšos
nekavēt stundas, esmu apņēmies
arī vairāk iesaistīties klases un
skolas dzīvē.
Zane Bebriša, mācās
Tehnoloģiju
vidusskolas 2.
klasē:
– Beidzot satiku savus skolas draugus! Ļoti labi, ka mācības
sākušās – īpaši gaidu latviešu
valodu un matemātiku. Priecājos, ka atsāksies arī mani pulciņi
– kustību plastika un robotika.
Gribētu, lai skolā pēc stundām
piedāvā arī dejas, bet pagaidām
tādas iespējas vēl nav.
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Četrām iestādēm
piešķir papildu līdzekļus
zobārstniecībai bērniem
No 1.lpp.

Savukārt septiņu, 11 un 12
gadu vecumā zobu higiēnu var
veikt divas reizes gadā.
NVD Zemgales nodaļas vadītāja
Daiga Vulfa skaidro, ka atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem
katru gadu, noslēdzoties pirmajam pusgadam, tām iestādēm,
kurām līguma izpilde ir mazāka
par 80 procentiem, līgums tiek samazināts par neizpildīto summu.
Savukārt summa, kas pēc šādiem
līgumu grozījumiem ir atbrīvojusies, tiek sadalīta starp iestādēm,
kas līgumu pārstrādājušas. Viņa
akcentē, ka pirmajā pusgadā
neizpildītā summa ļāvusi nosegt
gan kvotu pārstrādi iestādēm,
kuras līgumu pārstrādājušas,
gan arī piešķirt tām papildu
līdzekļus bērnu zobārstniecības
pakalpojumu nodrošināšanai līdz
gada beigām.
Zemgales reģionā, izvērtējot
līguma izpildi pirmajā pusgadā,
finanšu apmērs samazināts
desmit zobārstniecības iestādēm
(tostarp trijām Jelgavā: SIA
«Medicīnas sabiedrība «Optima
1»» jeb bērnu poliklīnikai, SIA
«Zemgales veselības centrs» un
SIA «Zintas Strodes ārsta prakse»), savukārt pārstrāde virs līguma summas Zemgales reģionā
fiksēta 24 ārstniecības iestādēm,

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (Brīvības bulvāris 6, tālrunis
63030370, 63027606); SIA «Agneses zobārstniecība» (Atmodas iela
19, tālrunis 63080601, 29160081);
SIA «Jelgavas poliklīnika» (Sudrabu Edžus iela 10, tālrunis 63022101,
63022100); SIA «Upītes zobārstniecība» (Lielā iela 34 – 4, tālrunis
63029520, 22111594).

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
14. septembrī uzsāk kursantu reģistrāciju 2. mācību gadam projektā
«Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2014.LV/LV/1/4-1/03).
Reģistrācija notiks no 14.09.2015. līdz 02.10.2015.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33, Jelgavā.
Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.
2015./2016. mācību gadā tiks organizētas sešas mācību grupas mācībām A1, A2, B1, B2, C1
valodas prasmes līmeņos. Kursu apjoms – 100 mācību stundas.
Mācību sākums – no 2015. gada 5. oktobra.
Kursos tiks reģistrēti 90 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji un nepilsoņi, tajā skaitā
prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.
Reģistrācijas laiks: pirmdien no plkst.9 līdz 19.30; otrdien – ceturtdien no plkst.9 līdz 18;
piektdien no plkst.9 līdz 15 (pārtraukums no plkst.13 līdz 14).
Plašāka informācija – pa tālruni 63082101, 29222737 vai www.zrkac.lv.
Kontaktpersona – Astra Vanaga, projekta vadītāja.
Sludinājums «Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!» ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma «Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!» saturu atbild Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» precizē 27.08.2015.
publikāciju par izsoli, izsakot to šādā redakcijā:
AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» (reģ.Nr.41703001340) 2015. gada 14. septembrī Jelgavā, Pasta
ielā 47, 2. stāvā, 217. kabinetā, plkst.14 izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai:
1. automašīna «VW Caddy», valsts reģistrācijas Nr.ET 6434, izlaiduma gads – 2000.; spidometra
rādījums – 237 000 km; krāsa – balta; degvielas tips – dīzeļdegviela; dzinēja tilpums – 1,9 l.
Nosacītā cena ir EUR 1000,00 (tūkstotis euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena;
2. automašīna «VW Caddy», valsts reģistrācijas Nr.ET 6435, izlaiduma gads – 1999.; spidometra
rādījums – 220 000 km; krāsa – balta; degvielas tips – dīzeļdegviela; dzinēja tilpums – 1,9 l.
Nosacītā cena ir EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena;
3. automašīna «VW Passat», valsts reģistrācijas Nr.EK 1709, izlaiduma gads – 1994.; spidometra
rādījums – 352 263 km; krāsa – violeta; degvielas tips – benzīns; dzinēja tilpums – 2,0 l. Nosacītā
cena ir EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Izsole katram objektam tiek organizēta atsevišķi.
Nodrošinājuma nauda – 10% no automašīnas nosacītās cenas – ir jāieskaita līdz izsoles dienai AS
«Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» kontā. Nodrošinājuma nauda ir uzskatāma par saņemtu, kad tā
ir ienākusi AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» kontā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var AS «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā
47, 4. stāvā, Jelgavā, no šī gada 27. augusta līdz 10. septembrim darba dienās no plkst.8 līdz 17 (pusdienu
pārtraukums – no plkst.12 līdz 13). Kontaktpersona – Tatjana Ribčenko, tālrunis 26067177.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina rudens semestra uzņemšanu
• Angļu valoda iesācējiem:
P./T. no plkst.19.30 līdz 21;
• Angļu sarunvalodas kurss:
P./T. no plkst.18 līdz 19.30;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.19.30 līdz 21;
• Lietišķās angļu valodas kurss:
P./T. no plkst.19.30 līdz 21;
• Zviedru valoda iesācējiem:
O./C. no plkst.18 līdz 19.30;
• Spāņu valoda iesācējiem:
Pk. no plkst.18 līdz 19.30;
• Ķīniešu valoda iesācējiem:
O. no plkst.17.30 līdz 19.

JAUNIEŠIEM:

Pasta salā dzirksteļo
šamota skulptūras

BĒRNIEM:

• Angļu valoda 6. un 7. klasēm: • Angļu valoda 1. klasēm:
P./T. no plkst.16 līdz 17.30;
O./C. no plkst.15 līdz 16;
• Angļu valoda 8. un 9. klasēm: • Angļu valoda
O./C. no plkst.16 līdz 17.30;
2. un 3. klasēm:
• Angļu valoda 10. un 11. klasēm:
P./T. no plkst.15 līdz 16;
P./T. no plkst.16 līdz 17.30;
• Angļu valoda
• Ķīniešu valoda iesācējiem:
4. un 5. klasēm:
O. no plkst.17.30 līdz 19.
P./T. no plkst.15 līdz 16.
Piedāvājam arī individuālās un pāru nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.
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Īsi
 Sestdien, 5. septembrī, no pulksten
10 līdz 16 pie tirdzniecības centra «Valdeka» notiks zemnieku, amatnieku
un mājražotāju Brāļu tirgus. Tirgus
organizatore Ilze Mauriņa informē, ka
turpmāk Brāļu tirgus pie «Valdekas»
notiks katru sestdienu.
 501. Jelgavas Jaunsargu vienība
informē, ka 11. septembrī no pulksten 17 līdz 19 Dambja ielā 22 (52.
Zemessargu kājnieku bataljona telpās)
notiks jaunsargu kandidātu uzņemšana/līgumu slēgšana un jaunsargu pārreģistrēšana/līgumu slēgšana. Sīkāka
informācija – pa tālruni 26165859 vai
mājas lapā www.jelgavasjaunsargi.lv.

tostarp četrām – Jelgavā.
Jāatgādina, ka zobārstniecības
pakalpojumus par valsts budžeta
līdzekļiem sniedz tie zobārstniecības speciālisti un ārstniecības
iestādes, kas ir līgumattiecībās ar
NVD. Tos var uzzināt NVD mājas
lapā www.vmnvd.gov.lv, sadaļā
«Veselības aprūpes pakalpojumi»,
apakšsadaļā «Zobārstniecības
palīdzība».
NVD informē, ka valsts vietnē
rindapiearsta.lv pieejama informācija par gaidīšanas rindām
valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai
bērniem. Šī informācija sniedz
iespēju bērnu vecākiem izvēlēties to ārstniecības iestādi, kurā  Andra Ozola
rindas nav vai tā ir mazāka nekā
«Manuprāt, šamota
citās iestādēs, lai pakalpojumu
skulptūru spīdēšanas
saņemtu ātrāk. Iepazīstoties ar
šovs ir izdevies, jo
publicēto informāciju, bērna vekeramiķi arvien vaicākiem ir jāsazinās ar konkrētās
rāk saprot, kā jātaisa
iestādes reģistratūru, lai piešādi šovi – darbs ar
rakstītos vizītei pie speciālista.

Iespēja apgūt latviešu valodu
bezmaksas kursos!

PIEAUGUŠAJIEM:

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ideju, domu, viss labi
redzams,» atzīst Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis.

Zinību diena 1. septembrī
Pasta salā noslēdzās ar šamota
skulptūru spīdēšanu. Četri
Jelgavas mākslinieki – Aleksandrs un Māra Djačenko, Ilze
Emse-Grīnberga un Katrīna
Vīnerte – aptuveni nedēļas laikā
radīja trīs lielformāta keramikas
uguns skulptūras par tēmu
«Pilsēta izaugsmei», kas vakarā
tika atklātas ar žonglēšanas un
uguns šovu.
«K.Vīnerte ar savu skulptūru
«Mazā prinča ceļš» paveikusi
šķietami neiespējamo – keramiķe skulptūrā izveidojusi sava
dēla portretu. Arī skulptūrā
redzamā lauva ir ļoti skaista.
Djačenko skulptūrā «Atbalss»
– ļoti dažādas virsmas, faktūras.

