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2. internātpamatskolas
sporta zāle atklāta!
 Sintija Čepanone

«Šī ir diena, ko skola
gaidījusi vairāk nekā
30 gadu, un mūsu
sapņi, mūsu cerības
beidzot ir pārvērtušās
ikdienā. Darīsim visu,
lai mēs būtu labākie,
lai viss, ko darām, vairotu Jelgavas godu!»
Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zāles
atklāšanā teica skolas
direktore Larisa Simkina. Ar svinīgu lentes
pārgriešanu un sporta
dienas aktivitātēm 2.
septembrī zāle svinīgi
nodota skolēnu rīcībā
Jaunuzbūvētā 2. internātpamatskolas sporta zāle ir pirmā
zema enerģijas patēriņa sabiedriskā ēka Jelgavā. Līdz šim
Latvijā bijuši tikai nedaudzi
zema enerģijas patēriņa ēku
pilotprojekti, tāpēc Jelgavā
īstenotais projekts ir ļoti būtisks
– pie 2. internātpamatskolas
uzbūvētā sporta zāle nodrošinās
ne tikai daudzveidīgas iespējas
fiziskajām aktivitātēm, bet arī
ekonomisko ieguvumu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš atzīst, ka, apvienojot Jelgavas 1. pamatskolu
un 2. internātpamatskolu, vecāku prasība bija jaunas sporta
zāles būvniecība, lai bērniem
varētu nodrošināt kvalitatīvas
sporta nodarbības. Nu solījums
vecākiem izpildīts. «Sports –
tā ir kustība, un kustība ir
ļoti nepieciešama veselībai un
izaugsmei. Prieks, ka šo jauno
sporta būvi atklājam olimpiskajā
gadā – pirmā olimpisko
spēļu sadaļa Riodežaneiro ir
noslēgusies, šobrīd startē paralimpieši, un mēs visi ceram
uz labiem rezultātiem. Lai šī
zāle kalpo jūsu izaugsmei un
sportiskajiem sasniegumiem un
būtu apliecinājums tam, ka jūs
varat!» tā A.Rāviņš.
Jauno zāli atzinīgi vērtē ne
tikai pedagogi, bet arī skolēni
un viņu vecāki. «Mūsu bērni
uz šo skolu pēc apvienošanas
pārnāca no 1. pamatskolas
Zemgales prospektā. Protams,
sākumā bija bažas par visu – kā
viņi iejutīsies svešā vidē, jaunā
kolektīvā. Jebkuras pārmaiņas
taču biedē! Taču nu visi ir pieraduši un apmierināti, turklāt
pilsētas vadība ir turējusi doto
solījumu vecākiem, šajā skolā
nodrošinot plašu sporta zāli,»
saka skolas audzēkņu mammas
Jeļena, Ludmila un Vija, piebils-

Seko līdzi
fotogalerijās
un
videoziņās!

Inženieru dienu laikā –
satiksmes ierobežojumi
 Jana Bahmane

Šajā nedēļas nogalē
pilsētā notiks Inženieru
dienas, kuru viens no
centrālajiem notikumiem ir starptautiskās
kartinga sacensības
«ProKart». Šogad tās
10. septembrī notiks
Stacijas parka apkaimes ielās, taču treniņbraucieni sāksies jau 9.
septembrī. «ProKart»
aktivitāšu laikā jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem
Stacijas parka apkārtnē.
Jau 3. Inženieru dienās jelgavnieki varēs baudīt bagātīgu svētku
programmu trīs dienu garumā
– iepazīt tehniskos sporta veidus
un mācību iestādes, kurās īsteno
programmas ar ievirzi inženierzinātnēs, apmeklēt aktivitātes Stacijas parkā, Pasta salā, kā arī sporta
un atpūtas kompleksā «Rullītis».
Iedzīvotājiem, kuri izmanto sa-

biedrisko transportu, jārēķinās ar
izmaiņām 4., 5., 7., 8., 12., 12.A, 13.,
14., 14.A un 22. maršrutā. Virzienā
no pilsētas centra uz Rūpniecības
ielas rotācijas apli slēgto Pasta ielas
posmu sabiedriskais transports
apbrauks pa maršrutu: Pasta
iela–Zirgu iela–Mātera iela–Rūpniecības iela–Rūpniecības ielas
rotācijas aplis–pagaidu autobusu
pietura «Dzelzceļa stacija», tālāk
pa ierastiem maršrutiem. Savukārt virzienā no Rūpniecības ielas
rotācijas apļa pagaidu pieturas
«Dzelzceļa stacija» uz centru autobusi slēgto Stacijas ielas un Zemgales prospekta posmu apbrauks
pa šādu maršrutu: Rūpniecības
ielas rotācijas aplis–Rūpniecības
iela–Mātera iela–Zirgu iela–Pasta
iela–Jāņa iela–Zemgales prospekts, tālāk – kā ierasts. «Pasažieri
aicināti laicīgi plānot pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, jo
sacensību norises laikā iespējama
autobusu kavēšanās,» norāda SIA
«Jelgavas autobusu parks».
Plašāk par Inženieru
dienām lasiet 8. lpp.

Foto: no JV arhīva

«Lai jaunā sporta zāle kalpo
jūsu izaugsmei un sportiskajiem
sasniegumiem un būtu apliecinājums tam, ka jūs varat!» atklājot
2. internātpamatskolas sporta zāli,
vēlēja Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
Foto: Austris Auziņš
tot – par to, ka solījums tiks arī
izpildīts, viņām šaubu nav bijis.
«Tagad svarīgākais, lai sportam domātās telpas pilnvērtīgi
tiktu apdzīvotas, pēc stundām
arī piedāvājot dažādus sporta
pulciņus. Bērniem pēc dienas,
kas pavadīta skolas solā, ir ārkārtīgi svarīgi izkustēties. Būtu
vērtīgi un arī ērti gan bērniem,
gan mums, vecākiem, ja viņi to
varētu darīt tepat skolā, nevis
nodarbībās citur pilsētā,» tā
mammas.

Jāpiebilst, ka līdz šim skolā
sporta nodarbības notika 50
kvadrātmetrus lielā pielāgotā
klases telpā un skolas gaitenī.
«Vecajā zālītē ne īsti paskriet,
ne sporta spēles paspēlēt varēja
– ja bija labs laiks, gājām ārā,
bet tagad varēsim kārtīgi
sportot arī telpās,» saka 2.
internātpamatskolas 9. klases
skolnieki Maksims Beloborodovs un Oskars Veļikanovs.
Sporta zāles būvniecību veica
SIA «Latvijas Energoceltnieks».

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

«Mums ir gods, ka mums bijusi
iespēja realizēt šo, kā direktore
teica, vairāk nekā 30 gadu
seno sapni, uzbūvējot vienu
no retajām šāda tipa sporta
būvēm Latvijā – pasīvo ēku,»
tā uzņēmuma valdes loceklis
Didzis Vītols, skolas kolektīvam
pasniedzot pirmo kausu – balvu
par pacietību – ar olimpisko
vēlējumu «Augstāk! Tālāk!
Stiprāk!».
Plašāk par jauno sporta zāli
lasiet 4. lpp.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Oktobrī stāsies spēkā jaunais Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums,
kurš pašvaldībām uzliks jaunus pienākumus civilās aizsardzības pasākumu plānošanā
un koordinācijā. Pašvaldība turpmāk būs atbildīga par glābšanas darbu organizāciju,
sniedzot visu nepieciešamo atbalstu operatīvajiem dienestiem. Tomēr jāapzinās, ka
neviena civilās aizsardzības sistēma nebūs pilnvērtīga bez cilvēku līdzdalības. Klimata
pārmaiņu un ģeopolitisko risku dēļ šobrīd civilās aizsardzības pasākumi kļūst arvien
aktuālāki, tādēļ pašvaldība strādā, lai uzlabotu un attīstītu līdzšinējo civilās aizsardzības
pārvaldības sistēmu, kura aptver ne tikai pilsētu, bet arī Jelgavas un Ozolnieku novadu.
Viens no jaunās sistēmas balstiem būs Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kas
jau vairāku gadu garumā uzkrāj informāciju un analizē iespējamos riskus.

«Droša pilsētvide
ir viena no mūsu
prioritātēm»
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes un Ārkārtas situāciju komisijas priekšsēdētājs:
«Sabiedriskā drošība ir viena
no pilsētas augstākā līmeņa
prioritātēm, kas tiek ņemta vērā,
gan projektējot jaunas ēkas un
infrastruktūras objektus, gan
veidojot kopējo pilsētas ārtelpu.
Arī plānojot jebkuru pilsētas pasākumu, viens no būtiskākajiem
kritērijiem ir drošība.
Jelgava atrodas vairāku
nozīmīgu dzelzceļa līniju un
transporta ceļu krustpunktā,
pilsētā ir samērā daudz ražošanas uzņēmumu, un tas
rada papildu riskus, pie kuru
novēršanas strādājam ikdienā.
Tomēr pilnībā droši par to, ka
nekas nevar atgadīties, būt
nevaram, tādēļ nepieciešami
civilās aizsardzības pasākumi,
kas vērsti uz sabiedrisko drošību ne tikai krīzes situācijās, bet
arī ikdienā. Ne velti arī Vācijas
valdība pirmo reizi kopš Aukstā kara laikiem atzinusi, ka
nepieciešams atjaunot civilās
aizsardzības rekomendācijas,
vienlaikus aicinot cilvēkus domāt par pārtikas un dzeramā
ūdens rezervēm.
Jāņem vērā, ka jebkura apdraudējuma gadījumā nedrīkst
celt paniku, jāseko līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos
vai glābšanas dienestu norādījumiem. Pie šādām situācijām
vairāk ir pieraduši tie pilsētas
iedzīvotāji, kuri dzīvo palu skar-

tajās teritorijās, taču ārkārtas
situācijām vismaz teorētiski
sagatavotam jābūt ikvienam
no mums.
Oktobrī sadarbībā ar valsts
operatīvajiem dienestiem pilsētā organizēsim mācības «Stormex 2016», lai pārliecinātos,
kā spējam tikt galā ar ilgstošu,
līdz 36 stundām, elektroenerģijas atslēgumu, vai un kādā
apjomā spējam nodrošināt iedzīvotājus ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem šādā
situācijā. Sadarbībā ar pilsētas
energokompāniju «Fortum»
strādājam, lai nepieciešamības
gadījumā ar «Fortum» šķeldas
koģenerācijas stacijā saražoto
elektroenerģiju varētu apgādāt
pilsētu. Pagaidām tehniski tas
nav iespējams, jo strāva tiek
padota kopējā tīklā. Lai paaugstinātu drošības standartus,
pilsētā šobrīd strādājam pie
jauniem projektiem saistībā
ar vienoto informācijas aprites
sistēmu Pašvaldības operatīvās
informācijas centrā (tālrunis
8787 – red.) un ģeotelpiskās
informācijas un videonovērošanas sistēmas attīstības.
Vēlamies, lai cilvēki pilsētā
justos droši un zinātu, kā rīkoties ārkārtas situācijās, tādēļ
arvien biežāk rīkosim dažādas
mācības izglītības iestādēs,
pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, lai veidotu prasmes
un iemaņas par rīcību ārkārtas
situācijās.»