Foto: Raitis Supe

Turpretim Ilzes skulptūru «Vēja
stabule» es nosauktu par termītu pūzni, ļoti trauslu,» turpina
M.Brancis, piebilstot, ka šamots
ir ļoti izturīgs materiāls, var
izturēt jebkurus laikapstākļus,
tikai skulptūras pamatos nedrīkst krāties ūdens.
Par šamota izturību varēja
pārliecināties ikviens no daudzajiem šova vērotājiem – skulptūras dega un kvēloja 1100
grādu karstumā. Mākslinieki
tām laiku pa laikam uzmeta
sausas zāģu skaidas. Kā paši
teica – dzesēšanas nolūkos.
«Mums tika dots konkrēts
laiks. Es savu skulptūru uztaisīju piecās dienās. Tā tapa
zem klajas debess Pasta salā.
Skulptūras nosaukums «Vēja
stabule» radās, ideju aizgūstot
no māksliniekiem, kas pirms
tam tepat strādāja ar smiltīm.
Viņi teica, ka Pasta salā saimnieko vējš,» stāsta māksliniece
I.Emse-Grīnberga, piebilstot,
ka uzticas cilvēkiem, kuri par
šīs vasaras plenēra vietu izraudzījušies Pasta salu.
Viņai piekrīt arī M.Brancis,
uzsverot, ka Pasta sala ir vieta,
kur cilvēki nāk. «Māksla vidi
apgaro. Lietišķumu paceļ garīgi

augstā līmenī,» viņš piebilst,
sakot, ka pēc šova tiek meklētas
vietas, kur radītās skulptūras
pilsētas vidē tiks novietotas
pastāvīgi.
Jāatgādina, ka šāds šamota
skulptūru plenērs Jelgavā notika jau trešo gadu. Līdz šim šamota jeb lielformāta keramikas
uguns skulptūras tika būvētas
Smilšu skulptūru festivāla laikā Uzvaras parkā, bet šogad to
būvniecība pārcelta uz augustu,
un procesam jelgavnieki varēja
sekot līdzi Pasta salā.
700 kilogramus šamota skulptūru radīšanai sarūpēja Jelgavas
uzņēmums «Latvijas keramika», kuram pateicībā Jelgavas
Mākslinieku biedrība dāvinās
kādu no pērn radītajām šamota
skulptūrām. Bet šogad tapušās
skulptūras pēc to atdzišanas iecerēts izvietot pilsētvidē – divas
skulptūras Pasta salā, bet vienu
– Jāņa Čakstes bulvārī pie LLU
Sporta nama.
Pirms skulptūru uguns šova
atklāšanas Pasta salas apmeklētāji varēja noskatīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības dāvināto
grupas «Transleiteris», GACHO
un grupas «Rock 5 acoustic»
uzstāšanos.

Dzeja un ēnu teātris pilsētvidē
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas Dzejas dienas.
Jelgavā tās atzīmēsim
10. septembrī, kad iedzīvotāji no pulksten
16 aicināti uz dzejas lasījumiem un muzikālu
uzvedumu Driksas ielā
pie kafejnīcas «Silva»,
bet pulksten 20.30 – uz
ēnu teātri, kam pievienosies dzeja skvērā pie
«Kanclera nama».
Šī gada Dzejas dienu sauklis
Jelgavā ir «Ēnas, atspulgi, nospiedumi», un dažādi pasākumi
notiks no pulksten 16 līdz 23.
Dzejas dienu režisore Elīna
Apsīte stāsta, ka no pulksten
16 līdz 18.15 jelgavniekus pie
kafejnīcas «Silva» vasaras terasē
priecēs Jelgavas jaunieši. Šis
ir Raiņa un Aspazijas jubilejas
gads, un Jelgavas Dzejas dienās akcents tiks likts uz viņu
dzejoļiem bērniem. «Piemēram,
Jelgavas 4. sākumskolas bērni
dziedās Raimonda Paula dzies-

mas ar Aspazijas vārdiem, bet
«spīdolieši» deklamēs Raiņa
dzeju,» tā E.Apsīte, piebilstot,
ka jauniešu izpildījumā skanēs
arī latviešu tautasdziesmas,
Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša dzeja. Darbosies arī brīvais mikrofons – pilsētas skolu
jaunieši lasīs savu dzeju. Brīvajā
mikrofonā piedalīties aicināti
arī jelgavnieki, kuri vēlas nolasīt
pašsacerētu dzeju. No pulksten
18.15 līdz 19 uzstāsies Jelgavas
Latviešu biedrības dzejas kluba
«Pieskāriens» dalībnieki.
Bet netradicionāls pasākums,
kas aicinās cilvēkus ikdienas
steigā uz brīdi apstāties, padomāt par dzīvi, iecerēts no
pulksten 20 skvērā pie veikala
«Kanclera nams» Katoļu ielā.
«Šeit būs kaut kas mistisks.
Mēģināsim pārveidot ikdienišķo
telpu, pilsētvidē ievedot salmu
ķīpas, kurinot ugunskuru, lasot
dzeju un skatoties ēnu teātri,»
stāsta režisore. Pulksten 20.30
skvērā iecerēta laikmetīgās dejas un ēnu teātra sintēze izrādē
«Ēnas» ar dzejnieku Eduarda

Aivara un Ginta Dreimaņa
dzejas lasījumiem. Horeogrāfe
– Lilija Lipora, gaismas un videoscenogrāfija – Egils Kupčs,
asistenti – Viljams Plešs, Edgars
Lipors. «Mēs vēlamies radīt dzejai pilsētā citu telpu, lai šo citādību cilvēki jūt ar katru ķermeņa
šūnu. Gribam, lai pēc saulrieta
paņemam līdzi kādu siltāku
pledu, termosu ar tēju un tur,
starp laternām, ugunskuru un
salmiem, ar kustību, ēnām un
dzejniekiem varbūt satiekam
savu dzeju,» saka režisore.
Dzejas dienas pasākumu pilsētā piedāvā Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka un E.Apsīte, bet par
māksliniecisko noformējumu
Driksas ielā un skvērā šajā dienā
rūpēsies Raitis Junkers. Ieeja
pasākumos – bez maksas.
Jāpiebilst, ka, gaidot Dzejas
dienas, rīt, 4. septembrī, pulksten 18 Jelgavas kultūras nama
Mazajā zālē ikviens aicināts uz
Jelgavas Latviešu biedrības veidotā dzejas krājuma «Zemgales
vācelīte 2015» atvēršanas svētkiem. Ieeja – bez maksas.

 No 1. septembra mainīts darba
laiks Jelgavas pilsētas bibliotēkās
– tās no vasaras darba laika pāriet uz
ziemas darba laiku. Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka turpmāk katru darba dienu
strādās no pulksten 10 līdz 19, sestdienās
būs slēgta, bet svētdienās strādās no
pulksten 10 līdz 17. Bibliotēka «Pārliel
upe» darba dienās strādās no pulksten
10 līdz 18, sestdienās – no pulksten 10
līdz 17, bet svētdienās būs slēgta. Savukārt Miezītes bibliotēka būs slēgta pirmdienās un svētdienās, bet no otrdienas
līdz piektdienai būs atvērta no pulksten
10 līdz 18, bet sestdienās – no pulksten
10 līdz 17. Bērnu bibliotēka «Zinītis»
darba dienās strādās no pulksten 10 līdz
18, sestdienās – no pulksten 10 līdz 17,
bet svētdienās būs slēgta. Jāatgādina,
ka katra mēneša pēdējā piektdienā visās
pilsētas bibliotēkās ir Spodrības diena,
kad tās lasītājiem ir slēgtas.
 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Rietumzemgales
nodaļa un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija aicina uz semināru
«Interneta mārketings Latvijā. Katrs
uzņēmējs to var atļauties!». Seminārs
notiks 10. septembrī pulksten 10 viesnīcā
«Zemgale» Skautu ielā 2. Tajā tiks runāts
par interneta mārketinga attīstības tendencēm Latvijā; kādus biznesa mērķus
iespējams sasniegt ar interneta mārketinga starpniecību; kā saprast, vai reklāmas kampaņa internetā bijusi efektīga;
par mājas lapas ietekmi uz mārketinga
kampaņu efektivitāti, kā arī citiem jautājumiem. Semināru vadīs Velta Mestere,
SIA «RealWeb Latvia» digitālā mārketinga
speciāliste. Dalības maksa: LTRK biedriem
– vienam pārstāvim no uzņēmuma – bez
maksas, katram nākamajam – 10 eiro
plus PVN; uzņēmumiem, kas nav LTRK
biedri, – 20 eiro plus PVN. Pieteikties pa
e-pastu jelgava@chamber.lv, jrta.asociacija@gmail.com vai tālruni 28646086,
63027404.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Ledus sporta skola

2015./2016. mācību gadam līdz
2015. gada 30. oktobrim uzņem audzēkņus
Šorttreka nodaļā (no 6 līdz 8 gadiem),
Daiļslidošanas nodaļā (no 4 līdz 6 gadiem),
Hokeja nodaļā (no 5 līdz 7 gadiem).
Vietu skaits ir ierobežots.
Adrese: Rīgas iela 11.
Interesēties pa tālruni 63007222, 20384690.
SIA «Kulk»
(reģ.Nr.41703007150)
aicina pastāvīgā darbā

BŪVNIECĪBAS TĀMJU SASTĀDĪTĀJU.
Darba uzdevumos ietilpst:
• būvniecības projektu tāmju sastādīšana
atbilstoši būvniecības darba projektiem;
• saņemto piedāvājumu apkopošana un analīze;
• materiālu un būvniecības izmaksu pētīšana,
apstrāde;
• tāmju dokumentāciju noformēšana.
Prasības:
• vēlama augstākā tehniskā vai vidējā
speciālā izglītība būvniecībā (var būt pēdējā
kursa students(-e));
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu
būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) objektu tāmēšanā;
• nozares likumu un būvniecības normu
pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «AutoCad», «MicroStation» u.tml.).
Piedāvājam:
• iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā
ar uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu
un sociālās garantijas.
Pilnas slodzes darbs.
CV ar norādi «Tāmētājs» sūtīt pa e-pastu
info@kulk.lv. Tālrunis 63021420.
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ZRKAC atvērs durvis Metāla svētkos
«Ikviena cilvēka labklājība un konkurētspēja arvien vairāk kļūst
atkarīga no izglītības saiknes ar darba tirgus izmaiņām,» uzsver
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna, piebilstot, ka ar katru gadu turpina pieaugt
ZRKAC izglītības programmu skaits un daudzveidība. Jauno
mācību gadu centrs sāks ar apjomīgu piedāvājumu – 305 kursu
programmām –, sniedzot plašas iespējas ikvienam interesentam
apgūt un pilnveidot svešvalodu, informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, inženierzinātņu un citas aktuālas
kompetences. Izstrādājot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem,
tiek ņemta vērā izglītojamo dzīves pieredze, intereses un vajadzības. Mācību procesu ZRKAC raksturo daudzveidīgas iespējas
laika un vietas izvēlē, kā arī satura un metožu ziņā. Nodarbībām,
kuras cilvēks izvēlas savas personības izaugsmei, jābūt ne tikai
noderīgām, bet arī interesantām. Aizvien populārākas kļūst individuālās mācību programmas, kuras izglītojamais veido kopā
ar pasniedzēju. Pieejams arī daudzveidīgs konsultāciju formāts:
vebināri, praktikumi, ceļojošās laboratorijas. Izveidota ZRKAC
e-studiju sistēma, kas jaunajā mācību gadā ļaus paplašināt evides izmantošanu un integrēšanu izglītības procesā. Sistēmu
lietos daudzu kursu dalībnieki, jo tajā tiks nodrošināta pieeja
mācību materiāliem, pārbaudes un paškontroles darbiem,
saziņas iespēja ar pasniedzējiem. ZRKAC paplašinās arī savu
klātbūtni sociālajos tīklos – no 1. septembra pieejams ZRKAC
profils sociālajā tīklā Facebook.com.
Ar visām jaunā mācību gada aktualitātēm interesenti aicināti
iepazīties klātienē ZRKAC Atvērto durvju dienā, kas jau tradicionāli notiks Metāla svētku laikā – sestdien, 5. septembrī, no
pulksten 10 līdz 16 Pasta salā. Pasākuma laikā būs iespēja tikties
ar pasniedzējiem, saņemt karjeras konsultanta pakalpojumus
un pierakstīties kursiem.

Metālapstrādē uzsvars likts
uz individuālo apmācību
«Metinātāju un ciparvadības
darbagaldu (CNC) specialitātēs mācīsim to, ko cilvēkam
visvairāk vajag, lai viņš pēc
iespējas īsākā laikā iegūtu
profesiju, varētu sākt strādāt vai arī papildināt savas
zināšanas,» akcentē Metālapstrādes mācību parka
vadītājs Māris Ernstsons.
Metinātājiem vispopulārākā un
ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā
šobrīd apgūstamā profesija ir lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG),
saukta arī par metināšanu ar pusautomātu. Cilvēki, kuri paši ir iemācījušies
metināt, var kārtot tikai eksāmenu.
ZRKAC veic kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas
piešķiršanu šajā profesijā. Ļoti labs

piedāvājums ir individuālās mācību
programmas MMA, MAG, MIG, TIG
metinātājiem.
Ciparvadības darbagaldu speciālistiem mācību process tiks nodrošināts,
to maksimāli pietuvinot apstākļiem,
kādi ir potenciālajā darbavietā. Gan
virpošanu, gan frēzēšanu var iemācīties, strādājot ar «Fanuc», «Haidenhaim», «Mazatrol» vadības sistēmām.
ZRKAC Metālapstrādes mācību parka
piedāvājumā ir visas Latvijā populārāko CNC mašīnu vadību sistēmu mācību
programmas.
Jaunums ir arī tas, ka šogad kursi
datorgrafikā «Solid Work» programmā
tiks piedāvāti tikai individuāli. Šāds
risinājums ir tāpēc, ka šo programmu
parasti apgūst jau strādājoši inženiertehniskie darbinieki, kuriem katram
ir nepieciešamas ļoti specifiskas kompetences.

Foto: Raitis Supe
Jauno mācību gadu ZRKAC sāks ar apjomīgu piedāvājumu – 305 kursu programmām –, sniedzot plašas iespējas
ikvienam apgūt un pilnveidot dažādas prasmes. ZRKAC vadītāja Sarmīte Vīksna (otrā no kreisās) kopā ar saviem kolēģiem aicina visus iepazīt centra jaunās sezonas piedāvājumu jau šo sestdien – Metāla svētku laikā Pasta salā.

Uzņēmējiem – starptautiski kursi,
vebināri, standarti un būvnormatīvi
«Jaunie piedāvājumi tapuši,
pamatojoties uz uzņēmēju
vajadzībām. Mūsu rūpju lokā
vienmēr ir topošie uzņēmēji.
Viņiem šī gada laikā organizēsim kursus, lai, sākot uzņēmējdarbību, rosinātu domāt
radoši. Pēc kursu beigšanas
būs iespēja izmantot mentora konsultācijas. Lai sniegtu
atbalstu uzņēmējiem standartizācijas jautājumos, esam
sākuši sadarbību ar Latvijas
Standartizācijas biroju,» uzsver ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone.
Radošā domāšana ir inovatīvu produktu radīšanas stūrakmens, kas var
kļūt par pamatu jauna un veiksmīga
uzņēmuma dibināšanai, tādēļ jaunie un
topošie uzņēmēji līdz 11. septembrim
aicināti pieteikties bezmaksas kursiem
«Inovatīva un radoša domāšana uzņēmējdarbībā». Tā ir programma, kuru
vienlaikus apgūs interesenti arī Lietuvā
un Somijā.

ZRKAC sācis sadarbību ar Latvijas
Standartizācijas biroju un jaunajā sezonā reģiona uzņēmējiem piedāvās jaunu
pakalpojumu – «Standartu bibliotēka».
Savukārt oktobrī uzņēmēji aicināti
apmeklēt semināru «Latvijas būvnormatīvu sistēma un standarti: izmaiņas
un ar tām saistītie izaicinājumi».
«Standartu bibliotēkas» pakalpojumu
ikviens reģiona uzņēmējs varēs saņemt
no 1. septembra līdz 30. decembrim.
Tas dos iespēju bez maksas iepazīties ar
vairāk nekā 30 000 Latvijas standartu
– nacionālajiem un adaptētajiem Eiropas
(EN), kā arī starptautiskajiem (ISO,
IEC) standartiem un to vēsturiskajām
versijām.
Kursu piedāvājumu pēc uzņēmēju
ieteikuma papildinājusi 50 stundu
programma «Biznesa darījumu angļu
sarunu valoda». Savukārt grāmatvedības
programmu klāstu papildinās datorpro
gramma «Zalktis», datorprogrammas
1C pamati un programma «Aktualitātes
par krājumu izlietojuma dokumentāciju
izglītības iestādēs». Pārtikas aprites uzņēmumiem izveidota aktuāla programma
«Paškontrole un HACCP mazajiem un vi-

dējiem pārtikas aprites uzņēmumiem».
Jaunajā sezonā sadarbībā ar uzņēmumiem notiks kursi, semināri un citi
pasākumi, kas dos iespēju iepazīt tuvāk
Zemgales reģiona uzņēmumus. Jau
septembrī plānots seminārs «Augstākā
pilotāža biznesa vadībā», kura gaitā tiks
meklētas jaunas pieejas biznesa vadībā,
apgūti līderības stratēģiskie instrumenti
un iepazīta uzņēmuma SIA «Baltijas
helikopters» pieredze.
E-vidē tiks realizēta programma «Personāla atlase, novērtēšana un vadība».
Savukārt amatnieki un mājražotāji
aicināti savos kalendāros atzīmēt 2. decembri, kad notiks ikgadējā pirmssvētku
kontaktbirža.
Šajā sezonā tiks organizēti arī vebināri.
Pirmais no tiem notiks oktobrī par tēmu
«Kā motivēt sevi un sasniegt lielo mērķi».
Otrais vebinārs paredzēts novembrī, un
tā tēma būs «Kā vienmēr iegūt pozitīvu
atbildi jeb personības ieradumi un stereotipi NLP skatījumā». Savukārt decembrī
interesenti tiks aicināti uz vebināru
«Kā saskaņot vēlmes ar iespējām – kas
patīk vīrietim, ko dāvināt sievietei – arī
biznesā».

Tālākizglītības kursi – no akmeņu
Atbalsts pedagogiem – apgleznošanas līdz mākoņpakalpojumiem

ieguvums skolēniem
«Mūsu galvenais uzdevums
ir sniegt metodisko atbalstu pedagogiem mūsdienīgam un efektīvam mācību procesam, organizējot
kursus, inovāciju dienas,
konferences, meistarklases,
pieredzes seminārus, lai
zināšanas un prasmes, ko
skolotājs ieguvis, nonāktu
līdz skolēnam. Šajā mācību
gadā pedagogiem piedāvājam vairāk nekā 30 kursu
programmas,» stāsta ZRKAC
Vispārējās un profesionālās
izglītības atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska.
Jaunajā mācību gadā piedāvātais metodiskais atbalsts izglītības iestādēm
tiks nodrošināts desmit atbalsta jomās.
Pedagogi saņems atbalstu bērnu valodas un lasītprasmes uzlabošanai, skolēnu radošās un tehniskās domāšanas
un pētniecības prasmju attīstīšanai,
digitālo kompetenču pilnveidei, kva-

litatīvas mācību stundas veidošanai,
darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās
grūtības un uzvedības traucējumi.
Turpināsies darbs ar talantīgiem
skolēniem Jelgavas pašvaldības mērķ
programmā «Junioru universitāte»
un «Junioru universitāte plus», tiks
organizētas olimpiādes, konkursi un
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferences. Tiks akcentēti jautājumi
par skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanu
un drošumspējas stiprināšanu.
Pedagogi varēs arī apgūt tālākizglītības programmu «Tiešsaistes rīki
skolotāja darbam», kuras gaitā mācīsies infografiku veidošanu un dažādu
tiešsaistes programmu izmantošanu
sadarbības organizēšanai klasē. Pedagogiem piedāvās iemācīties arī
interaktīvu prezentāciju veidošanu ar
tiešsaistes rīku «Prezi». Jaunajā kursu
piedāvājumā iekļautas četras programmas, kas paredzētas, lai pilnveidotu
prasmes darbā ar interaktīvo tāfeli.