«Cilvēku zināšanas, kā
rīkoties ārkārtas situācijās,
nav pietiekamas»

Gints Reinsons, Jelgavas
pilsētas pašvaldības operatīvās
informācijas centra vadītājs:
«Civilā aizsardzība sastāv no
daudziem ikdienas procesiem,
tomēr šīs jomas jautājumi kādu
laiku nav bijuši prioritāšu sarakstā. Par tiem runāja samērā
maz, tādēļ arī sabiedrības informētības līmenis par to, kā
rīkoties ārkārtas situācijās, nav
pietiekams. Mēs esam identificējuši tos jautājumus, kuri jāuzlabo. Viens no tiem ir sadarbība ar
iedzīvotājiem, tādēļ savā darbā
arvien lielāku uzmanību pievēršam prevencijas pasākumiem,
informējot un brīdinot iedzīvotājus par iespējamajiem riskiem.
Esam veikuši analīzi un secinājuši, ka pilsētā lielākie apdraudējumi no civilās aizsardzības
viedokļa ir ķīmisko avāriju draudi, ilgstošs elektroenerģijas piegādes pārtraukums, vētras, spēcīgi nokrišņi, pavasara pali un
riski, kas saistīti ar informācijas
sistēmu darbības traucējumiem.
Kiberuzbrukumi var apdraudēt

ūdenssaimniecības sistēmas
darbību, satiksmes drošības
uzraudzību, ielu apgaismojuma
sistēmu un daudzus citus pašvaldības sniegtos pakalpojumus.
Jaunais Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas
likums, kas stāsies spēkā 1.
oktobrī, daudz lielāku atbildību paredz pašvaldībām, kas
turpmāk būs atbildīgas par
ūdens apgādes, apkures un
elektroapgādes nodrošinājumu
tādiem kritiskās infrastruktūras
objektiem kā slimnīcas, skolas,
satiksmes vadības sistēma un
citiem pilsētas infrastruktūras
objektiem. Tāpat pašvaldībām
tiek uzlikts par pienākumu
veikt koordinējošo funkciju starp
dienestiem dažādu krīžu novēršanā. Tā ir liela atbildība, tādēļ
regulāri kopā ar valsts drošības
un glābšanas dienestiem organizējam mācības, lai saprastu,
cik gatavi esam reaģēt vienā
vai otrā situācijā. Ir skaidrs, ka,
uzkrājot un analizējot ikdienas
informāciju, preventīvi varam

gatavoties vismaz sezonālajiem
apdraudējumiem. Piemēram,
rudens sezonai raksturīgākie
riski ir saistīti ar ilgstošām lietavām, vētrām, kas var izraisīt
elektroenerģijas pārrāvumus.
Rudenī ir lietderīgi pārliecināties par to, vai ir iztīrītas grāvju
caurtekas, vai pagalmā nav kāds
aizlūzis koks, vai mājās ir kāda
svece un sērkociņi. Tāpat pirms
apkures sezonas ir jāpārliecinās,
kādā stāvoklī ir ēku dūmvadi, vai
apkures katlam ir veiktas nepieciešamās pārbaudes un apkope.
Tās ir samērā ikdienišķas lietas,
par kurām var parūpēties ikviens no mums. Tāpat lietderīgi
būtu katram pašam atbildēt uz
jautājumu, vai zinām, kā rīkoties
ārkārtas situācijās, ja atskan
brīdinājuma sirēna.
Mūsu novērojumi mācībās un
reālās krīzes situācijās liecina,
ka cilvēkiem visgrūtāk ir pārslēgties no ikdienas situācijas uz
ārkārtas. Ir neizpratne un pretenzijas par dienestu, kuri cenšas
profesionāli un atbilstoši iepriekš
izstrādātām drošības instrukcijām veikt savus pienākumus,
darbu. Ar cilvēku neizpratni
sastapāmies arī gadījumā, kad šā
gada aprīlī kādā no pilsētas tirdzniecības centriem tika atrasts
nezināmas izcelsmes priekšmets.
Cilvēkiem bija jāvadās pēc atbildīgās amatpersonas norādījumiem, lai tiktu ievērotas visas
noteiktās drošības procedūras
līdz apdraudējuma novēršanai.»
Sagatavoja
Jānis Kovaļevskis,
foto Austris Auziņš
un no JV arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt, kā
rīkoties ārkārtas
situācijā?
Valentīns,
komersants:
– Godīgi sakot, es nezinu, kā būtu
korekti rīkoties šādā
situācijā. Domāju, ka sekotu
savai intuīcijai un rīkotos tā, kā
tajā brīdī uzskatītu par nepieciešamu. Manuprāt, pilnvērtīgu atbildi uz šo jautājumu es
varētu sniegt tikai tad, ja šāda
situācija reiz patiesi atgadītos
– stresa apstākļos taču cilvēka
rīcība ir neparedzama.
Maira, floriste:
– Ja būtu
ārkārtas situācija, es
noteikti ieslēgtu radio
vai televizoru un gaidītu turpmākās norādes. Pieļauju, ka
es paliktu mājās tik ilgi, līdz
saprastu, kā rīkoties, tāpat es
vērotu, ko dara pārējie. Svarīgākais būtu saglabāt vēsu prātu
un rīkoties pārdomāti. Protams,
viegli jau to tā pateikt, bet tādā
situācijā rīkoties precīzi pēc
iepriekš izstrādāta plāna, manuprāt, reti kad izdodas.
Antonija,
pārdevēja:
– Es domāju,
ka ārkārtas
situācijā rīkotos intuitīvi. Nonākot konkrētos apstākļos, ir
vieglāk izvērtēt pareizāko rīcību. Protams, es zvanītu atbildīgajiem dienestiem un paļautos
uz viņu norādēm, taču šobrīd
man ir grūti pateikt, kāda būtu
mana rīcība.
Mārtiņš,
students:
– Zinu, ka,
izdzirdot
trauksmes
sirēnas, noteikti jāieslēdz radio un televizors, taču,
godīgi sakot, man šobrīd grūti
vērtēt savu iespējamo rīcību – ja
tas reiz notiktu, es nezinu, vai
spētu mierīgi sēdēt pie televizora un gaidīt, ka kāds man
pateiks, kā rīkoties. Es noteikti
meklētu iespējas nonākt drošībā paša spēkiem.
Milāna,
skolniece:
– Ārkārtas
situācijā es
zvanītu saviem vecākiem un gaidītu, kamēr viņi man atbrauc
pakaļ. Domāju, ka pati neko
neuzsāktu – varbūt vienīgi painformētu glābšanas dienestus.
Man tiešām grūti pateikt, kā
rīkoties būtu pareizi.
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Zināms tirgus investors
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas tirgus»
ārkārtas dalībnieku
sapulcē par tās jauno
dalībnieku apstiprināta
SIA «ERA2K TT». Saskaņā ar SIA «Jelgavas
tirgus» pamatkapitāla
palielināšanas noteikumiem jaunajam dalībniekam pamatkapitālā
jāiegulda 800 000 eiro
un jānodrošina, ka trīs
gadu laikā tirgus tiks
pārcelts pie dzelzceļa
stacijas.
Kā informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas
vietniece Egita Veinberga, SIA
«Jelgavas tirgus» pamatkapitāla
palielināšanas noteikumu noteiktajā termiņā iesniegti divi pieteikumi kapitāla daļu iegūšanai. Pieteikumus iesniegusi SIA «ERA2K
TT» un SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»». Darba grupa,
kas tika izveidota pieteikumu
izvērtēšanai, atzina, ka abu iesniedzēju pieteikumi atbilst SIA
«Jelgavas tirgus» pamatkapitāla
palielināšanas noteikumu nosacījumiem un piedāvātās Jelgavas
tirgus attīstības koncepcijas atbilst
Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu prasībām.
SIA «ERA2K TT» piedāvātais
teritorijas plānojuma funkcionālais sadalījums ir detalizēti izstrādāts, sniedz skaidru priekšstatu

4. vidusskolā tagad
ir «zaļā klase»

par teritorijas plānoto attīstību
un nodrošinājumu ar transporta
infrastruktūru. Piedāvājumā
respektēta blakus esošā apbūve,
tajā skaitā paaugstināta riska
objekti. Savukārt CBS «Igate»
teritorijas plānojuma skicē norādīts teritorijas shematisks sadalījums, no kura nav iespējams gūt
priekšstatu par teritorijas plānoto
attīstību. Darba grupā analizēti
arī tirgus turpmākajai attīstībai
paredzētie papildu finansējuma
avoti – SIA «ERA2K TT» tirgus
attīstībai plāno papildus piesaistīt
privāto kapitālu, nepalielinot SIA
«Jelgavas tirgus» pamatkapitālu
un neietekmējot Jelgavas pilsētas
pašvaldības procentuālo dalību
uzņēmumā. Tāpat netiek plānots
SIA «Jelgavas tirgus» apgrūtināt
ar aizņēmumiem, turpretim CBS
«Igate», lai piesaistītu līdzfinansējumu gan investīciju veikšanai,
gan citu projektu realizācijai,
kā papildu finansējuma ieguves
avotu min ES fondus, informē
E.Veinberga.
 Jana Bahmane
Izvērtējot pretendentu pieteikumus un ņemot vērā, ka ES strukJelgavas 4. vidusskolā
tūrfondu līdzekļi šajā plānošanas
atklāta «zaļā klase» –
periodā līdz 2020. gadam nav
īpaši iekārtota vieta
pieejami vairākām tautsaimniecīskolas teritorijā, kur
bas nozarēm, tostarp vairumtirdzvisu klašu grupu auniecībai un mazumtirdzniecībai
dzēkņi svaigā gaisā
(izņemot automobiļu, motociklu
varēs aizvadīt mācību
remontu), darba grupa par veikstundas un lietderīgi
smīgāku risinājumu atzina privātā
piepildīt brīvo laiku
kapitāla piesaisti, par jauno SIA
starpbrīžos. «Tagad
«Jelgavas tirgus» dalībnieku apmūsu skolā ir par vienu
stiprinot SIA «ERA2K TT».

Aicina nolikt ziedus pie
Čakstes pieminekļa
 Jana Bahmane

Trešdien, 14. septembrī, pulksten 14 notiks svinīga
ziedu nolikšana pie pieminekļa Latvijas pirmajam
prezidentam Jānim Čakstem.

www.jelgavasvestnesis.lv
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klasi vairāk – šeit bērni
varēs noteikt vēja virzienu, vērot mākoņu
gaitu, izzināt dažādus
augus un kukaiņus, kā
arī vienkārši pavadīt
laiku svaigā gaisā,» atklājot klasi, sacīja 4.
vidusskolas skolotāja
Ritma Tautere.