«Tālākizglītības jomā piedāvāsim virkni jaunumu dažādām
mērķauditorijām: gan tiem,
kuri vēlas apgūt jaunu profesiju
un pilnveidot savas prasmes,
gan tiem, kuri brīvajā laikā vēlas
izkopt vaļaspriekus. Ir jaunumi
vecākiem un pedagogiem, senioriem un jauniešiem,» stāsta
Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga un IT nodaļas
vadītāja Antra Škinča.

Angļu valodas apguvē pusaudžiem no 11
līdz 15 gadiem kā jaunums tiks piedāvāta
«Pearson» izdevniecības četru zināšanu
līmeņu īpaši jauniešu interesēm pielāgota
angļu valodas programma, kas papildus
tradicionālajām klases nodarbībām piedāvās neierobežotas iespējas mājās trenēt
valodas prasmi e-vidē, darot to patstāvīgi
vai komunicējot tiešsaistē ar pasniedzēju.
Šie kursi sāksies 28. septembrī.
Šogad tiek gaidīti arī tie, kuri vēlas mācīties spāņu valodu.
Savukārt jau no 14. septembra sāksies
reģistrēšanās latviešu valodas bezmakSagatavoja Andra Ozola sas kursiem, kuros šogad 90 interesenti

latviešu valodu varēs apgūt četru mēnešu
kursos.
Datorprasmju apguves programmās
būtiski papildināts saturs un mainīta arī
forma. Šogad būs arī īsie praktiskie datorprasmju semināri 4 – 8 stundu garumā, lai
katrs varētu atrast tieši to, kas viņam nepieciešams. Kopā būs 21 seminārs, sākot no
jaunām tēmām «MS Word» un «MS Excel»
lietojumprogrammās, līdz mākoņpakalpojumiem (datu uzglabāšanas pakalpojumiem)
un profesionālo kontaktu sociālajam tīklam
«LinkedIn». Atsevišķs seminārs veltīts arī
jaunajam «Windows 10».
Jaunums ir arī kursi programmēšanā:
mājas lapu programmēšana (HTML5,
CSS3, JS, PHP, MYSQL) un mobilo
aplikāciju programmēšanas pamati. Būs
arī divas jaunas profesionālās izglītības
programmas, kas ļaus iegūt profesiju datorzinību jomā.
Ģimeņu izglītībā vecākiem tiks piedāvāts
turpinājums Montesori pedagoģijas apguvei – pieci kursi par Montesori pedagoģijas
praktisko vingrinājumu materiāla izmantošanu bērna dotumu veicināšanai.
Interesantas lietas cilvēki varēs atrast
savam vaļaspriekam. Šī gada jaunumi – ak-

meņu apgleznošana, zīmēšana, rotaslietu
veidošana, pērļošana. Jaunās māmiņas
varēs mācīties, kā šūt mīkstās rotaļlietas.
Mājokļa interjera dizaina kursos šogad
papildus teorētiskajām zināšanām tiks
piedāvāti atsevišķi kursi mājokļa interjera
veidošanai datorprogrammā, kā arī interjera priekšmetu apgleznošana puantilisma
tehnikā (ar krāsu punktiņiem) un interjera
priekšmetu pārveidošana «String Art»
tehnikā (ar diegiem un nagliņām). Būs arī
sveču apgleznošana «One Stroke» tehnikā
un dāvanu saiņošanas kursi «Eco Vintage»
stilā. Popularitāti ieguvušos fotokursus
turpmāk papildinās arī fotoplenēri. Ciklā
«Izzini sevi» varēs apgūt programmu
«Sievietes arhetipi vai dieviete ikvienā
sievietē» un «Vīriešu arhetipi vai Olimpa
dievi ikvienā vīrietī».
Turpināsies arī veselīga dzīvesveida
veicināšanas programmas.
Ir padomāts arī par jaunām senioru
programmām – viņi varēs mācīties angļu
valodu gan iesācēju kursos, gan divu
līmeņu angļu valodas klubiņos, kā arī
apgūt viedtālruņa vai planšetdatora izmantošanu, interneta un sociālo tīklu plašo
pielietojumu.
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Latvijas futbola izlasē –
divi FK «Jelgava» spēlētāji

Uz Latvijas nacionālās futbola
izlases Eiropas
čempionāta kvalifikācijas spēlēm 3.
septembrī izbraukumā pret Turciju
un 6. septembrī
«Skonto» stadionā
Rīgā pret Čehijas
izlasi izsaukti divi FK «Jelgava» spēlētāji
– vārtsargs Kaspars Ikstens un aizsargs
Gints Freimanis (attēlā). Abi Jelgavas komandas spēlētāji ir veiksmīgi iekļāvušies
izlases sastāvā, tomēr lielākas izredzes
iziet laukumā ir G.Freimanim, kurš izlases
rindās aizvadījis jau piecas spēles.

Noskaidroti Jelgavas
strītbola čempioni

26. augustā pie Jelgavas Sporta halles aizvadīts noslēdzošais – sestais – Jelgavas strītbola
čempionāta posms. Kopvērtējumā vecākajā
grupā triumfēja «Armet» (Andris un Gatis
Justoviči, Toms Neilands un Arvis Vālodze),
bet jaunākajā grupā – komanda «BWA» (Bruno Zeltiņš, Kristers Znotiņš, Daniels Gersons
un Roberts Grīnbergs). Vecākajā grupā 6.
posmā un arī kopvērtējumā 2. vieta – «Dēļa
foršajiem draugiem», 3. vieta – komandai
«Ābols», bet jaunākajā grupā 6. posmā un
arī kopvērtējumā 2. vieta – «Zibens makvīnam». 3. vietu 6. posmā izcīnīja komanda
«Basta», bet kopvērtējumā 3. vietu ieguva
«KKPD». Jāpiebilst, ka Jelgavas strītbola čempionātā kopumā piedalījās 18 komandas
jaunākajā grupā un 16 – vecākajā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Slidotava būs atvērta
no pulksten 13 līdz 21

Zemgales Olimpiskais centrs informē,
ka no 1. septembra
mainījies publiskās
slidotavas pie Mītavas tilta, kur vasarā
uz īpašā seguma var
skrituļot, spēlēt inlaine hokeju, florbolu un
strītbolu, darba laiks. Turpmāk slidotava
katru dienu būs atvērta no pulksten 13
līdz 21. Būtiski atcerēties, ka slidotavas
darba laiks var tikt mainīts arī nelabvēlīgu
laikapstākļu dēļ. Maksa par slidošanu
– 1,50 eiro (stunda), bērniem no 7 līdz 16
gadiem – 1 eiro (stunda), bērniem līdz 7
gadiem – 0,50 eiro (stunda). Skrituļslidu
noma – 1,50 eiro.

Triālists Andris Grīnfelds –
Latvijas čempions ceturto reizi

Ozolnieku novada
«Priežkalnos» aizvadīti
pēdējie divi Latvijas triāla čempionāta posmi.
Agarska triāla kluba triālists Andris Grīnfelds
ceturto reizi spēja nosargāt Latvijas čempiona titulu. Kluba vadītājs
Egils Agarskis stāsta, ka sacensībās startēja
51 moto un velo grupu dalībnieks no Baltijas
valstīm. Sacensību trase bija tehniski sarežģīta un atsevišķām grupām pat grūta. Taču
abas sacensību dienas bez sevišķas piepūles
uzvarēja A.Grīnfelds, veicot trīs no sešiem
apļiem ar vienu soda punktu. Sudraba
medaļu Latvijas čempionātā izcīnīja Kristers
Einass, bet bronzas – Niks Alksnis.
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Sporta pasākumi
 5. septembrī pulksten 15 – 2015./2016.
gada sezonas atklāšana, Latvijas Virslīgas
hokeja čempionāta spēle: HK «Zemgale/
LLU» – Jūrmalas «HASC» (Ledus hallē).
 6. septembrī pulksten 12 – Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā
U-12 vecuma grupas zēniem: Jelgavas LSS
II – Jelgavas LSS I; pulksten 13.45 – U-16
vecuma grupas jauniešiem: Jelgavas LSS
– Daugavpils BJSS (Ledus hallē).
 8. septembrī pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 8. septembrī pulksten 18 – UEFA U-21
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle
futbolā: Latvija – Čehija (ZOC).
 9. un 10. septembrī pulksten 14
– Jelgavas pilsētas skolēnu 45. spartakiāde
futbolā 2004. – 2006. g.dz. (ZOC).
 9. septembrī pulksten 19.30 – Latvijas Virslīgas hokeja čempionāta spēle:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Mogo» (Ledus
hallē).

HK «Zemgale/LLU» sola kreatīvu hokeju

Meklē darbu

 Krišs Upenieks

Jauna sieviete meklē jebkādu oficiālu darbu.
Tālrunis 24928535.

HK «Zemgale/LLU» sastāvs
Galvenais treneris: Aigars Cipruss
Treneris: Andris Leitis
Vārtsargi: Nikolajs Žurkovs, Toms Konrāds,
Toms Nuka
Aizsargi: Jānis Bullītis, Jorens Grauds,
Didzis Jansons, Edgars Kamoliņš, Mārtiņš
Mežulis, Rihards Grigors
Uzbrucēji: Andis Āboliņš, Aldis Āboliņš,
Artūrs Batraks, Kristaps Millers, Māris Miezis, Kristaps Namiķis, Olafs Aploks, Raivis
Kurņigins, Artūrs Āboliņš, Sandis Zolmanis, Raimonds Vilkoits, Juris Ziemiņš

Pēc mēnesi ilgiem treniņiem
strauji tuvojas Latvijas hokeja
Virslīgas sezonas ievads. HK
«Zemgale/LLU» pirmā spēle
– jau 5. septembrī pulksten
15 Jelgavas Ledus hallē pret
Jūrmalas «HASC». Komandas
galvenais treneris Aigars
Cipruss no spēlētājiem gaida
radošu hokeju ar daudz kombinācijām, kreatīvu darbību
uzbrukumā, taču svarīga
būs arī apņēmība un vēlme
strādāt aizsardzībā. Trenera
«rīcībā» šobrīd ir 21 hokejists
– 12 uzbrucēji, seši aizsargi
un trīs vārtsargi.
Sagatavošanās posmā A.Ciprusa vadībā komanda aizvadīja trīs pārbaudes
spēles – 2:5 un 7:4 spēlēts pret HK
«Liepāja», bet līdz galam netika aizvadīta spēle pret Tallinas «Viking», jo pēc
otrās trešdaļas, mūsējiem esot vadībā ar
3:2, salūza ledus mašīna, tādēļ nolemts
spēli pārtraukt. Lai gan iepriekš bija
paredzēta vēl viena spēle, treneris norāda, ka iztikuši bez tās, jo sestdien jau
jāaizvada pirmā sezonas spēle.
«Strādāt sākām 4. augustā. Kā paredzēts, pirmā nedēļa bija domāta, lai
ieietu ritmā. Pēc tam bija trīs «trieciennedēļas». Pagaidām slodzes neņemam nost, varbūt pavisam minimāli.
Treniņos lielāks uzsvars bija uz fizisko
sagatavotību un izturību – darbu svaru
zālē un skriešanu stadionā. Savukārt

Pirmo spēli Virslīgas turnīrā jelgavnieki aizvadīs 5. septembrī pulksten 15
Jelgavas Ledus hallē pret Jūrmalas «HASC», bet jau no pulksten 14.30 līdzjutēji tiek gaidīti uz sezonas atklāšanas pasākumu.
Foto: Raitis Supe
uz ledus sākotnēji daudz laika veltījām
divcīņām. Šajā nedēļā jau strādājam
pie taktikas, vairākuma izspēles. Esam
izdarījuši visu, un apstākļi tam bija piemēroti,» sagatavošanās posmu komentē
galvenais treneris A.Cipruss.
Treneris arī atklāj, kādu hokeju līdzjutēji var gaidīt no komandas: «Mans
redzējums ir tāds, ka mūsdienu hokejs
ir aktīvs. Gribas redzēt ne tik primitīvu
hokeju, vairāk kreatīvu, kombināciju
spēli. Protams, jāsaprot, ka ir spēles,
kad, lai sasniegtu rezultātu, jānospēlē
vienkāršāk, varbūt ne tik skatāmi.
Sezonas gaitā iepazīsim pretiniekus,

saprotot, uz ko katra komanda ir spējīga. Tas katrā ziņā būs aktīvs hokejs,
bet ar ļoti lielu koncentrēšanos un
vēlmi nostrādāt aizsardzībā, lai būtu
mazāk paviršību. Pagaidām viss mani
apmierina – redzu, ka spēlētāji strādā,
arī atmosfēra izveidojusies pozitīva, un
spēlētāji ar nepacietību gaida sezonas
sākumu.»
Jaunus spēlētājus varēs pieteikt
praktiski visas sezonas gaitā, taču
šobrīd trenera «rīcībā» ir 21 hokejists.
Problēmas varētu veidoties aizsardzībā,
kur pašreiz ir tikai seši hokejisti, jo
pēdējā brīdī komandu pametis Kristaps

Bazevičs, kuram parādījusies iespēja
ārzemēs. Lielākā daļa spēlētāju palikuši
no pagājušā gada, bet klāt nācis aizsargs
Rihards Grigors un uzbrucēji Raimonds
Vilkoits, Aldis Āboliņš, Kristaps Namiķis un Sandis Zolmanis.
Mērķis A.Ciprusam un kluba vadībai
ir skaidrs: «Medaļas! Domāju, tas ir reāls
mērķis. Protams, vārdos tas izklausās
vienkārši, bet ar pareizu attieksmi un
darbu varam to sasniegt.» Šogad čempionātā piedalīsies septiņas komandas.
Regulārajā turnīrā paredzētas 30 spēles,
bet pēc tam sešas vienības piedalīsies izslēgšanas turnīrā. Par godu čempionāta
jubilejas 80. sezonai šogad norisināsies
arī Latvijas kausa izcīņa. Mūsējiem astotdaļfinālā 28. septembrī jāspēkojas ar
«Liepājas junioru».
Pirmo spēli Virslīgas turnīrā jelgavnieki aizvadīs 5. septembrī pulksten
15 Jelgavas Ledus hallē pret Jūrmalas
«HASC», un to būs iespēja apmeklēt
bez maksas, savukārt uz pārējām mājas
spēlēm biļete maksās 2 eiro.

Kazakeviča vadītā U-21 futbola izlase spēlēs Jelgavā
 Jānis Kovaļevskis

4. un 8. septembrī Zemgales
Olimpiskā centra stadionā
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles futbolā pret
Beļģijas un Čehijas izlasēm
aizvadīs Latvijas U-21 vecuma
valstsvienības komanda, kuru
vada Latvijas Futbola federācijas sporta direktors jelgavnieks Dainis Kazakevičs.
«Mūs gaida spēles pret grupas favorītiem. Beļģijas izlasē vien ir vairāki
spēlētāji, kuri regulāri spēlē savas valsts
vadošajos klubos un kuru tirgus vērtība
mērāma vairākos miljonos eiro. Tā būs
spēcīgākā izlase, pret kuru pēdējos gados
nācies spēlēt mūsu U-21 vecuma puišiem, tādēļ aicinu jelgavniekus izmantot
šo iespēju un klātienē atbalstīt izlasi,»
tā D.Kazakevičs, piebilstot, ka izlases
sastāvā iekļauts arī FK «Jelgava» futbolists Andrejs Kiriļins, kuram spēlē pret
Beļģijas valstsvienību esot labas iespējas
tikt laukumā.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas
turnīrā Latvijas izlase ir ielozēta vienā
grupā ar Beļģijas, Čehijas, Melnkalnes,
Moldovas un Maltas valstsvienībām.
Diemžēl turnīru Latvijas komanda iesāka neveiksmīgi un 16. jūnijā Liepājā
piekāpās Maltas komandai ar rezultātu
1:2. Atbilstoši iepriekš izstrādātajam

Celtnieks ar lielu pieredzi. Tālrunis 28873130.
Meklē aukles darbu. Tālrunis 28236557.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 24850341.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

Piedāvā darbu
SIA «Rikd» (reģ.Nr.43603019024) salons
«Bogema» meklē administratori (var būt ar
invaliditāti). Tālrunis 29608278.
SIA «Rikd» (reģ.Nr.43603019024) salons
«Bogema» meklē masieri, frizieri, manikīra
speciālisti(-u). Tālrunis 29608278.
Piedāvā darbu strādniekiem(-cēm) ražas
vākšanā. Zvanīt pēc plkst.20 pa tālruni
29660598 (Kārlis Ausmanis).

Pērk
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
LED televizorus, datorus, mūzikas centrus,
pastiprinātājus, tumbas. T.29141057
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Bada, vafeļu pannu T.25852628
Nelielu mājiņu Jelgavā. T.27128030.

Pārdod
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868

Vēlas īrēt
Istabu Romas ielas rajonā. T.24910041

Dažādi

Latvijas U-21 futbola izlases Eiropas
čempionāta kvalifikācijas spēles

Piedāvājam dažāda veida remonta darbus
jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773

• 4. septembrī pulksten 18: Latvija U-21
– Beļģija U-21
• 8. septembrī pulksten 18: Latvija U-21
– Čehija U-21

Uzstādu jaunus dzinējus MTZ-05,
MB-1, MF-70, Kutaisi 610 motoblokiem.
Tālr.22434304
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi.
T.28265306

Biļešu cena – 5 eiro; pērkot biļetes uz abām
spēlēm – 7 eiro. Biļetes var iegādāties
bilesuserviss.lv.

sagatavošanās plānam rudens spēles izlase aizvadīs Jelgavā. «Mums priekšā ir
divas spēles pret nomināli spēcīgākajām
grupas izlasēm, tādēļ, ja vēlamies aizķerties, šajās spēlēs būs jāņem punkti.
Mērķis ir trešā vieta grupā, tādēļ pēc
zaudējuma Maltai šo uzdevumu esam
padarījuši sarežģītāku. Mūsu rīcībā ir
gandrīz visi labākie U-21 vecuma puiši
– ja viņi vēlas sevi apliecināt, šī ir ļoti
laba iespēja. Daudz ko izšķirs tas, kā
spēsim noskaņoties, jo daudziem U21 izlases spēlētājiem pietrūkst spēļu
prakses, īpaši augsta līmeņa spēļu
prakses, kuru, spēlējot tikai Virslīgā
vai dublieru čempionātā, tikpat kā nav
iespējams iegūt. Ja spēsim noskaņoties
un disciplinēti nospēlēt aizsardzībā,
mums būs savas iespējas, jo komandā
ir labi uzbrukuma grupas spēlētāji,»
uzsver D.Kazakevičs. Jāpiebilst, ka U21 vecuma izlasē ir iekļauti divi Latvijas
Virslīgas rezultatīvākie futbolisti – Dāvis Ikaunieks (10 vārti) un Vladislavs
Gutkovskis (7 vārti).

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Zemes frēzēšana. Attīru nelielas teritorijas
no krūmiem. T.25994203
Pieskatīšu un kopšu jūsu māju jūsu prombūtnes laikā. T.20266480.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
iesniegt prasību tiesā (uzturlīdzekļi, parādi).
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
«Spēlēs pret Beļģiju un Čehiju mūsu jaunajiem spēlētājiem būs iespēja sevi
apliecināt augstākā līmenī, nekā viņi to pieraduši darīt ikdienā. Darīsim visu,
lai šo eksāmenu noslēgtu ar pozitīvām emocijām,» tā U-21 izlases galvenais
Foto: Raitis Supe
treneris Dainis Kazakevičs.