Skolotāja stāsta, ka ideja par
Šogad aprit 157 gadi, kopš dzimis pirmais Valsts prezidents šādas klases izveidi radās jau sen,
zemgalietis J.Čakste, un, godinot viņa dzimšanas dienu, 14. sep- taču pamatīgāk tās realizācija
tembrī ziedus pie pieminekļa aicināts nolikt ikviens jelgavnieks. uzsākta aizvadītā mācību gada

Šogad Dzejas dienas,
kuras Jelgavā tiks atzīmētas 13. septembrī,
aizritēs šaha tematikā, un Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina
jelgavniekus apmeklēt
izglītojošus pasākumus.
Dzejas dienu pasākumi Jelgavā
ar velobraucienu jeb «dzejriteni»
sāksies jau pulksten 11.35 pie Jelgavas 4. sākumskolas. Izglītojošā
velotūrē kopā ar dzejniekiem
Eduardu Aivaru, Amandu Aizpurieti, Māri Salēju un Dainu
Sirmo interesenti varēs apciemot
vairākas pilsētas skolas. «Esam
izveidojuši divus velomaršrutus,
iekļaujot skolas gan šaipus, gan
viņpus Lielupei,» stāsta Dzejas
dienu režisore Jelgavā Elīna
Apsīte. Katrā skolā velotūres
dalībnieki dzejas svētkus baudīs
aptuveni pusstundu – lasījumus
būs sarūpējuši gan dzejnieki, gan
arī skolu audzēkņi. «Vēlamies,
lai ar katras skolas apmeklējumu mūsu «dzejritenis» arvien
pieaug, tādēļ dzejas cienītāji
velobraucienam var pievienoties
jebkurā posmā,» aicina pasākuma režisore. Aktivitātes dalībnieki ar brauciena maršrutiem
var iepazīties Jelgavas pilsētas
bibliotēkas mājaslapā www.
jelgavasbiblioteka.lv.
Pulksten 18 Pasta salā pie
Tējas namiņa notiks jauno dzej
nieku sacensība jeb dzejas slams.
«Tā ir mūsdienīga dzejas kustība,

kurā jaunie dzejnieki savus darbus oriģinālā veidā izpilda auditorijas priekšā,» skaidro režisore.
Dzejas izpildījumu vērtēs žūrija
un skatītāji, pēc katra lasījuma
izvirzot labākos nākamajai kārtai. «Slama dalībnieki dzeju var
lasīt, deklamēt vai izspēlēt etīdē,»
norāda E.Apsīte. Aktivitātei pa
e-pastu dzejasslams@gmail.
com līdz 12. septembrim aicināti
pieteikties jaunieši vecumā no
16 līdz 25 gadiem. Dzejas spēle
pulksten 20.30 turpināsies ar
E.Aivara, A.Aizpurietes, M.Salēja, D.Sirmās lasījumiem pie Tējas
namiņa. Savukārt pulksten 22
pasākums noslēgsies ar dzejas
spēļu matu jeb mūzikas, dzejas
un stāstu vakaru «Jušanas»,
kurā skanēs Imanta Ziedoņa,
Ojāra Vācieša un Vizmas Belševicas dzejas un stāstu rindas Kārļa
Kazāka, Guntara Grasberga
un Māra Bīmaņa izpildījumā.
G.Grasbergs ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes aktieriem,
kurš «Jušanu» vakarā ļausies
piedzīvotajam un sapņotajam,
pašam nozīmīgākajās latviešu
autoru dzejas rindās un stāstos,
kurus ar savu mūzikas sajūtu
bagātinās K.Kazāka dziesmas.
Muzikālo kompozīciju pilnveidos
viens no Latvijas emocionālākajiem un izsmalcinātākajiem
ģitāristiem M.Bīmanis, atklāj
Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
«Jušanu» vakars radīts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri.
Dzejas dienām veltītos pasākumus Jelgavā bez maksas aicināts
apmeklēt ikviens interesents.

 Sintija Čepanone

Uzsākot jauno mācību
gadu, sveikti iniciatīvas
«Nacionālo dārgumu
jaunatklāšana» pirmā
posma uzvarētāji no
Jelgavas – mūsu pilsētas skolu klašu kolektīvi, kuri pirmajā posmā
sasniedza vislabākos
rezultātus. «Arī šajā
mācību gadā mēs apmeklēsim nacionālos
dārgumus, taču tagad
plānojam akcentēt
objektus, kas ir mūsu
pilsētā un tuvākajā apkārtnē,» saka uzvarētāju Jelgavas tehnikuma
208. grupas audzinātāja
Sigita Brakovska.
Iniciatīvas uzvarētāji tika paziņoti aizvadītā mācību gada izskaņā, savukārt apbalvošana notika
1. septembrī. 1. – 4. klašu grupā
Jelgavas pilsētā uzvarēja Jelgavas
6. vidusskolas 4.b klase (šobrīd 5.
klase), balvā saņemot dāvanu karti
kopīgai karameļu pagatavošanai
«Karameļu darbnīcā». 5. – 9. klašu
grupā uzvarēja 9.b klase (šobrīd
jau 10. klase), iegūstot iespēju
ierakstīt dziesmu ierakstu studijā
kopā ar grupu «TirkizBand». Savukārt Jelgavas tehnikuma 108.
grupa (šobrīd jau 208. grupa) uzvarēja 10. – 12. klašu konkurencē,
un viņiem īpašu dāvanu sarūpējusi
šīs iniciatīvas patronese Valsts
prezidenta kundze Iveta Vējone,
uzaicinot viņus uz sarunu pie tējas

Īsi
 Piektdien, 9. septembrī, Jelgavas
Lielajā aptiekā Uzvaras ielā 3 ikviens
interesents bez maksas varēs noteikt
cukura līmeni asinīs. Cukura līmeni asinīs varēs noteikt no pulksten 9 līdz 12.
«Lūdzam ierasties tukšā dūšā vai divas
stundas pēc ēšanas,» norāda aptiekā,
piebilstot, ka, konstatējot paaugstinātu
cukura līmeni asinīs, apmeklētājs bez
maksas saņems glikometru.
 Pirmdien, 12. septembrī, no
pulksten 16 līdz 19 Jelgavas Jaun
sargu vienība aicina jaunsargu
un kandidātu vecākus uz līgumu
pārreģistrēšanu un parakstīšanu,
kā arī tikšanos ar vienības instruktoriem, informē Jaunsardzes
departamenta 1. novada nodaļas
jaunsargu instruktore Daina Kleinberga. Jaunsargu un kandidātu vecāki
gaidīti Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona telpās Dambja ielā 22.
Tālrunis uzziņām – 26165859.

Foto: Austris Auziņš
pavasarī. «Arī tad, kad sākumskola atradās citās telpās, mēs
rīkojām daudz aktivitāšu svaigā
gaisā, tādēļ, pārceļoties uz šo
skolu, mums kaut kā pietrūka,» vērtē 4.a klases audzinātāja
R.Tautere, kura vērsās pie skolas
vadības, lai gūtu atbalstu «zaļās
klases» izveidei. Kopā ar audzēkņiem tika izvēlēta vieta pie ozola,
kur ik gadu notiek Miķeļdienas
gadatirgus. «Manuprāt, šī vieta
ir burvīga – īpaši rudenī, kad no
ozola krīt zīles,» atklāj skolotāja.
Viņa norāda – pozitīvi ir arī tas,
ka «zaļā klase» atrodas aiz skolas,
kur nav tik intensīvas satiksmes.
«Zaļo klasi» ar muzikālu priekšnesumu atklāja R.Tauteres audzināmā klase, dziedot latviešu
tautasdziesmu «Kas kaitēja nedzīvot», un skolotāja stāsta, ka
pavisam drīz tur patiesi varēs
sajusties kā mežmalā, jo gar skolas
žogu sastādītās tūjas ir labi ieaugušās. «Aizvadītajā mācību gadā
noorganizējām akciju «Tūjiņa»,
kurā skolēnu vecāki saziedoja

līdzekļus 60 tūjām – tās iestādījām
«zaļās klases» teritorijā,» stāsta
4.a klases audzinātāja. Āra klasē
audzēkņi varēs sēdēt uz bluķīšiem
no vairākām koku sugām, kā arī
darboties meteoroloģiskajā stacijā,
kur varēs noteikt gaisa temperatūru, vēja virzienu un uzzināt daudz
ko citu. «Plānojam izveidot arī
«kukaiņu viesnīcu», kurā skolēni
varēs iepazīt dažādus kukaiņus,»
norāda R.Tautere. Viņa stāsta, ka
tā būs īpaši iekārtota vieta ar koku
mizām, zariem, sūnām un lapām,
kurā ar laiku iedzīvosies dažādi
kukaiņi, un skolēni tos varēs pētīt
ar lupu. Pie «zaļās klases» ierīkota
arī izzinoša dobīte, kurā aug pļavas
un ārstnieciskie augi, piemēram,
melisa, sarkanais āboliņš, pelašķis,
lielā ceļteka.
«Zaļo klasi» varēs apmeklēt
ikviens 4. vidusskolas skolēns,
un R.Tautere stāsta, ka interesi
izrāda arī vecāko klašu grupu
skolēni, kuri ieplānojuši izveidot
nojumi, lai mācīties svaigā gaisā
varētu arī lietainajās dienās.

Otrdien pilsētā būs Dzejas dienas Apbalvo aktīvākos nacionālo dārgumu jaunatklājējus
 Jana Bahmane
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«Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas» pirmā posma
uzvarētāji no mūsu
pilsētas ir Jelgavas
tehnikuma 208.
grupa.

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā atslēdzniekus(-ces),

CNC operatorus(-es),
darba galdu iestatītājus(-as).

Darba vieta: Rubeņu ceļš 58,
«Raubēni», Ozolnieku novads.
Gaidīsim pieteikumus no augsti motivētiem
darbiniekiem un darbiniecēm!
Lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Atslēdznieks», «CNC operators» vai «Darba
galdu iestatītājs» pa e-pastu darbs@dinex.lv.
Tālrunis informācijai: 63020200, 26849467.
Starptautisks uzņēmums
SIA «TFConstruction» (reģ.Nr.43603074488)
ar mērķi palielināt ražošanas jaudas šī
gada jūnijā atvēra jaunu koka paneļu māju
ražotni Jelgavā, tāpēc aicinām darbā

BŪVTEHNIĶI.

Mēs sagaidām no tevis:
• sapratni par koka paneļu māju būvniecību;
• prasmi lasīt rasējumus;
• ražošanas procesu kontroli;
• kvalitātes un tehniskā izpildījuma uzraudzību;
• atskaišu sagatavošanu par paveikto.
Foto: Austris Auziņš

tases prezidenta pilī.
«Jelgavas tehnikuma audzēkņi
ar savām zināšanām un prasmēm
gūst panākumus ne tikai profesionālajās sacensībās, bet arī citur,
un to apliecina arī gada sākumā
uzsāktā iniciatīva par godu valsts
simtgadei, kuras laikā ikviens aicināts apmeklēt, iepazīt un izzināt
mūsu valsts nacionālos dārgumus.
Lai gūtās zināšanas bagātina un
palīdz labāk izprast mūsu valsti,
lai to, ko esat ieguvuši mācoties,
pēc gadiem ar uzviju spējat atdot
savai ģimenei, pilsētai un Latvijai!» pasniedzot balvu Jelgavas
tehnikuma audzēkņiem, norādīja
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, arī šajā gadā vēlot
gūt vērtīgus jaunatklājumus.
Jelgavas tehnikuma datorsistēmu tehniķu specialitātes nu jau 2.
kursa audzēkņi Kristers, Rihards,
Eduards un Kristaps atzīst, ka ceļš
uz uzvaru bija apzināts – viņi iesaistīšanos iniciatīvā uztvēruši kā
konkursu, kurā jāuzvar, tieši tāpēc
centušies apmeklēt pēc iespējas
vairāk nacionālo dārgumu. Viņi

 Sabiedrības integrācijas pārvalde
aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 25
gadiem pieteikties neformālās izglītības programmai «PilnveidojiES»,
kuras mērķi ir jauniešu zināšanu un
prasmju pilnveidošana, līdera prasmju
attīstības veicināšana, kā arī brīvprātīgā
darba veikšanas izpratnes un kvalitātes
celšana. Iespēja tiks dota 18 atbildīgiem
un motivētiem Jelgavas jauniešiem.
Pieteikties programmai var līdz 19.
septembrim. No 21. septembra līdz
24. maijam notiks neformālās izglītības
nodarbības, kurās jaunieši varēs izzināt
darbu grupā, apgūt komunikācijas
prasmes, pasākumu organizēšanas
metodiku un projektu vadību, kā arī
apzināt nākotnes perspektīvas. Nodarbības vadīs pieredzējuši neformālās
izglītības treneri un jaunieši. Tās notiks
trešdienās no pulksten 15.30 līdz
pulksten 17. Pretendentiem jāaizpilda
pieteikuma veidlapa un jānosūta līdz
19. septembrim pa e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv. Sīkāka informācija
par apmācību un pieteikuma veidlapa
– https://failiem.lv/u/6sjgg6nn.

kopumā apmeklēja 14 objektus,
kuru nosaukumā iekļauts vārds
«nacionālais». «Reizēm bija grūti
– piemēram, Ķemeru Nacionālā
parka apmeklējums izvērtās par
garu un ilgu pārgājienu, jo izgājām
visu lielo loku,» papildina grupas
audzinātāja S.Brakovska, atzīstot,
ka visas ekskursijas bija izglītojošas, ļaujot papildināt zināšanas
gan par mūsu valsts vēsturi, gan
kultūru. Jaunieši iniciatīvā gatavi
iesaistīties arī šajā mācību gadā,
taču, kā norāda audzinātāja, šoreiz
lielāku akcentu varētu likt uz objektiem tieši Jelgavā un apkārtējos
novados.
Līdz ar jauno mācību gadu
sācies iniciatīvas otrais posms,
un iniciatīvas veidotāji jaunajā
mācību gadā aicina jau pieredzējušos jaunatklājējus doties uz vēl
neatklātajiem objektiem, savukārt
to klašu kolektīvi, kas vēl nav paspējuši iesaistīties iniciatīvā, var
pievienoties jebkurā laikā. Detalizētu informāciju par iniciatīvu un
iesaistīšanos tajā var uzzināt mājaslapā www.nacionaliedargumi.lv.

Tu iegūsi:
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• iespēju profesionāli pilnveidoties;
• motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• draudzīgu kolektīvu.
Sūti savu CV pa e-pastu tfcfactory@gmail.com
līdz 22. septembrim, un mēs ar tevi sazināsimies!
Starptautisks uzņēmums
SIA «TFConstruction» (reģ.Nr.43603074488)
ar mērķi palielināt ražošanas jaudas šī
gada jūnijā atvēra jaunu koka paneļu māju
ražotni Jelgavā, tāpēc aicinām darbā

RASĒTĀJU.

Mēs sagaidām no tevis:
• amatam atbilstošas zināšanas un pieredzi;
• tehnisko domāšanu un atbildību;
• vismaz vidējo profesionālo vai nepabeigtu
augstāko izglītību;
• vēlmi mācīties un attīstīties;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes («MS Office», «AutoCAD»).
Tu iegūsi:
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• profesionālu un karjeras izaugsmi;
• dalību izaicinošos projektos;
• atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas
un darbam nepieciešamās apmācības;
• pozitīvu darba vidi un lieliskus kolēģus.
Sūti savu CV pa e-pastu tfcfactory@gmail.com
līdz 22. septembrim, un mēs ar tevi sazināsimies!
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Ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

Pirmā zema enerģijas patēriņa sabiedriskā
ēka dos četrkārtēju enerģijas ietaupījumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmā, ko pieņem
Būvniecības birojs

Līdz ar jauno mācību gadu
182 Jelgavas 2. internātpamatskolas skolēni var pilnvērtīgi veikt rehabilitāciju, nodarboties ar sportu un apmeklēt
citas veselību uzlabojošas
nodarbības jaunuzbūvētajā
sporta zālē, taču ceļš līdz tam
nebija viegls.
Lai piesaistītu finansējumu sporta
zāles būvniecībai, pašvaldības projektu
speciālisti sāka meklēt iespējas, tomēr
situācija bija teju bezcerīga, jo ES iepriekšējais plānošanas periods gāja uz beigām.
«Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas konkurss
«Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju
samazinošu tehnoloģiju attīstība» bija
pēdējā iespēja piesaistīt finansējumu,»
norāda Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītājas vietniece Ineta Vintere. Lai pagūtu tajā startēt, projektu nācās
izstrādāt (to veica SIA «Baltex Group»)
ļoti īsā termiņā.
Jāpiebilst, ka konkursā tika iesniegti
23 projekti. Mūsējais «Energoefektīvu
risinājumu piemērošana ilgtspējīgām
ēkām Jelgavā» bija viens no septiņiem
apstiprinātajiem. Jelgavas sporta zāles
būvniecība sākās pērnā gada 7. jūlijā un
noslēdzās šī gada 31. maijā.

Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta
zāle ir pirmā būve Jelgavā, turklāt arī
pirmā zema enerģijas patēriņa ēka
Latvijā, ko pēc jaunā Būvniecības likuma ekspluatācijā pieņēma Būvniecības
valsts kontroles birojs.
«Objekts ekspluatācijā tika pieņemts
jūnijā un atbilst visām normatīvo aktu
prasībām zema enerģijas patēriņa
ēkām,» norāda biroja Komunikācijas un
informācijas vadības nodaļas vadītāja
Nelda Elsiņa. Viņa skaidro, ka birojs
uzraudzīja visu būvniecības procesu –
sākot no būvlaukuma sagatavošanas
darbiem un dokumentācijas, beidzot ar
būvmateriālu izcelsmi un atbilstību. Piemēram, lai ēku pieņemtu ekspluatācijā,
tika pārbaudītas tehnoloģiskās iekārtas,
betona paraugi, elektroinstalācija, pāļu
pamati, siltumtrases cauruļvadi, vēdināšanas sistēmas, ugunsdrošība, lifta
reģistrācija un atļauja ekspluatācijas
uzsākšanai, zibensaizsardzība, apgaismojums, vides pieejamība.»

Jelgavas 2. internātpamatskolas (Filozofu ielā 50)
sporta zāles būvniecības izmaksas
• Kopējās izmaksas – 1 826 730,68 eiro
• Pašvaldības finansējums – 831 730,68 eiro
• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums – 995 000 eiro

Foto: Austris Auziņš

Partneris dod praktiskus padomus

Stārķi aizkavē darbu

Jaunā sporta zāle tika būvēta vietā,
kur agrāk atradās katlumāja, ko vispirms
vajadzēja nojaukt. «Uz katlumājas skursteņa bija stārķu ligzda. Laikā, kad bija
plānots sākt demontāžas darbus, tajā
dzīvoja visa putnu ģimene, tāpēc katlumājas nojaukšanu vajadzēja saskaņot
ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Mums
nācās apsolīt, ka ķersimies klāt tikai tad,
kad stārķi aizlidos,» par situāciju, ar ko
sācies sarežģītais ceļš, stāsta V.Ļevčenoks.
Tas apmēram par mēnesi aizkavējis
darbu sākumu.
Līdz ar katlumājas demontāžu radās
jautājums, kā nodrošināt skolai siltumu
ziemā. Pašvaldība saka paldies centralizētās siltumapgādes uzņēmumam
«Fortum», kas nāca pretī un atrada
risinājumu – uzņēmums nomāja konteineru, kurā tika uzstādīts siltumpunkts,
nodrošinot skolai būvdarbu laikā gan
apkuri, gan silto ūdeni.
Jāpiebilst, ka stārķu ligzda Filozofu
ielā tika saglabāta un pēc halles uzbūvēšanas uzlikta uz speciāla staba skolas
teritorijā līdzās jaunajai ēkai. Un šovasar
tajā atgriezās arī stārķi.

ir sporta zāle (600 kvadrātmetri) un
vairākas palīgtelpas: dušas, ģērbtuves,
labierīcības, tehniskās telpas, tostarp
siltummezgls, medicīnas kabinets, skolotāju kabinets, sensorā istaba, logopēda
Siltums – četrreiz lētāks
kabinets, trenažieru zāle, ārstnieciskās
Sporta zāles būvniecībā tika ievēro- vingrošanas telpa, telpa sāls istabai. Pie
tas zema enerģijas
ēkas ir labiekārtota
Jelgavas 2. internātpamatskolas teritorija un izveipatēriņa ēkas prasības, kas nozīmē, ka
dots stāvlaukums
sporta zāle ir Jelgavā
ēka patērē ap 14,23
30 automašīnām.
pirmā zema enerģijas
kWh/m2 gadā. Tam
Līdz šim skolā
patēriņa sabiedriskā ēka.
rūpīgi tika sekots
sporta nodarbības
līdzi visu būvnienotika 50 kvadrātcības laiku, jo, nesasniedzot plānotos metrus lielā pielāgotā klases telpā un
rezultātus, tiktu samazināts arī finanšu skolas gaitenī.
instrumenta piešķirtais finansējums.
Tas prasīja piemērot arī nestandarta Izaicinājums būvniekiem –
risinājumus, bet rezultāts ir sasniegts izolācija un puzle
– pašvaldība ar paveikto ir apmierināta.
Sporta zāles būvniecība tika uzticēta
«Pēc Latvijas būvnormatīva būvētas ēkas SIA «Latvijas Energoceltnieks», kas
enerģijas patēriņš ir apmēram 60 – 100 iepirkuma procedūrā tika izraudzīta
kWh/m2 gadā, kas ir vismaz četrreiz no sešiem pretendentiem. «Tas bija
vairāk nekā jaunajā sporta zālē. Tas sarežģīti,» neslēpj uzņēmuma būvdarnozīmē, ka arī jāmaksā par siltumu būs bu vadītājs Mārtiņš Briedis, piebilstot:
apmēram četras piecas reizes mazāk,» «Viens no galvenajiem faktoriem, kas
norāda V.Ļevčenoks, piebilstot, ka šobrīd šo ēku padara atšķirīgu no citām, ir
cena par vienu megavatstundu Jelgavā siltumizolācijas daudzums.»
ir apmēram 48 eiro bez PVN. Pie šādas
Viņš stāsta, ka ēka būvēta uz pāļiem
cenas ļoti labi siltinātai šāda izmēra spor- – astoņu metru dziļumā tika ierakti 76
ta zālei ar enerģijas patēriņu 60 kWh/m2 betona pāļi. Pieci no tiem tika testēti
gadā par apkuri būtu jāmaksā 3456 eiro uz 100 tonnu slodzi, turklāt papildu
bez PVN, bet zema enerģijas patēriņa drošībai visi pāļi tika testēti ar ultraskahallei – 819,65 eiro gadā bez PVN.
ņu viengabalainības noteikšanai. Gan
Ēka ir 1200 kvadrātmetrus liela. Tajā sienu, gan izolācijas materiāla slāņi

ar veco sistēmu, tāpēc tika pārprojektēts
ūdensvads, sistēmai pievienojoties Dambja ielā. Vienlaikus arī privātmājai, kas
atrodas blakus skolai un agrāk bija pieslēgta skolas ūdensvadam, tika izveidots
atsevišķs pieslēgums pie kopējās sistēmas.

šajā ēkā ir netipiski biezi. Piemēram,
gāzbetona bloku ārsienas ir 37,5 centimetrus biezas, sienu izolācija ir 55
centimetrus bieza. «Izolācijas materiālu tur koka brusas, bet, tā kā slānis
ir biezs, arī svars ir liels, tāpēc darba
gaitā nomainījām materiālu, no kā
izgatavotas brusas. Izvēlējāmies līmēto
saplāksni, kas ir stiprāks materiāls,»
papildina V.Ļevčenoks. Jumta izolācija
ir 90 centimetri.
Procesā tika secināts, ka grīdas
betona kārta, kas tiek klāta uz 60 centimetrus biezas putuplasta kārtas, ir
par plānu, un, ceļoties gruntsūdeņiem
un ceļot uz augšu putuplastu, grīda
varētu salūzt. Līdz ar to grīdā izmantots
gan biezāks metāla režģis, gan biezāka
betona kārta. Tāpat nomainīts grīdas
segums, kļavas dēļus aizstājot ar oša,
kas maksā tikpat, bet ir izturīgāki.
Izaicinājums bija arī ēkas fasāde,
kas veidota no metāla kasetēm. Tās
izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma.
«Kasetes bija simtiem dažādos izmēros
un krāsu toņos, turklāt to stiprināšana
atgādina puzles likšanu – katra kasete
ir paredzēta konkrētai vietai, un citā to
ielikt nevar,» stāsta M.Briedis. Vizuālais
iespaids ir labs, un jaunā sporta zāle
atšķiras no citām pilsētas ēkām ar savu
arhitektonisko risinājumu.
Jāpiebilst, ka autoruzraudzību objektā veica SIA «Baltex Group», būvuzraudzību – SIA «MM61».