VALENTĪNA ŠAROVA (1961. g.)
IGORS OMECINSKIS (1966. g.)
GAĻINA PEREDKOVA (1928. g.)
ANDREJS BOVTONS (1962. g.)
ZINAIDA KLEMANTOVIČA (1938. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2084.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Laimes kruīzs. Medusmēnesis Provansā». Melodrāma. (ar subt.).
12.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija».*
13.50 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 156.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2084.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.29 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
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!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.18 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
23.20 «Selfridžs». Seriāls. 9.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 155.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
10.40 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».* Folkloras
konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
12.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
12.50 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Turcija – Latvija.
15.00 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».*
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Viņas Majestāte Temza». Dokumentāla filma.
19.10 «Alpu dakteris». Seriāls. 4.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Doktora Livingstona zudušās piezīmes» Dok.filma.
20.55 «Šana: Vilku mūzika». Šveices un Kanādas ģimenes filma. 2014.g.
22.35 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.15 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 11.sērija.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 126.sērija.
11.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 38. un 39.sērija.
11.55 «Dziedi manu dziesmu». Vācijas muzikāla drāma. 2010.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2015».
Latvija – Čehija.
20.30 «LNT ziņas».
21.05 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.25 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.30 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 13.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods».
1.10 «LNT ziņu «Top 10»».
1.55 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 13.sērija.
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
6.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 ««Gatavo 3» mežā».
12.05 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
15.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.15 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
16.55 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
23.05 «Krīze». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Ceļojums uz Zemes centru». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
1.55 «Nekā personīga».
2.45 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 5.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 8. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2085.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Bellas ģimene». Vācijas melodrāma. 2014.g.
12.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Momentuzņēmums».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 157.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 9.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2085.sērija.
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.29 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 «Pirmie». Dokumentāla filma.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.38 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Nakts vilciens uz Lisabonu». Mistikas drāma. 2013.g.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 156.sērija.
9.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.20 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Latvija – Čehija.
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
19.10 «Alpu dakteris». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Deivids Sušē pa svētā Pētera pēdām». Dok.filma. 1.sērija.
21.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 5.sērija.
21.55 «Melu laboratorija».*
22.55 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.55 «Doktora Livingstona zudušās piezīmes». Dokumentāla filma.
0.50 «Dikte». Seriāls. 9.sērija.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 12.sērija.
5.30 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 127.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 13.sērija.
11.55 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Uta Danella. Laimīgo muļķu vasara». Romantiska komēdija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 14.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 82.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.10 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 83.sērija.
19.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Valsts mēroga mīlas dēka». Romantiska komēdija.
23.10 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 6.sērija.
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.50 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 14.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
16.55 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.10 JAUNUMS. «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
1.10 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
2.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
2.55 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 6.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 9. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2086.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 11.sērija.
10.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs». Seriāls. 9.sērija.
12.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.45 «Kas te? Es te!»*
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 158.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 10.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2086.sērija.
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.29 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa». Diskusiju raidījums.
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.18 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
23.20 «Personība. 100 g kultūras».* Diriģents A.Nelsons.
0.05 «Pirmie». Dokumentāla filma.
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 157.sērija.
9.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 5.sērija.

tv programma
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
12.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
19.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 6.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Robotu ēra». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 JAUNUMS. «Mana pirmā šepte».
21.30 «100 g kultūras. Personība».*
22.15 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
23.15 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.45 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 128.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Valsts mēroga mīlas dēka». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 15.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 84.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2015».
Latvija – Ukraina.
20.30 «LNT ziņas».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 22.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Haizivju vārdotāja». ASV spriedzes filma. 2012.g.
0.20 «Dzīvīte».
0.45 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 7.sērija.
1.30 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 15.sērija.
2.15 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 128.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 17.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 2. un 3.sērija.
16.55 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.45 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.40 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.10 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
2.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
2.55 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 7.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 10. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2087.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 12.sērija.
10.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.49 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 159.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 11.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2087.sērija.
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 JAUNUMS. «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.33 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Tieša runa».* Diskusiju raidījums. (ar surdotulk.).
1.35 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 158.sērija.
9.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Tiešā runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.30 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 11.sērija.
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 1.sērija.
21.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.15 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Robotu ēra». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 13.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 129.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 22.sērija.
12.00 «Uta Danella. Eva». Vācijas drāma. 2003.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 2012.g. 16.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2015». Latvija – Igaunija.
20.30 «LNT ziņas».
21.10 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Ceturtā kategorija». Fantastikas trilleris. 2009.g.
2.10 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 16.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 5». Seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
16.55 «Skolotāji». Krievijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 17.sērija.
22.00 «Jakudzas ēnā». ASV spraiga sižeta filma. 2005.g.
0.05 «Kinomānija».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 13.sērija.
10.34 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 160.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 12.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 9.sērija.
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 JAUNUMS. «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
19.25 TV PIRMIZRĀDE. «Jānis. Elza. Mīlas grāmata».
20.29 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 17». Seriāls. 3.sērija.
22.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ādama pasija». Muzikāla performance.
0.50 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
1.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
2.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
4.10 «Momentuzņēmums».*
4.25 «Zuši». Dokumentāla filma.
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 159.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 13.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pludmale». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
19.40 «Aculiecinieks».*
20.00 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 2.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Džons Lenons». Dok.filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Asinssaites». Francijas un ASV trilleris. 2013.g.
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2012 un 2013»».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Anekdošu šovs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 14.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Dzīvīte».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 130.sērija.
10.55 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Vairāk nekā vārdi». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 2012.g. 17.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 86.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 87.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 20. un 21.sērija.
22.25 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.30 «Visockis. Paldies, ka dzīvs». Krievijas biogrāfiska drāma. 2011.g.
2.40 «Dzīvīte».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.

7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
17.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Iepazīstieties – Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
23.30 TV PIRMIZRĀDE. «Savā ziņā jocīgs stāsts». Komiska drāma. 2010.g.
1.30 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
2.25 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 3». Seriāls. 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 12. septembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.35 «Vides fakti».*
7.09 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zelta zirgs». Animācijas filma.
12.00 «Nebēda». Animācijas filma.
12.03 «Zeltītās vasaras». Animācijas filma.
12.05 «Zelta sietiņš». Animācijas filma.
12.15 «Sēd uz sliekšņa pasaciņa». Animācijas filma.
12.27 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
12.30 «Ekvadora».*
13.30 «Adreses».*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.30 «Kūku kari».*
15.29 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
15.30 «Momentuzņēmums».*
15.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.55 «Jānis. Elza. Mīlas grāmata».*
17.00 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Viļņā kopā ar rakstnieci Kristīni Sabaļauskaiti.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «V.Belševica. «Bille»». Nacionālā teātra izrāde.
0.10 «Midsomeras slepkavības 17». Seriāls. 3.sērija.
1.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
4.40 «100 g kultūras. Personība».* Vokālā grupa «Latvian Voices».
5.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 16.sērija.
6.35 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
8.05 ««SeMS» ceļo».*
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
14.00 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012». Dižkoncerts».*
15.35 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.35 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 2.sērija.
17.35 «Ar Latgali sirdī».*
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 13.sērija.
23.45 «Asinssaites». Francijas un ASV trilleris. 2013.g.
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.30 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.45 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
12.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
14.05 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
15.05 «Kaut kas jauns». ASV romantiska drāma. 2006.g.
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 17.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 JAUNUMS. ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 7». Seriāls. 1.sērija.
0.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.15 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 2012.g. 17.sērija.
3.00 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 11.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
6.35 «Papucīši». Seriāls. 10.sērija.
7.00 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.25 TV PIRMIZRĀDE. «Monstru skola: spokošanās». Animācijas filma.
9.05 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
11.10 «Tors: Asgarda stāsti». ASV un Kanādas animācijas filma. 2011.g.
12.45 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
14.25 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija. 1984.g.
16.35 «Iepazīstieties – Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
21.30 «Eragons». ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g.
23.35 «Vilkatis». ASV šausmu trilleris. 2010.g.
1.40 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
3.00 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 10.sērija.

Svētdiena, 13. septembris
LTV1
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.35 «Vides fakti».*
7.09 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.05 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris
10.24 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
10.25 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.55 «Deivids Sušē pa svētā Pētera pēdām». Dok.filma. 2.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.44 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
15.45 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns 3». Detektīvseriāls. 6.sērija.
17.59 «Bērni lasa. Plašais apvārsnis. Jauno lasītāju konkurss». Īsfilma.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Gripsholmas
noslēpums». Vācijas melodrāma. 2013.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Ķīniešu mīkla». Romantiska komēdija. (ar subt.).
0.45 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.45 «Muzikālā banka 2014».*
4.20 «Personība. 100 g kultūras».* Guntars Račs.
5.10 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokumentāla filma.

14.00 «Eragons». ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g.
16.05 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ceļojums uz Noslēpumu salu».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
21.55 «Mūmija 3: Skorpionu karalis».
Vācijas un ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.50 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs collas». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
1.40 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija. 1984.g.
3.30 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 11. un 12.sērija.

TV programma
Jelgavas Bērnu mākslas skolas
Sestdienas sagatavošanas studija
aicina bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem
(zīmēšana, gleznošana, kompozīcija).
Pirmā tikšanās – 5. septembrī plkst.10 Mazajā ceļā 2, 4. telpā.
Kristīna Landau-Junkere, tālrunis 26173276.

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
5.45 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
7.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.05 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 7». Seriāls. 1.sērija.
13.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.30 «Dzintara dziesmas 5».
16.35 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 20. un 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Tanbaha». Vācijas drāma. 2015.g. 3.sērija.
23.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.05 «Bērnu spēles 3». ASV un Lielbritānijas mistikas trilleris. 1991.g.
1.35 «Spoguļi». ASV un Rumānijas šausmu filma. 2008.g.
3.20 «LNT brokastis».
4.05 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.