Diskusija par normatīvajiem aktiem

Vēl viens sarežģīts moments ēkas būvniecības laikā bija ugunsdrošības prasību
ievērošana. «Tas attiecināms uz jaunās
sporta zāles un vecās skolas ēkas savienojuma vietu. Saskaņā ar ugunsdrošības
prasībām jaunās ēkas logiem, kas vērsti
uz veco ēku, jābūt ugunsdrošiem, bet
tas gandrīz divreiz samazinātu siltumnoturību. Mums bija ļoti būtiski ievērot
zema enerģijas patēriņa ēkas prasības.
Diskusijās ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu atradām risinājumu – jaunajā ēkā izmantojām logus ar
zemāku siltumizolācijas koeficientu,
vecajā ēkā nomainījām logus un abu ēku
savienojuma vietā arī durvis, papildus
ieviešot citus ugunsdrošības pasākumus,
piemēram, apziņošanas sistēmu,» stāsta
V.Ļevčenoks.

Jānovērš plūdu iespējamība

Sporta zāles projektā bija iestrādāta
arī lietus ūdens novades sistēmas izveide,
bet, tā kā vecajai skolas ēkai tā bija izbūvēta daļēji un lietus ūdens tika novadīts
zālienā, pašvaldība nolēma to pilnveidot,
lai novērstu situāciju, ka lietus laikā visa
skolas priekša varētu applūst. Par pašvaldības līdzekļiem lietus ūdens kanalizācija
tika izbūvēta visas vecās skolas ēkas
garumā, novirzot tajā ūdeni no jumta.
V.Ļevčenoks skaidro, ka projektā bija
paredzēts ūdens pieslēgumu veikt Filozofu ielā, bet bija sarežģījumi savienot

Kā norāda I.Vintere, projektā kā
partneris bija piesaistīta arī Norvēģijas
Iekšzemes enerģētikas aģentūra. Tās
eksperti rūpīgi izpētīja tehnisko projektu,
vairākas reizes apmeklēja sporta zāli
būvniecības laikā un noslēgumā izstrādāja ieteikumus ēkas ekspluatācijai, lai
sasniegtu plānoto enerģijas patēriņu.
Piemēram, pēc norvēģu partneru
ieteikuma sporta zālei tika izvēlēts cits
jumta segums. «Projektā jumtam bija
paredzēts izmantot ruberoīdu, bet norvēģu eksperti norādīja, ka, ņemot vērā
biezo izolācijas slāni, izmantojot mīksto
jumta segumu, netiks nodrošināta ventilācija un veidosies kondensāts. Lai to
novērstu, būtu jābūvē jumtā lūkas vai
jāmeklē citi risinājumi, tāpēc nolēmām
segumu mainīt – uzlikām metāla jumtu,
līdz ar to starp izolācijas vati un jumtu
ir sprauga, kas nodrošina ventilāciju,»
stāsta V.Ļevčenoks.
Lai nodrošinātu zemu enerģijas patēriņu, sporta zālē izmantots tikai LED apgaismojums, kustību sensori, kas ieslēdz
gaismu, slēdži, kas ļauj regulēt gaismas
intensitāti, ir arī logi, kas dod saules
gaismu, ventilācija ar rekuperācijas sistēmu, izbūvēta lietus ūdens savākšanas
un novades sistēma.

Temperatūra nav jāregulē,
atverot logu

Saskaņā ar projektu jaunajā sporta
zālē turpmākos piecus gadus jāveic enerģijas patēriņa monitorings. Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas
vietniece norāda, ka tas tiek darīts visās
pašvaldības ēkās, kas siltinātas, piesaistot ES Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļus. Par monitoringu
līgums noslēgts ar RTU speciālistu, bet
ikdienā tam līdzi sekos skolas saimnieks.
«Jebkura sistēma darbojas tik labi, cik
labi ir apmācīts cilvēks, kurš ar to strādā.
Ļoti svarīga ir iekārtu vizuāla apskate,
jo dators ne vienmēr reģistrēs smakas,
smaržas vai eļļas noplūdi. Un jāatceras,
ka sistēmas galvenais uzdevums ir reģistrēt to, ko jūt cilvēki – ēkas izmantotāji,»
iesaka projekta partneris Norvēģijas
sporta būvju eksperts Snorre Nordbo
Olsens. «Mums Latvijā vēl ir jāmācās
pareizi ekspluatēt ēkas, jo nereti mēs
dzirdam – ēka ir nosiltināta, bet rezultātu
nav. Kā var būt rezultāts, ja neievērojam
pat tādas elementāras lietas kā apkures
noregulēšana un telpas temperatūru regulējam, atverot logus?» rezumē projekta
vadītāja I.Vintere.

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

Diāna sezonu sāk Čehijā

Jelgavas
Ledus sporta skolas
daiļslidotāja
Diāna Ņikitina pagājušās nedēļas nogalē atklāja sacensību
sezonu un piedalījās Čehijas pilsētā Ostravā notiekošajās junioru «Grand Prix»
sacensībās, kurās izcīnīja 7. vietu. Pēc
īsās programmas jelgavniece ar 52,45
punktiem 30 dalībnieču konkurencē
ierindojās 6. vietā. Garajā programmā
tika piedzīvots kritiens, un tiesneši par
slidojumu piešķīra vien 87,16 punktus.
Abu programmu summā sasniegtais
rezultāts – 139,61 punkts – jelgavnieci
ierindoja 7. vietā.

Būs Spēka diena

Jelgavā jau 5. reizi notiks Spēka diena,
kuru šogad atzīmēs 10. septembrī. Tās
laikā ikvienam jelgavniekam no pulksten
10 līdz 16 būs iespēja LLU Sporta katedras stadionā pievilkties pie stieņa, par
to saņemot īpašu Pasaules pievilkšanās
dienas diplomu. Jāuzsver, ka šogad
Jelgavā būs tikai viens pievilkšanās
punkts – Raiņa ielā 1. Pasākumu organizē Ielu vingrošanas biedrības Jelgavas
nodaļa. Pagājušajā gadā mūsu pilsēta
pašvaldību konkurencē ar 3631 reizi
ierindojās trešajā vietā – vairāk pievilkās
tikai Rīgas un Liepājas iedzīvotāji. Pērn
Latvijā tika uzstādīts jauns Spēka dienas
rekords – piedalījās 9692 fiziski aktīvu
cilvēku, kuri kopumā pievilkās pie stieņa
96 030 reizes.

Jurčenko – 13. pasaulē

Jelgavu pārstāvošais cīkstonis Alberts Jurčenko
3. septembrī Parīzē piedalījās pasaules junioru
čempionātā brīvajā cīņā,
kurā svara kategorijā līdz
74 kilogramiem ar rezultātu 7:2 pārspēja Kolumbijas sportistu Karlosu
Izkvjero-Mendesu, taču sacensību astotdaļfinālā ar rezultātu 0:11 zaudēja
Azerbaidžānas cīkstonim Muradam
Suleimanovam. Kaut arī pastāvēja iespēja, ka jelgavnieks varētu sacensības
turpināt bronzas zarā, tā neīstenojās, jo
Azerbaidžānas cīkstonis sīvā cīņā zaudēja
ASV pārstāvim, līdz ar to A.Jurčenko
savu dalību pasaules junioru čempionātā
noslēdza 13. vietā.

Smaiļotāji un kanoe
airētāji iegūst medaļas
Latvijas čempionātā
 Ģirts Pommers

Augusta beigās Limbažu airēšanas bāzē notika Latvijas
čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā. Jelgavu šajos mačos pārstāvēja ūdens
sporta kluba «Barons», Jelgavas sporta kluba «KC» un
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) airētāji.
26. augustā notika sacensības 1000
metru distancē, un pirmās trīs vietas
ieņēma jelgavnieki. Uzvarēja Mārtiņš
Veispals («Barons»), otro vietu izcīnīja
Oskars Rikters («Barons»), bet trešo
– Roberts Altmanis (BJSS). Kanoe
laivām 1000 metros uzvarēja BJSS
sportists Roberts Lagzdiņš.
K-2 1000 metru distancē uzvarēja
M.Veispals kopā ar Robertu Pumpu no
Murjāņu Sporta ģimnāzijas. C-2 1000
metru distancē otro vietu izcīnīja
R.Lagzdiņš un Matīss Ozols (BJSS).
K-2 100 metru distancē sieviešu konkurencē pie sudraba medaļām tika
Baiba Petrovska (BJSS) un Daiga
Liepiņa (BJSS). Šajā distancē vīriešu četriniekos bronzu izcīnīja Jānis
Geidāns, Ervīns Vēveris un Vasilijs
Andriško (visi «KC»), kuri par ceturto
airētāju bija uzaicinājuši Mārtiņu Upīti
no Brocēniem. C-4 1000 metros sudrabu izcīnīja Aleksejs Čikuns, Boriss
Lonskis, Aleksejs Ševcovs un Igors
Miļuhins (BJSS).
Dienu vēlāk notika mači 200 metru
distancē. C-1 grupā sudrabu izcīnīja
B.Lonskis, bet sieviešu konkurencē
uzvarēja jelgavniece Jūlija Gutova
(BJSS). C-2 grupā pie uzvaras tika
R.Lagzdiņš un M.Ozols, bet K-2 bronzu
izcīnīja B.Petrovska un D.Liepiņa.

Viens no
medaļām
bagātākajiem
Limbažos bija
airētājs Roberts Lagzdiņš.
Foto: no olimpiskā centra «Limbaži» arhīva
K-4 200 metros sudraba godalgas
jelgavniekiem E.Vēverim, J. Geidānam
un V.Andriško. C-4 grupā jelgavniekiem sudrabs, kuru izcīnīja A.Čikuns,
A.Ševcovs, B.Lonskis un I.Miļuhins.
Sievietēm smaiļošanā četriniekos sudrabu izcīnīja Santa Dreimane (BJSS),
B.Petrovska un D.Liepiņa, kurām
palīdzēja mājiniece Sabīne Cirša.
K-1 4 x 200 metru stafetē sudrabu izcīnīja jelgavnieki R.Altmanis, Roberts
Ernests Levics («Barons»), M.Veispals
un O.Rikters. Savukārt C-1 4 x 200
metru stafetē par uzvarētājiem kronēti
M.Ozols, R.Lagzdiņš, A.Ševcovs un
B.Lonskis.
Noslēdzošajā – trešajā – dienā sacensības notika 500 metros. K-1 grupā
sudrabs tika M.Veispalam, bet C-1 grupā identisks sasniegums R.Lagzdiņam.
Dāmu konkurencē C-1 grupā sudrabu
izcīnīja J.Gutova. Divniekos otrā vieta
R.Lagzdiņam un M.Ozolam, bet sieviešu konkurencē K-2 grupā bronzas

godalga B.Petrovskai un D.Liepiņai.
Arī četriniekos jelgavnieki tika pie
divām sudraba medaļām, un veterānu
konkurencē vēl vienu sudrabu izcīnīja
Andris Veinbergs.
Kā atzīst BJSS trenere Lelde Laure,
jelgavnieki šajās sacensībās kopumā
startējuši atzīstami: «Par sasniegto
ir gandarījums. Mums pilsētā ir trīs
organizācijas, kas rūpējas par šī sporta
veida attīstību. Prieks, ka mums 200
metros ir trīs vadošie Latvijas sportisti. Tāpat lieliskus rezultātus uzrādīja
junioru vecuma airētāji, kuri veiksmīgi
spēja konkurēt ar pieaugušajiem.»
Jelgavniekiem sezona turpināsies arī
septembrī, kad vairāki sportisti dosies
uz pasaules junioru čempionātu, kas
notiks Vācijā. Vēl šajā mēnesī plānotas
sacensības Ungārijā, bet sezona noslēgsies Jelgavā, kad 1. oktobrī notiks
Latvijas čempionāts garajās distancēs
jeb maratonā. Sportisti veiks astoņu
un 16 kilometru distances.

Par projekta konkursu 2016. gadam (II kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma» 2016. gadam (II kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt
labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām
un nodibinājumiem, kuru darbība ir Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas
nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 22.08.2013. lēmumu Nr.11/12),
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
realizāciju Jelgavas pilsētā;
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu
sabiedriski nozīmīgos projektos;
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu
iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja
tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
4. sociālu programmu īstenošanai;
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām;
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai un mērķprogrammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. organizāciju darbinieku atalgojumam;
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3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas
pašvaldības izveidotas programmas;
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu
vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 07.10.2016. plkst.14
slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz
aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
• Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava,
LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 07.10.2016.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 07.11.2016.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un
nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta
pieteikums «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai»». Attiecīgie dokumenti
publicēti Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Sabiedrība», «NVO» (projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā).
Kontaktpersona – Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre
Anita Kuļša, tālrunis 63005583, e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.

U-21 izlase Jelgavā
vārtus negūst

Latvijas U-21 izlase Zemgales Olimpiskajā
centrā aizvadīja divas spēles 2017. gada
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā.
Vispirms 2. septembrī ar rezultātu 0:2 tika
piedzīvots negaidīts zaudējums pret Moldovas vienību, bet 6. septembrī tika nospēlēts neizšķirti (0:0) ar spēcīgo Melnkalnes
U-21 izlasi. Jelgavnieka Daiņa Kazakeviča
vadītā U-21 izlase šobrīd ar astoņās spēlēs izcīnītiem sešiem punktiem 1. atlases
grupā sešu komandu konkurencē atrodas
priekšpēdējā – 5. – vietā. Pārliecinoša
līdervienība ir Čehijas izlase, kura astoņās
spēlēs sakrājusi jau 20 punktus. Nākamais
mačs mūsējiem plānots 7. oktobrī Maltā,
kur būs jātiekas ar vietējiem futbolistiem.
Spēles sākums – pulksten 18.

Svētdien būs
futbola svētki
 Ģirts Pommers

Svētdien, 11. septembrī, Jelgavā notiks Futbola diena, kura
Zemgales Olimpiskajā centrā
tiks atzīmēta ar dažādām
šī sporta veida aktivitātēm,
tostarp jau ierasto FK «Jelgava» spēli pret 100 Jaunatnes
futbola akadēmijas (JFA) censoņiem. Kā pasākuma noslēgums plānota FK «Jelgava»
dublieru spēle pret FS «Metta/
LU-2» vienību.
Futbola diena sāksies pulksten 12, kad
pie Zemgales Olimpiskā centra mākslīgā
seguma futbola laukuma notiks dalībnieku pulcēšanās, iepazīšanās un dalīšanās
komandās, lai piedalītos stafetēs un
minifutbola sacensībās. Kā stāsta JFA
«Jelgava» vadītājs Gatis Mašals, šajās
aktivitātēs piedalīsies akadēmijas audzēkņi, viņu vecāki, kluba pārstāvji, taču
iespēja piedalīties netiks liegta arī citiem
interesentiem.
Ap pulksten 13.50 aktivitātes pārcelsies
uz Zemgales Olimpiskā centra stadionu,
kurā visi dalībnieki veiks simbolisku goda
apli, bet pulksten 14 sāksies tradicionālā
draudzības spēle starp FK «Jelgava» un
akadēmijas audzēkņiem «11 pret 100».
Futbola diena Jelgavā noslēgsies ar FK
«Jelgava» dublieru maču pret FS «Metta/
LU-2». Sākums – pulksten 16.

Jelgavā – starptautisks
tenisa turnīrs
 Ģirts Pommers

Nedēļas nogalē sporta
kompleksa «Zemgale» tenisa kortos notiks trešais
starptautiskais tenisa turnīrs U-16 vecumā «Jelgava
Open».
Sacensības notiks Eiropas junioru
tenisa tūres ietvaros, tādēļ Jelgavā
redzēsim Eiropā sevi jau labi pierādījušus jaunos tenisistus. «Sacensībās
piedalīsies ap 100 dalībnieku no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas,
Polijas, Latvijas un Baltkrievijas.
Zināms, ka Jelgavā spēlēs Eiropas
ranga 18. numurs Artjoms Bardzins
no Baltkrievijas, bet meiteņu grupā
visaugstākā ranga pārstāve būs lietuviete Iveta Daujotaite.
«Šajā turnīrā piedalīsies 13, 14, 15
un 16 gadus veci tenisisti un tenisistes. Sporta kompleksa «Zemgale»
tenisa korti pilnībā atbilst visām
prasībām, un spēles tiesās starptautiski tiesneši,» par sacensībām stāsta
to direktors Mihails Ivanovs. Mačos
piedalīsies arī vairāki Latvijas jaunie
talanti.
Sacensības sāksies 10. septembrī,
kad plānotas kvalifikācijas spēles par
iekļūšanu pamatturnīrā, kurš tiks
aizvadīts 12. septembrī. Sacensību
pusfināli plānoti 16. septembrī, bet
fināli – dienu vēlāk. Jāpiebilst, ka
spēles notiks zem klajas debess, tādēļ
to gaitu varētu ietekmēt nelabvēlīgi
laika apstākļi.
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Meklē darbu
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

Piedāvā darbu
SIA «LKL SLAMPE» (reģ.Nr.LV40003517107)
aicina darbā ražošanas meistari(-u) šūšanas
cehā. Darbs Tukuma novadā, Slampē. Tiek
piešķirta dienesta automašīna. Pieteikumu
lūdzam sūtīt pa e-pastu dacite30@gmail.
com. T.29191873 (zvanīt darba laikā no
plkst.9 līdz 18).
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu kurinātājam(-ai) pirtī.
T.29225453.
Sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) aicina darbā medicīnas
māsu. T.63050449, 63050167.
Piedāvā darbu laukos palīgstrādniecei(-kam) ar dzīvošanu uz vietas. Zvanīt pēc
plkst.20. T.29660598 (Kārlis Ausmanis).
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
meklē šuvējas(-us) ar pieredzi darbam Jelgavā, Dobeles ielā 47. Pieteikties, zvanot
darba laikā pa tālruni 25651321.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas.
T.29954171.
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja samaksa. Lielā iela 9.
T.22182220.

Pārdod
Škoda Octavia (2006), dīzelis. TA –
2017.10. T.26710504.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Izīrē
1-ist. dzīvokli privātā mājā. T.63010029.

Dažādi
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Mini zoodārzā «Jaunaudzes» pazudis
brūnas krāsas taksis (meitene), uz kakla
sarkana siksniņa. Zinātājus lūdzu atsaukties. T.28756305
Podnieka darbi. T.26293198.
Veicam ūdensvada un kanalizācijas izbūves
darbus. Pieslēgumi pie pilsētas komunikācijām, kā arī remontdarbi. T.29353453.
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi. T.28265306.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Aicinu bērnus no 6 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.
Zemes frēzēšana. T.25994203
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
noslēgt īres, pirkuma līgumu, nodibināt
uzņēmumu. Raiņa 14. T.29179847
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
GAĻINA ŠARINA (1955. g.)
ANSIS SPROĢIS (1920. g.)
IGORS SKĻARS (1963. g.)
VERONIKA BUKA (1934. g.)
JURIJS SMIRNOVS (1944. g.)
ALEKSANDRS BRENCOVS (1982. g.)
AIGARS KOZLOVSKIS (1973. g.).
Izvadīšana 08.09. plkst.14 Bērzu kapsētā.
VALENTĪNA GURA (1946. g.).
Izvadīšana 08.09. plkst.15 Bērzu kapsētā.
ANATOLIJS VICUPS (1949. g.).
Izvadīšana 08.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2293.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Piedzīvojumi mākoņos». ASV piedzīvojumu filma.
2008.g.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 229. un 230.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2293.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
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 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».
Tēlnieks Laimonis Blumbergs».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Bezceļu tūrisms. Kolas pussala». Dok.seriāls. 1.sērija.
7.30 «Otrā pilsēta Daugavpils». Dokumentāla filma.
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 227. un 228.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 596.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 597.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 21.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Bezceļu tūrisms. Kolas pussala». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
23.30 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Vieglatlētika».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
11.50 «Nenosūtītā vēstule». ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS. «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 2016.g.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Attīstības kods 2».
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 19.sērija.
10.05 ««Gatavo 3» mežā».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 8.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 9.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 20.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 66.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 11.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sveika, Rīga!»
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
2.30 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 66.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 13. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2294.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Toskāna: turp un atpakaļ». Romantiska komēdija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 231. un 232.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2294.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. ««Facebook»: modernā impērija».
Dokumentāla filma.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves»».*
1.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pa pilsētu jumtiem. Ņujorka». Dokumentālu filmu cikls.
8.30 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš». LTV videofilma.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 229. un 230.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 597.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio. Labāko
sacensību izlase».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 21.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 598.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Vieglatlētika».*
23.15 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 17.sērija.
0.10 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.20 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
11.45 «Sieviešu pasaule». Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 2.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Kāzu plānotāja Roza». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 20.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 9.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 10.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 66.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 67.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.00 «Bekstroms». ASV seriāls. 3.sērija.
1.00 «Krīze». Seriāls. 8.sērija.
2.00 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
2.55 «Iebraucēji». ASV seriāls. 9.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 67.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 14. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2295.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 233. un 234.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2295.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KARALISTE».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar sapni mugursomā».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.45 ««Facebook»: modernā impērija». Dokumentāla filma.
1.50 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7

5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 233. un 234.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 599.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 22.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 600.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
21.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 231. un 232.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 598.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.30 «Sievu spēles». Dokumentāla filma.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 599.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants». (krievu val., ar subt.).
20.20 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 1.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 22.sērija.
22.00 «Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls».
23.10 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
23.40 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
11.45 «Kāzu plānotāja Roza». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 3.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 15.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Rituāls». Šausmu filma. 2011.g.
0.25 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
1.10 «Dzīvīte».
1.35 «Košākai dzīvei 3».
2.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 21.sērija.
10.05 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 19.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 10.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 11.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 67.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 22.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 68.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.40 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 16.sērija.
0.40 «Krīze». Seriāls. 9.sērija.
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
2.35 «Iebraucēji». Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 68.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 15. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2296.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 235. un 236.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2296.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «Vienas dienas restorāns».

LTV7

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
11.45 «Kā svaiga vēsma». Vācijas drāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 4.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dok.seriāls. 11.sērija.
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 22.sērija.
10.05 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 20.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 11.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 12.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 68.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 23.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 69.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 22.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sacīkstes uz dzīvību un nāvi 3».
ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.10 «Krīze». Seriāls. 10. un 11.sērija.
2.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 3.sērija.
3.00 «Iebraucēji». ASV seriāls. 12.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 69.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 16. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 5.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 237. un 238.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 6.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Latvijas kods. Domāt skola». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.45 TV PIRMIZRĀDE. «Tomass no Muļķu zemes.
Stāsts par Igaunijas prezidentu Ilvesu».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Mariss Jansons un Raimonds Pauls Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra 90. jubilejas koncertā».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.