TV3
5.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
5.45 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 11. un 12.sērija.
7.20 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Iesper un iekliedzies!» ASV komēdija visai ģimenei. 2005.g.
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

SEPTEMBRĪ

Jaunas grupas komplektēšana.
Dienas grupai nodarbības
14., 15., 16. septembrī;
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.
Tālrunis uzziņām – 26189613.

MƗkslas studija

”Mansards”

JƗƼa ielƗ 1a, Jelgava
PiedƗvƗ mƗcƯbas

MƖKSLƖ UN DIZAINƖ
bƝrniem un jauniešiem

VIZUƖLAJƖ
KOMUNIKƖCIJƖ
pieaugušajiem

Raitis 29419941
KristƯna 26173276
ANGĻU VALODAS STUDIJA
piedāvā apgūt angļu valodu mazās grupās
(3 – 8 cilvēki) bērniem no 3 gadu vecuma, skolēniem,
jauniešiem un pieaugušajiem;
sagatavo bērnus (no 7 gadiem), jauniešus un
pieaugušos starptautiskajiem eksāmeniem angļu valodā ar
iespēju iegūt starptautiski atzītus sertifikātus visā pasaulē;
piedāvā pāru un individuālās nodarbības
vai apmācību jūsu darba vietā.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S K AIST U M A S K O LA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības septembrī un oktobrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Sekotāji».*
7.05 «Zili brīnumi!»*
7.35 «Province».*
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
10.55 «Mana pirmā šepte».*
11.25 «Zelta zirgs». Animācijas filma.
12.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.40 «Bellas nams». Vācijas melodrāma. 2014.g.
15.20 «Leģendārie albumi. Džons Lenons». Dokumentāla filma.
16.20 «Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts».*
19.05 «Brīnišķīgā žēlsirdība». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
21.15 «Dikte». Seriāls. 10.sērija.
22.10 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 ««SeMS» ceļo».*
4.20 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
5.29 «Province».*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

09.09., 22.09., 13.10.
04.09., 28.10.
14.09., 21.09., 02.10.
23.09., 21.10.
23.09., 21.10.
09.09., 23.09., 14.10.
09.09., 23.09., 14.10.
19. – 20.10.
07.09., 12.10.
14.09., 28.09., 12.10.
17.09., 15.10.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.

Latvijas Pasts aicina pašvaldības
nodrošināt pasta piegādes pieejamību
VAS «Latvijas pasts» kā lielākais pasta
pakalpojumu sniedzējs Latvijā aicina
pašvaldības pievērst uzmanību pasta
piegādes pieejamībai visā valsts teritorijā.
Latvijas Pasts savus pakalpojumus sniedz
ar atbildību pret klientiem un aicina arī
pašvaldības būt atbildīgākām pret iedzīvotājiem, kā arī pret apkārtējo vidi.
Bieži vien namu un ēku īpašnieki nav
uzstādījuši un noformējuši atbilstošas
pastkastītes, bet, neskatoties uz to, Latvijas Pasts nodrošina vienu no augstākajiem sūtījumu piegādes kvalitātes rādītājiem
Eiropā. Tomēr kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu bieži vien ietekmē nesakārtota vide un
drošības apstākļi. Pasta sūtījumu savlaicīgu piegādi ietekmē ne tikai atbilstoši uzstādīta
pastkastīte, bet arī tas, lai būtu nodrošināta atbilstoša piekļuve šai pastkastītei.
Šovasar konstatēti vairāki, kopumā pieci, nopietni gadījumi, kad no suņu kodumiem
cietuši Latvijas Pasta darbinieki – pastnieki. Kādā no negadījumiem pastniecei, piegādājot
pastu ar divriteni, suns sakoda abas kājas. Ņemot vērā gūtās traumas, pēc šī negadījuma
pastniece ilgstoši ārstējās slimnīcā un šobrīd turpina ārstēties ambulatori. Šis ir tikai viens
no piemēriem, taču ir vairāki negadījumi, kad pastniekiem, pildot darba pienākumus,
nākas saskarties ar līdzīgām situācijām un pasta piegāde ir apgrūtināta.
VAS «Latvijas pasts» aicina dzīvnieku saimniekus būt uzmanīgākiem un atbildīgākiem,
jo lielākajā daļā negadījumu, kas saistīti ar mājdzīvniekiem, vainīgi ir tieši saimnieki,
kuri dzīvniekus atstāj bez uzraudzības.
Latvijas Pasts vēršas ar lūgumu pie Latvijas pašvaldībām pievērst lielāku vērību gan
mājas, gan klaiņojošajiem dzīvniekiem, lai tas neradītu draudus iedzīvotājiem un pašiem dzīvniekiem.
Latvijas Pasts lūdz pašvaldības informēt savus iedzīvotājus par sakārtotas un drošas
vides nozīmīgumu, kā arī aicina rūpēties par tās uzraudzību, lai neradītu apgrūtinājumus iedzīvotājiem un netraucētu Latvijas Pastam kvalitatīvi un droši sniegt pasta
pakalpojumus visā valsts teritorijā.

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus	Turpmāk interesēties
		
nodarbību laikos
Jauktais koris «MĪTAVA»,
Otrdienās, ceturtdienās gaidām
Otrd., ceturtd. plkst.19
A.Pizika, 29229062
dalībniekus visās balsu grupās.
Jelgavas k/n
Jauktais koris «ZEMGALE»,
14. septembrī plkst.18, kā arī turpmāk kora
Pirmd., trešd. plkst.18
G.Pavilons, Z.Stafecka, 29155577
nodarbību laikā. Uzņem jaunos dalībniekus
Jelgavas k/n
visās balsu grupās (jo īpaši vīru)
bez vecuma ierobežojuma.
Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
10. septembrī plkst.20, kā arī turpmāk kora
Otrd., ceturtd. plkst.20
G.Galiņš, 29467242
mēģinājumu laikos. Gaidām dziedātgribošus
Jelgavas k/n
cilvēkus visās balsu grupās
(īpaši vīrus, bet dāmas arī ļoti gaidītas)
bez vecuma ierobežojuma.
JELGAVAS POPKORIS	
3. septembrī no plkst.17 līdz 18
Turpmāk interesēties
J.Vizbulis, E.Karlsone, 28383023
biedrības «Zemgales kultūras studija»
pa tālruni 28383023
telpās Dobeles ielā 62a.
Uzņem meitenes un puišus visās
balsu grupās (7. – 12. klase).
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA»,
A.Pizika, 29229062

Jauno dalībnieku uzņemšana
3. un 8. septembrī:
mazākā grupa (4 – 5 g.v.) – plkst.16;
vidējā grupa (6 – 9 g.v.) – plkst.17;
vecākā grupa (10 – 14 g.v.) – plkst.18.
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS»,
Ansamblis atsāk darbību otrdienās.
G.Agruma, 26731200		
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS,
3. septembrī plkst.18.
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683
Gaidām muzikālus jauniešus.
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
31. augustā un 7. septembrī plkst.18.
L.Ozola, 27295049
Gaidām zēnus un meitenes no 2,5 līdz 15 g.v.
		
Bērnu un jauniešu
2. septembrī plkst.18.
deju kolektīvs «VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Uzņem zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
A.Skrastiņa, 26539194
Uzzini vairāk – www.vejazirdzins.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
(pamatsastāvs),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
(vidējā paaudze),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
(studija),
gaidīsim dejotgribētājus bez priekšzināšanām no 15 g.v.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis
3., 7. un 10. septembrī plkst.20
«Ex LIELUPE»,
gaidīsim dejotgribētājus – tos, kam pāri 40!
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»,
Aicinām jaunos dejotājus (A grupa, no 18 g.v.)
I.Karele, 28374363
uz atvērto mēģinājumu 7. septembrī plkst.19.30
kultūras nama Lielajā zālē.
Uzzini vairāk – www.dizdancis.lv;
www.facebook.com/dizdancis
Jauniešu deju kolektīvs
Aicinām jaunos dejotājus (B grupa, no 18 g.v.)
«MAZAIS DIŽDANCIS»,
uz atvērto mēģinājumu 7. septembrī plkst.18
I.Karele, 28374363
kultūras nama Lielajā zālē.
Uzzini vairāk – www.dizdancis.lv;
www.facebook.com/dizdancis
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
31. augustā, 2., 7. un 9. septembrī plkst.20.
A.Noviks, 29721362		
Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
3. septembrī plkst.19.30
I.Karele, 28374363
aicinām pievienoties jaunus dejotājus – pārus.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «LAIPA», 14. un 16. septembrī no plkst.20 līdz 22
M.Skrinda, 29428013
deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Aicinām pulkā puišus vai pārus gados labākajos!
VPDK «LAIPA» – garā jauni, sprauni un priecīgi!
Dulli un traki! Mīl dzīvi un mīl deju!
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «ROTA», 15. septembrī plkst.20 kolektīvs atsāk sezonu un
L.Muskare, 29879292
uzņem jaunus dalībniekus (gan kungus, gan dāmas).
Turpmāk – otrdienās deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI» (jaunieši),
31. augustā plkst.20 jauno dalībnieku uzņemšana.
L.Ozola, 27295049
Gaidām puišus un meitenes no 15 g.v.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI» (vidējā paaudze), 7. septembrī plkst.19.30
U.Ozols, 20223360
gaidām dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
Mūsdienu deju studija «INTRIGA»,
4. septembrī plkst.18. Aicinām meitenes no 5 g.v.
I.Ose, 29149198
Uzzini vairāk – www.intriga.lv
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»,
4. septembrī no plkst.14 līdz 20 un
A.Andersone, 29160618
5. septembrī no plkst.10 līdz 14, kā arī visu
septembri darba dienu pēcpusdienās.
Uzņem jaunus dejotājus mūsdienu dejā un
street dance vecumā no 3 līdz 50 gadiem,
gan meitenes, gan puišus.
		