23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 5.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 7.sērija.
3.35 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Gribas drusku pablēņoties. Koncerts». Studija «Dauka».
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 235. un 236.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 600.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 1.daļa.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 601.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 1.sērija.
21.10 «Leģendārie albumi. Pīters Geibriels». Dokumentāla filma.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Okeānu krāsa». Vācijas drāma. 2011.g.
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Trakais pirmais gads». Romantiska komēdija. 2013.g.
2.40 «Anekdošu šovs 2».*
3.30 «Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Četras sievietes un mīlestība».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
18.55 «Latvijas faili. Saule. Pērkons. Un Mārtiņš Brauns».
Latvijas dokumentāla filma.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 JAUNUMS. «Mūsu labākās dziesmas». «Bet bet».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 23.sērija.
10.05 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 22.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 12.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 13.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 69.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 24.sērija.
18.00 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
21.30 «Gārfīlds». ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Lieliskā tagadne». ASV komēdija. 2013.g.
1.00 «Krīze». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
2.55 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 17. septembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums».
Vācijas un Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 1.sērija.
12.45 «Vienas dienas restorāns».*
13.15 «Adreses».*
13.45 «Deviņdesmitie».*
14.40 «Par puķi, tevi un mani».* Kuldīgas svētku koncerts.
17.00 «Melot, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Viļaka. Pils iela.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Ilgu tramvajs». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.50 «Mana dziesma».*
2.05 «Okeānu krāsa». Vācijas drāma. 2011.g.
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.10 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.05 «Dzimtas detektīvs».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*

Ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 9.sērija.
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* A.Mūrnieks.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KARALISTE».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 «Dzīves aspekti. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 1.sērija.
14.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.00 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
15.45 «Krievu mantiniece». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
16.45 «Latvijas futbola virslīgas spēle».
«Spartaks Jūrmala» – «FK Liepāja».
19.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
20.05 «Aculiecinieks».*
20.20 «Ceļš mājup. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.15 «Ar sapni mugursomā».
21.45 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
23.30 «Trakais pirmais gads». Romantiska komēdija. 2013.g.
1.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.10 «Hipokrata zvērests». Dokumentāla filma.
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* A.Mūrnieks.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 8.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 18.sērija.
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 2.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 7.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 1. un 2.sērija.
13.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
14.00 «Vecpuisis 14». ASV realitātes šovs. 2. un 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sirds aicinājums». Seriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Lieliskais gadsimts». Seriāls. 1.sērija.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Noziegums Braitonā».
ASV krimināldrāma. 2010.g.
1.10 «Sieviešu pasaule». Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
2.35 «Dauntonas abatija 4». Seriāls. 7.sērija.
3.25 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
4.10 «LNT brokastis».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos atsevišķos
lekciju kursos (numeroloģija, hiromantija, rūnas u.c).
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Informācija – www.astrologijelgava.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iestāde

«Jelgavas ledus sporta skola»

UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠORTTREKĀ

ar slidošanas iemaņām vecumā no 6 līdz 9 gadiem.
Kontaktinformācija saziņai:
Jelgavas Ledus sporta skola – 63007222, 20384690.
Treneri: Evita Krievāne – 20004004, Ivita Krūmiņa – 26742729.
Adrese: Rīgas iela 11, Jelgava.

Zemgales NVO Centrs
piedāvā:

VALODU KURSI

ANGĻU,
FRANČU,
KRIEVU,
ITĀĻU UN
VĀCU

DALĪBAS MAKSA:
32 EUR līdz 38 EUR / mēnesī

Lielā iela 15, Jelgava

 29751732

info@zemgalei.lv

www.zemgalei.lv/valodas
+ spāņu un zviedru valodas kursi pēc
pieprasījuma

TV PROGRAMMA
4.10 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.05 «Dzimtas detektīvs».*

TV3
5.00 «Krīze». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.55 «Plāksteris Adamss». ASV traģikomēdija. 1998.g.
15.10 «Dejas ar viļņiem». ASV un Vācijas piedzīvojumu filma. 2002.g.
17.25 «Gārfīlds». ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
21.50 «Harijs Poters un uguns biķeris». ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
1.00 «Dejas ar viļņiem». ASV un Vācijas piedzīvojumu filma.
3.00 «Plāksteris Adamss». ASV traģikomēdija. 1998.g.

Svētdiena, 18. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.00 «Pa pilsētu jumtiem. Barselona». Dokumentālu filmu cikls.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Mans zaļais dārzs».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīve kā lauku saimniecība».
Vācijas komēdija. 2012.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 «Cilvēka bērns». Studijas «Trīs» ģimenes filma (ar subt.). 1991.g.
23.15 «KARALISTE».*
23.45 «Melot, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
0.40 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā!»».*
3.55 «Vai Rīga jau gatava?»*

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
(reģ.Nr.90000074738)

aicina darbā ģeogrāfijas skolotāju
pamatskolā un vidusskolā.
Tālrunis 63021897, 29182145.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.30 «Dzīves aspekti. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.20 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums».
Vācijas un Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 1.sērija.
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 9.sērija.
15.00 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.50 «Vienas dienas restorāns».*
16.20 «Tava kārta dejot!» Muzikāla melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
18.20 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
18.50 «Leģendārie albumi. Pīters Geibriels». Dokumentāla filma.
20.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 18.sērija.
21.55 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.55 «Misija Londonā».*
Latvijas sportisti Londonas olimpiskajās spēlēs.
0.55 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
1.55 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Noslēguma ceremonija».
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 19.sērija.
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.35 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 3.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 8.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina bērnus no 3 gadiem, skolēnus,
jauniešus un pieaugušos apgūt angļu
valodu mazās grupās, pārī vai individuāli.
Bērniem (no 7 gadiem), jauniešiem un
pieaugušajiem – gatavoties starptautiskajiem Cambridge vai IELTS eksāmeniem
angļu valodā.
Tālrunis 26456942, e-pasts
info@avstudija.lv; www.avstudija.lv

10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 3. un 4.sērija.
12.40 «Atgūsti mani!» Krievijas melodrāma. 2015.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Bet bet».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 2. un 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2. un 3.sērija.
23.05 «Purvāji 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Mis Mārpla. Ēnu spogulis». Detektīvfilma. 2010.g.
2.05 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
3.10 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 3.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 1.sērija.
6.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.50 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861)

aicina darbā sociālo aprūpētāju
grupas darbam ar bērniem.
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7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
12.25 «Taisnīguma līgas piedzīvojumi. Laika slazdā».
ASV animācijas filma. 2014.g.
13.35 «Harijs Poters un uguns biķeris». ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
16.50 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «10000 p.m.ē.»
ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
22.05 «Kad iestājas tumsa». Fantastikas trilleris. 2000.g.
0.20 «Ideāls vīrietis». ASV romantiska drāma. 2013.g.
2.15 «Krīze». Seriāls. 13.sērija.
3.00 «Greislenda». Seriāls. 1.sērija.
4.20 «Cilvēks pret mušu».
Latvijas realitātes šovs. 2016.g.

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

Galvenā prasība: 1. līmeņa profesionālā augstākā
izglītība sociālajā aprūpē vai sociālajā darbā.
Stabils atalgojums.

Komplektējam jaunu grupu
profesionālās
floristikas apguvei.

CV sūtīt pa e-pastu
Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.lv
vai zvanīt pa tālruni 63026313 (darba dienās).

Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.
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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»,
A.Pizika, 29229062

6. un 13. septembrī plkst.19 jauno
dalībnieku uzņemšana visās balsu grupās.

Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n

Jauktais koris «ZEMGALE»,
G.Pavilons, Z.Stafecka, 29155577

21. un 26. septembrī no plkst.18 līdz 19
uzņem jaunus dalībniekus visās balsu grupās.

Pirmd., trešd. plkst.18
Jelgavas k/n

Jauktais koris «TIK UN TĀ»,
G.Galiņš, 29467242

13. septembrī plkst.20 un vēlāk katru mēģinājumu Otrd., ceturtd. plkst.20
gaidām dziedātājus, kuri vēlas piedalīties
Jelgavas k/n
Latvijas simtgades Dziesmusvētkos.

JELGAVAS POPKORIS,
J.Vizbulis, E.Karlsone, 28383023

5. septembrī plkst.19 biedrības «Zemgales
kultūras studija» telpās (Dobeles ielā 62a).
Uzņem meitenes un puišus visās
balsu grupās (6. – 12. klase).
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA», Jauno dalībnieku uzņemšana 6. un 13. septembrī:
A.Pizika, 29229062
• 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, 6. septembrī plkst.18. Gaidām muzikālus jauniešus.
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683		
Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA», Ansamblis atsāk darbību otrdienās.
L.Gaile, 26542139		
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
Jauno dalībnieku uzņemšana visu septembri
L.Ozola, 20121850
darba dienās no plkst.18 līdz 19.
Gaidām zēnus un meitenes no 2,5 līdz 15 g.v.
		
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs 2. septembrī plkst.18.
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Uzņem zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
A.Skrastiņa, 26539194
Uzzini vairāk – www.vejazirdzins.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE» Visu septembri pirmdienās un trešdienās
(pamatsastāvs),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE» Visu septembri otrdienās un ceturtdienās
(vidējā paaudze),
gaidīsim dejotgribētājus ar priekšzināšanām.
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis
Visu septembri pirmdienās un trešdienās
«EX LIELUPE»,
gaidīsim dejotgribētājus – tos, kam pāri 40!
E.Simsone, 29712365
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis
Aicinām jaunos dejotājus (A grupa) uz atvērto
«DIŽDANCIS»,
mēģinājumu 5. septembrī plkst.19.30 kultūras
I.Karele, 28374363
nama Lielajā zālē un 7. septembrī plkst.19.30
Jelgavas Amatu vidusskolas zālē,
kā arī turpmāk visu septembri. Uzzini vairāk –
www.dizdancis.lv; www.facebook.com/dizdancis
Jauniešu deju kolektīvs
Aicinām jaunos dejotājus (B grupa) uz atvērto
«MAZAIS DIŽDANCIS»,
mēģinājumu 5. septembrī plkst.18 kultūras
I.Karele, 28374363
nama Lielajā zālē un 7. septembrī plkst.18
Jelgavas Amatu vidusskolas zālē,
kā arī turpmāk visu septembri. Uzzini vairāk –
www.dizdancis.lv; www.facebook.com/dizdancis
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA», Jaunu dalībnieku uzņemšana
A.Noviks, 29721362
14., 19. un 21. septembrī plkst.20.
Tautas deju ansamblis «RITUMS», 8. un 13. septembrī plkst.19 un visu septembri
I.Karele, 28374363
aicinām pievienoties jaunus dejotājus.
Vidējās paaudzes deju
7. septembrī no plkst.20 līdz 22 deju centrā
kolektīvs «LAIPA»,
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22). Aicinām pulkā
M.Skrinda, 29428013
puišus vai pārus gados labākajos! VPDK «LAIPA»
garā jauni, sprauni un priecīgi! Dulli un traki!
Mīl dzīvi un mīl deju!
Vidējās paaudzes deju
6. septembrī plkst.20 kolektīvs atsāk sezonu
kolektīvs «ROTA»,
un uzņem jaunus dalībniekus turpmāk otrdienās
L.Muskare, 29879292
deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
6. un 7. septembrī plkst.20
(jaunieši),
jauno dalībnieku uzņemšana.
U.Ozols, 20223360
Gaidām puišus un meitenes no 16 g.v.
Deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
5. un 8. septembrī plkst.19.30 gaidām
(vidējā paaudze),
dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
U.Ozols, 20223360
Mūsdienu deju studija «INTRIGA», 5. septembrī plkst.18.30. Aicinām meitenes no 5 g.v.
I.Ose, 29149198
Uzzini vairāk – www.intriga.lv
Mūsdienu deju studija «BENEFICE», 5. un 6. septembrī no plkst.9 līdz 20, kā arī visu
A.Andersone, 29160618
septembri darba dienās. Uzņem jaunus dejotājus
mūsdienu dejā un street dance dejā vecumā
no 3 līdz 50 gadiem, gan meitenes, gan puišus.
		
		
		
		
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
26. un 30. septembrī plkst.18 mīļi gaidīsim
V.Leja, 28801113
ģimenes 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
12. un 15. septembrī no plkst.15 līdz 19.
Pretendentiem jāsagatavo dzejolis,
proza vai fabula.
Jelgavas Jaunais teātris
Jelgavas Jaunais teātris uzņem jaunus aktierus
R.Svjatskis, 20390060
dažādās vecuma grupās 16. septembrī k/n «Rota»:
• no plkst.15 līdz 16.30 –
bērnu grupa (7 – 10 gadi), 1. – 4. klase;
• no plkst.16.30 līdz 18 –
tīņu grupa (10 – 14 gadi), 4. – 8. klase;
• no plkst.18 līdz 19.30 –
jauniešu grupa (15 – 19 gadi), 9. – 12. klase.

Turpmāk interesēties pa
tālruni 28383023

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE», Atsāk nodarbības 6. septembrī.
I.Ozolniece		

Otrd., ceturtd. no plkst.10 līdz 18
Jelgavas k/n

Tautas gleznošanas studija,
5. un 6. septembrī no plkst.18.
I.Klapers, 29953991;		
A.Kalniņa, 26314574

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.18 Jelgavas k/n

Zīmēšanas studija,
U.Roga, 29546447

Ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

Nedēļas nogalē –
Inženieru dienas

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
Otrd. plkst.14
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 līdz 19.30, piektd.
no plkst.16 līdz 18 (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
Jelgavas k/n
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 Amatu vidusskolā
Pirmd. plkst.18
Jelgavas k/n;
trešd. plkst.18
Jelgavas Amatu vidusskolā
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Otrd., ceturtd. plkst.20
deju centrs «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Otrd. plkst.20, trešd.
plkst.19.30
k/n «Rota»
Pirmd., ceturtd. no plkst.19.30
līdz 22 k/n «Rota»
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 Jelgavas k/n
Nodarbības notiek atkarībā no
vecuma grupas 2 – 3 reizes
nedēļādejucentrā«Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22).
Sīkāka informācija – pie deju
centra administratores pa
tālruni 27795685 un
mājaslapā www.benefice.lv
Pirmd., piektd. plkst.17 – bērni;
plkst.18 – pieaugušie
Jelgavas k/n
Pirmd., ceturtd.
no plkst.15 līdz 19
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
No 20. septembra
pirmd., trešd. no plkst.17 līdz 19 –
bērnu grupai;
otrd., ceturtd. no plkst.17 līdz 19 –
tīņu grupai;
otrd., ceturtd. no plkst.19 līdz 21 –
jauniešu grupai
k/n «Rota»

6. septembrī plkst.17. Atsāk darbu un uzņem Otrd., trešd. plkst.16
jaunus dalībniekus – skolēnus no 6. līdz 12. klasei. Jelgavas k/n

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «KULTŪRA»
E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv;
• Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālrunis 63084675
www.kultura.jelgava.lv
• Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālrunis 63000844
• Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālrunis 27795685

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Šajā nedēļas nogalē, no 9. līdz
11. septembrim, Jelgavā jau
3. reizi notiks Inženieru dienas, kuru mērķis ir iedrošināt
jauniešus izvēlēties tehniskās
zinātnes un pierādīt, ka mūsdienās tehniski domājoši speciālisti tiek augstu novērtēti.
«Šobrīd valsts tautsaimniecībai ir ļoti nepieciešami atbildīgi, mērķtiecīgi, zinātkāri un
tehniski domājoši jaunieši,
kurus gaida uzņēmumi visā
Latvijā,» saka Inženieru dienu
organizators Jānis Kuķis. Trīs
dienu garumā jelgavnieki un
pilsētas viesi varēs izjust inženieru «garu», iesaistoties tehniskos sporta veidos un iepazīstoties ar mācību iestādēm,
kuras īsteno programmas ar
ievirzi inženierzinātnēs.
Piektdien, 9. septembrī, jau no pulksten 12 Stacijas parka apkārtnes ielās
notiks starptautisko kartinga sacensību
«ProKart» 6. posma treniņbraucieni.
Dalībniekiem būs jāsacenšas aptuveni
960 metrus garā trasē, un dalību pieteikuši jau vairāk kā 155 braucēji no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Baltkrievijas un Norvēģijas. Pulksten 18
Stacijas parkā sāksies «LeMans» kartinga
sacensības, kurās maksimāli varēs piedalīties 20 komandas. Organizatori norāda,
ka sacensības sastāvēs no trim daļām.
Pirmajā daļā notiks treniņbraucieni,
kuros katrs komandas dalībnieks veiks
piecu minūšu garu braucienu, pēc tam
būs 15 minūšu pusfināla braucieni, kuros
tiks noteikti finālisti. Savukārt fināla
braucienos, kas ilgs 20 minūtes, noteiks

godalgoto vietu ieguvējus – komandas,
kuras visātrāk finišēs stundu garajā braucienā. Reģistrēšanās sacensībām Stacijas
parkā sāksies no pulksten 17. Svētku
dalībniekiem būs iespēja arī tuvāk iepazīt
Jelgavu, piedaloties autofoto orientēšanās
sacensībās. «Maršrutu esam veidojuši tā,
lai orientēšanās sacensību dalībnieki ne
vien jautri pavadītu laiku, bet arī saskatītu, cik skaista Jelgava ir kļuvusi pēdējo
gadu laikā,» norāda pasākuma organizators. Orientēšanās ilgs aptuveni piecas
stundas, un aktivitātes dalībnieki aicināti
pulcēties ātrās ēdināšanas restorāna
«McDonald’s» stāvlaukumā pulksten
20. Pirmā inženieru svētku diena ar Ivo
Fomina koncertu pulksten 22 noslēgsies
muzikālajā klubā «Jelgavas krekli».
Oficiālais starts Inženieru dienām tiks
dots sestdien, 10. septembrī, pulksten
12 Stacijas parkā, taču nozīmīgākās
sacīkstes sāksies pulksten 15.40, kad
notiks «ProKart» fināla braucieni, savukārt pulksten 19 sacensības noslēgs
«SuperMoto» fināla braucieni. Šī sporta
veida pamatā ir maksimāli lielas kubatūras krosa vai enduro motocikls, kas ir
speciāli sagatavots ātrai braukšanai un
lēkšanai pa dažāda seguma ceļiem un
trasēm. Inženieru dienu īpašais viesis būs
autosportists Reinis Nitišs, kurš dalīsies
savā pieredzē par sacensībām ar labākajiem braucējiem pasaules rallijkrosa
čempionātā. «Ikviens interesents varēs
aprunāties ar R.Nitišu, kurš šajās sacensībās piedalīsies kā skatītājs» tā J.Kuķis.
Pulksten 20 notiks svinīga dalībnieku
apbalvošana.
Savukārt Pasta salā no pulksten 10 līdz
15, kur vienlaikus ar Metāla svētkiem
notiks arī Inženieru dienu aktivitātes, apmeklētāji spēkratu parādē varēs apskatīt
mūsdienu lauksaimniecības tehniku,
piedalīties izglītojošās aktivitātēs un

iepazīties ar mācību iestāžu piedāvājumu
inženierzinātnēs. Bērniem un jauniešiem
būs lieliska iespēja apmeklēt «Fizmix.lv»
telti, kurā tiks parādīts, cik fizika var būt
interesanta.
Inženieru svētku pēdējā diena aizritēs
sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»,
kur svētku dalībnieki varēs vērot ātruma
un veiklības braucienus, kā arī driftu un
mini dragreisu. «Šogad esam nedaudz
pacēluši latiņu veiklības brauciena dalībniekiem, kuriem sacensību trase būs
jāveic ne vien pēc iespējas ātrāk, bet arī
precīzāk, pārvarot nelielus šķēršļus,»
norāda J.Kuķis. Par katru apgāzto šķērsli
braucējam tiks piešķirti soda punkti. Šī
gada Inženieru dienu jaunums būs auto
futbols, kurā sacentīsies divas komandas.
«Katrā komandā būs pieci spēlētāji – piecas automašīnas, kuras centīsies pretinieku vārtos iesist metru un septiņdesmit
centimetrus diametrā lielo bumbu,»
skaidro J.Kuķis, interesentus aicinot
izbaudīt neparasto futbola spēli. Svētku
organizators ir īpaši priecīgs par iespēju
nodrošināt drifta paraugturnīru, kurā
šogad ir atļauts piedalīties licencētiem
autobraucējiem. «Šogad esam saskaņojuši drifta paraugturnīru ar Latvijas
Automobiļu federāciju, kas būs lielisks
šovs skatītājiem un motivācija jaunajiem
autobraucējiem,» atklāj J.Kuķis. Svētki
pulksten 20.30 noslēgsies ar sacensību
dalībnieku apbalvošanu.
Sīkāka informācija par Inženieru dienu aktivitātēm atrodama organizatoru
mājaslapā www.mehiem.lv. Pasākumu
organizē biedrība «Mehu absolventi»
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, biedrībām «Jaunatnes tehnisko sporta veidu
centrs», «ProKart», ceļu būvniecības
sabiedrību «Igate» un Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādēm «Sporta servisa
centrs» un «Kultūra».

Iepazīsti Jelgavas kultūras mantojumu!
 Jana Bahmane

Ar semināru un izzinošu ekskursiju pa Lielupes ūdeņiem
Jelgavā 9. un 10. septembrī
tiks atzīmētas Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuras
šogad Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
veltījusi kultūrvēsturiskajai
ainavai, aicinot sabiedrību
pievērst uzmanību kultūrvēsturiskajai ainavai kā Latvijas ilgtermiņa attīstībai
nozīmīgai tēmai. Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs un
Jelgavas pils aicina apmeklēt
izglītojošus pasākumus un
tuvāk iepazīt nozīmīgākos
pilsētas kultūrvēsturiskos
objektus.
Piektdien, 9. septembrī, pulksten 12
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa Konferenču zālē notiks seminārs
«Jelgavas kultūrvēsturiskā ainava».
Lektori – Ģederta Eliasa Jelgavas

Vēstures un mākslas muzeja direktore
Gita Grase, Latvijas Zinātņu akadēmijas
prezidents Ojārs Spārītis, LLU rektore
Irina Pilvere un LLU asociētā profesore
Aija Ziemeļniece – stāstīs par ievērojamākajiem objektiem pilsētas kultūrvēsturiskajā ainavā, īpaši izceļot «Academia
Petrina», Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa un Jelgavas pils vēsturi,
norāda Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Liene Strazdiņa. Semināru
bez maksas aicināts apmeklēt ikviens
interesents, iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.
Savukārt sestdien, 10. septembrī, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina
doties izzinošā ekskursijā «Jelgavas kultūrvēsturiskā ainava no Lielupes ūdeņiem» ar kuģīti «Jūrmala». Ekskursija
pulksten 13 sāksies Driksas krastmalas
laivu piestātnē, un brauciena laikā ekskursijas dalībnieki varēs iepazīties ar
Jelgavu no neierasta skatpunkta – Liel
upes ūdeņiem. «Ekskursijas dalībnieki
izzinās Jelgavas vēsturisko panorāmu
– ēkas, kuras atradās Driksas krastmalā, Jelgavas salas un pilsētas mūsdienu

ainavu, kas pēdējo gadu gaitā ievērojami
mainījusies,» atklāj Tūrisma centrā.
Stundu garā ekskursija vedīs pa Lielupi
– gar Jelgavas pili un Lielupes palienes
pļavām, un, neapbraucot apkārt Pils salai, kuģītis atgriezīsies piestātnē. Dalības
maksa vienai personai – 1 eiro, ģimenēm
ar vienu vai vairākiem bērniem – 3 eiro,
savukārt pirmsskolas vecuma bērniem
– bez maksas. Biļetes iepriekšpārdošanā
var iegādāties Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, informācija un
pieteikšanās – pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.
9. un 10. septembrī no pulksten 9 līdz
17 apmeklētājus gaidīs arī Jelgavas pils.
Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā
pils muzeja apmeklējums ir bez maksas.
Eiropas kultūras mantojuma dienas ir
starptautiska iniciatīva, kas katru gadu
septembrī aicina kultūras pieminekļu
saimniekus uzņemt viesus, daloties
zināšanās un sniedzot iespēju ikvienam
veidot saikni ar kultūras mantojumu.
Tradīcija, kas katru gadu vieno vairāk
nekā 20 miljonus cilvēku visā Eiropā,
šogad notiks jau 25. reizi.