		
		
Sporta deju grupa bērniem,
No 3. septembra plkst.17.
G.Lambergs, 29257697
Gaidām dejotājus no 5 g.v.
Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 8. septembra plkst.18.30.
G.Lambergs, 29257697
Standarta un Latīņamerikas dejas.
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
14. septembrī plkst.18.30 mīļi gaidīsim ģimenes
V.Leja, 28801113
ar bērniem, lai kopā varam dziedāt, dejot,
iet rotaļās un apgūt mūzikas instrumentu spēli.
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija,
Teātra studija uzņem jaunos dalībniekus
A.Matisons, 29190434
17. septembrī no plkst.15 līdz 19.
Pretendentiem jāsagatavo dzejolis, proza vai fabula.
Jelgavas Jaunais teātris,
Jelgavas Jaunais teātris jauno sezonu uzsāk, aicinot
R.Svjatskis, 20390060
interesentus ielūkoties teātra pasaulē un apgūstot
skatuves pamatus. Teātrī aicināti jaunieši no 16 gadiem,
kā arī brieduma gadu un vidējās paaudzes interesenti.
Uzņemšana – 18. septembrī plkst.19 k/n «Rota».
Uzzini vairāk: www.jaunaisteatris.lv
Tautas lietišķās mākslas studija
Studija atsāk nodarbības 1. septembrī.
«DARDEDZE», I.Ozolniece		
Tautas gleznošanas studija,
2. un 3. septembrī no plkst.18.
I.Klapers, 29953991; A.Kalniņa, 26314574		
Zīmēšanas studija,
3. septembrī plkst.17. Uzņem jaunus
U.Roga, 29546447
dalībniekus – 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

Otrd., ceturtd. no plkst.16
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n

Otrd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 līdz 20 (atkarībā
no vecuma grupas) k/n «Rota»
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.15 (atkarībā no
vecuma grupas) Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
visu septembri Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.19.30 Jelgavas k/n;
trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Pirmd. plkst.18
Jelgavas k/n;
trešd. plkst.18
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.19.30
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22

Otrd., ceturtd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22
Pirmd., trešd. plkst.20
k/n «Rota»
Pirmd., ceturtd. plkst.19.30
k/n «Rota»
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 Jelgavas k/n
Nodarbības notiek darba dienās
un sestdienās atkarībā no vecuma
grupas 2 – 3 reizes nedēļā
deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22.
Sīkāka informācija – pie deju
centra administratores
pa tālruni 27795685
un mājas lapā www.benefice.lv
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., ceturtd. no plkst.15 līdz 19
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
Pirmd., piektd.
no plkst.18 līdz 20
k/n «Rota»

Otrd., ceturtd. no plkst.10
Jelgavas k/n
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, 2015. gada 3. septembris

Regatē startē 31 komanda

Aizvadīts viens no vasaras krāšņākajiem notikumiem
– 13. «Baltais» piena paku laivu regate Lielupes
ūdeņos. Šogad četros braucienos regatē startēja 31
komanda. Lielāko daļu dalībnieku jau var saukt par
regates veterāniem – viņi atzīst, ka «āķis ir lūpā»,
tāpēc nevar vairs apstāties, taču netrūka arī debitantu, kuri, iespējams, šo «slimību» vēl tikai saķers.
Pasākuma atbalstītājs «Tukuma piens» šogad dalībniekiem dāvāja 42 tūkstošus piena paku, taču laivu
būvniecībā iztērēts krietni vairāk, jo daļa komandu
izmantojušas arī «būvmateriālus» no iepriekšējiem
gadiem. Šī gada regatē Lielupē bija redzami populārās
multfilmas varoņi Minioni uz «Kanclera plus» plosta,
peldošais džakuzi uz Amatu vidusskolas laivas, SIA
«Dinex Latvia» peldošā noliktava ar auto izpūtējiem,
kas slēpās zem partijas numura J-750, slapjās kulises,
ko veidoja Ādolfa Alunāna teātris, kas bija viens no šī
gada debitantiem, milzīga zivs jeb «Hercoga sapnis»,
kas nesa Jelgavas tehnikuma karogu, seši zirgi, uz
kuriem sēdēja Zemgales cilts vīri, lidojoša govs, stelles
un arī divi gaisa baloni «Nakts mēbeļu» un «Statoil»
izpildījumā. Jāpiebilst, ka regati pirmo reizi varēja
vērot arī tiešraidē internetā, bet tie, kuri nepaguva,
videoierakstu var noskatīties youtube.com Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» kanālā.

Ar iespaidīgo laivu «Hercoga sapnis», kas ieguva titulu «Oriģinālākā laiva», regatē piedalījās jelgavnieks Jānis Stankevičs
ar komandu, nesot darbavietas – Jelgavas tehnikuma – vārdu.
Kapteinis lēš, ka šī laiva būvēta trīs gadus, katru gadu vien
pamainot izskatu un piebūvējot klāt ko jaunu, taču intensīvākie
darbi notikuši pēdējās divās nedēļās. «Katrs kārtīgs vīrs reiz
dzīvē grib izvilkt riktīgu zivi. Arī hercogs Jēkabs bija cilvēks
ar ambīcijām, tālab mums tik liela tā zivs,» saka komandas
kapteinis, atzīstot, ka šajā regatē jau spriests par to, kā laiva
izskatīsies nākamgad.
Foto: Raitis Supe

Nākamnedēļ – Sarmas ielas svētki
 Ritma Gaidamoviča

11. septembrī no pulksten 12
līdz 15 Jelgavā tiks atzīmēti
Sarmas ielas svētki «Melodijas varavīksnes krāsās». Būs
svētku koncerts, kurā pilsētas
skolu jaunieši izdziedās arī
pašsacerētas dziesmas par
Jelgavu, radošās darbnīcas,
zirgu un suņu paraugdemonstrējumi, ar balonu gaisā tiks
palaistas vēlēšanās. Pasākums
ir bez maksas. Autovadītājiem
jārēķinās, ka svētku laikā būs
slēgta satiksme Sarmas ielas
posmā no Mazā ceļa līdz
Raiņa un Tērvetes ielas krustojumam.
Pasākuma kuratore Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciāliste Sņežana
Zenovjeva stāsta, ka šogad par svētku
vadmotīvu ņemta melodija, kas mēdz

būt tikpat krāsaina kā varavīksne. Uz
Sarmas ielas muzikālās skatuves uzstāsies
tuvāko kaimiņu – Jelgavas 2. pamatskolas
– dziedātāji un dejotāji, bērnu un jauniešu
centra «Junda» radošie pulciņi, Bērnu un
jauniešu mūzikas kluba mūziķi, kā arī
Jelgavas mazākumtautību biedrību pašdarbības kolektīvi. «Gatavojoties Sarmas
ielas svētkiem, jau maijā izsludinājām
konkursu skolēniem, aicinot sacerēt un
iesūtīt vārdus dziesmai, kas būtu veltījums
Jelgavai. Atsaucība konkursā bija liela, un
jau 11. septembrī Sarmas ielas svētku dalībniekiem būs iespēja dzirdēt kādu no šīm
jaunajām melodijām ar skolēnu sacerētiem
vārdiem,» tā S.Zenovjeva.
Tāpat svētkos varēs piedalīties atraktīvās
sporta stafetēs un iesaistīties radošajās
darbnīcās, apgleznot seju, satikt un nofotografēties kopā ar dzīvajām skulptūrām, par
ko rūpējas Jelgavas Jaunais teātris, kā arī uz
svētkiem solās atbraukt vairāki multfilmu
varoņi. Piedalīsies arī Jelgavas Pašvaldības
policija, kas atgādinās par drošību, sākoties

mācībām, un dažādos uzdevumos pārbaudīs skolēnu zināšanas. Savukārt stadionā
paredzēti jāšanas sporta skolas «Dressur»
paraugdemonstrējumi, kurus sniegs Jelgavas 2. pamatskolas absolvente, un suņu
skolas paraugdemonstrējumi. «Kā katru
gadu Sarmas ielas svētkos, arī šogad rakstīsim vēlēšanās, kuras ar balona palīdzību
palaidīsim debesīs,» tā pasākuma kuratore,
aicinot jau mājās pārdomāt vēlēšanos. Visi
šie pasākumi ir bez maksas. Simboliska
samaksa būs vien par našķiem un piepūšamajām atrakcijām. Jāpiebilst, ka svētku
viesi jau tradicionāli tiks cienāti ar Sarmas
ielas svētku zupu, ko pagatavos biedrības
«Brīvprātīgie Jelgavai» dalībnieki.
«Uz Sarmas ielas svētkiem aicināts ikviens pilsētas skolēns, bērni ar vecākiem,
lai jautri pavadītu kopā piektdienas pēcpusdienu,» tā organizatori.
Autovadītājiem jārēķinās, ka no pulksten
12 līdz 15 būs slēgta satiksme Sarmas ielas
posmā no Raiņa un Tērvetes ielas krustojuma līdz Mazajam ceļam.

Jubilejas velobraucienā uzstāda rekordu –
tas pulcē vairāk nekā 600 cilvēku

10. Jelgavas velobrauciens ar startu un finišu Pasta salā svētdien izpelnījās īpaši lielu atsaucību – tajā piedalījās vairāk nekā
600 cilvēku, līdz ar to uzstādīts jauns Jelgavas velobrauciena rekords. Lielās atsaucības dēļ par vairāk nekā 20 minūtēm
aizkavējās starts, jo velobraucēju rinda pie reģistrācijas neruka un neruka. Diemžēl ierobežotā laika dēļ organizatoriem
neizdevās reģistrēt pilnīgi visus dalībniekus, tāpēc nevar precīzi pateikt, cik daudz cilvēku piedalījās jubilejas velobraucienā.
Skaitīšana apstājās pie 615. dalībnieka, taču ievērojama daļa braucienam pievienojās bez kārtas numura. Dalībnieki desmit
kilometru garo «goda apli» pa Jelgavu veica nepilnā stundā.
Foto: Raitis Supe

