Cienījamie pedagogi, skolēni, vecāki!
1. septembris – Zinību diena – svētki pirms jauna un atbildīga darba cēliena.
Tas ir vēl viens sākums, apņemšanās un arī pārmaiņas, jo straujā pasaules
attīstība izvirza arvien augstākas prasības mācību iestādēm, mācībspēkiem
un skolēniem. Lai šajā procesā varētu sekmīgi iekļauties, svarīga ir sadarbība
ne tikai starp tiem, kas mācās un sniedz zināšanas, bet arī tiem, kas
gādā, lai mūsu jaunā paaudze skolotos un studētu.

Sveicu jūs visus svētkos,
novēlu veiksmi, spēku un izturību
visa mācību gada garumā!
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2017./2018. MĀCĪBU GADA
ZINĪBU DIENAS SVINĪGO PASĀKUMU NORISE
Izglītības iestāde

1. septembra
norises laiks
(plkst.)

1. septembra
norises vieta

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 9.00

Pie skolas

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas pils pagalms

10.00

Jelgavas 4. vidusskola

10.00

Pie skolas

Jelgavas 5. vidusskola

9.00

Skolas pagalms

10.00

Skolas pagalms

Jelgavas 6. vidusskola

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas 3. sākumskola

9.00 –
jaunie skolēni
10.00 –
visi skolēni

Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un
mākslas muzejs

10.00

Skolas priekšā

9.00

Pie skolas centrālās
ieejas

Jelgavas 4. sākumskola

9.00

Skolas pagalms

Jelgavas 1. internātpamatskola

10.00

Skolas sporta zāle

Jelgavas 2. internātpamat- 10.00
skola

Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola

Skolas pagalms

10.00 –
pamatskolas
skolēni

Skolas aktu zāle,
Skolotāju iela 8

17.00 – vidus- Skolas aktu zāle,
skolas skolēni Loka maģistrāle 29

Jelgavas Amatu vidusskola

10.00

Skolas aktu zāle

Jelgavas tehnikums

9.00 –
II, III, IV kurss

Skolas aktu zāle

11.00 – I kurss Skolas aktu zāle
Jelgavas Mūzikas vidusskola

11.00

Jelgavas Mūzikas vidusskola
(profesionālā ievirze)

14.00

Koncertzāle

Pie izglītības iestādēm
ierobežots braukšanas ātrums
 Ģirts Pommers

Līdz 18. septembrim
pie Jelgavas izglītības
iestādēm ierobežots
maksimālais braukšanas ātrums, un no 1.
septembra, lai uzlabotu
satiksmes drošību, trīs
nedēļas pie izglītības iestādēm dežurēs policisti.
No 28. augusta pie 10 izglītības
iestādēm ir izvietotas papildu ātrumu ierobežojošās zīmes. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
informē, ka šogad papildus izvietotas 10 ceļazīmes – «Maksimālā
ātruma ierobežojums» 40 km/h.
Līdztekus zīmes ierīkotas šādos
ielu posmos: Loka maģistrālē no
Vecā ceļa līdz Bērzu ceļam, Mātera
ielā no Raiņa ielas līdz Sudrabu
Edžus ielai, Institūta ielā no Zāļu
ielas līdz Vecajam ceļam, Dambja
ielas posmā no Aspazijas ielas līdz

Brigaderes ielai, Akadēmijas ielas
abās pusēs no Zemgales prospekta,
Lapskalna ielā no Uzvaras ielas
līdz Blaumaņa ielai, Pasta ielā no
t/c «VIVO centrs» iebrauktuves
līdz Sudrabu Edžus ielai, Laps
kalna ielā no Kazarmes ielas līdz
Liepu ielai, Pļavu ielas posmā no
Cukura ielas līdz Ziedoņa ielai un
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā no
Svētes ielas līdz Raiņa ielai.
Pie citām pilsētas izglītības
iestādēm jau darbojas iepriekš
noteiktie ātruma ierobežojumi.
Tāpat ir pārcelta esošā ceļa zīme
Nr.525 «30 km zona» Skautu ielā
no krustojuma pirms Vecā ceļa uz
Rīgas ielas krustojumu.
No 1. līdz 15. septembrim pie
Jelgavas izglītības iestādēm dežurēs policisti. Pie 2. pamatskolas
un 5. vidusskolas laika posmā no
pulksten 7.30 līdz 8.30 dežurēs
pašvaldības policisti, bet pie visām pārējām izglītības iestādēm
dežurēs Valsts policijas inspektori.

Foto: no
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Klāt 1. septembris!
 Jana Bahmane

Jau rīt, 1. septembrī,
uz Jelgavas skolām dosies 7055 mūsu pilsētas
skolēni, bet mācības
1. klasē uzsāks 640
bērni. Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu,
prognozēts, ka skolēnu
skaits vispārizglītojošās
skolās šogad pieaugs
par vairāk nekā 100
audzēkņiem.
Dienas pirmajā pusē visās pilsētas skolās notiks svinīgi Zinību
dienas pasākumi. Jau tradicionāli,
uzsākot skolas gaitas, Jelgavas
pašvaldība katram mūsu pilsētas
pirmklasniekam dāvinās arī atstarotāju-piekariņu Jelgavas simbola,
alnīša, veidolā.
Zinību dienas svinības mūsu
pilsētā, kā ierasts, turpināsies
pasākumā «ZinīBUMS», kas no
pulksten 17 norisināsies Pasta
salā. ««ZinīBUMA» mērķis ir

vienuviet pulcēt skolēnus, sniedzot
viņiem iespēju saturīgi un drošā
vidē pavadīt laiku, satikt draugus,
izklaidēties, kā arī iepazīties ar
jaunā mācību gada aktualitātēm,»
mācību gada atklāšanas pasākumu apmeklēt aicina pašvaldības
iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune. Vēl pirms tam,
pulksten 16, Jelgavā atklās valsts
simtgadei veltīto lielformāta zīmējumu, kas rotās Jelgavas Studentu
teātra sienu J.Čakstes bulvārī 7.
Savukārt no pulksten 17 Pasta
salā būs iespējams apmeklēt radošās darbnīcas, kas tiks sadalītas
astoņos mācību stundu blokos –
mūzika, brīvstunda, vēsture, veselība, mājturība, sports, starpbrīdis
un māksla. Skolēni varēs minēt
krustvārdu mīklas, zīmēt, likt puzles, kā arī spēles veidā apgūt ceļu
satiksmes drošības noteikumus.
«Ikvienam būs iespēja izgatavot
mūzikas instrumentus, iesaistīties improvizācijas teātra spēlē,
kā arī apskatīt policijas dienesta
automašīnas ekipējumu. Tāpat

ša». Dejas līdz pat pulksten 23
turpināsies kopā ar dīdžeju Raiti
Bosu. Mācību gada atklāšanas pasākumu apmeklēt aicināts ikviens
interesents, dalība aktivitātēs un
koncertos ir bez maksas.
Savukārt sestdien, 2. septembrī,
no pulksten 10 līdz 18 Pasta salā
notiks Ģimenes svētki, aicinot Jelgavas ģimenes piedalīties atrakcijās, radošajās darbnīcās, apmeklēt
našķu un grāmatu tirdziņu, kā arī
izbaudīt kultūras programmu, ko
nodrošinās pašdarbības kolektīvi.
Pulksten 20 turpat sāksies Studentu disko nakts, kurā līdz pulksten pieciem rītā muzicēs DJ Exda
Bass, DJ Roberts Lejasmeijers, DJ
AI-VA, DJ aiQ, kā arī igauņu grupa
«Digital Digital». Līdztekus dejām
interesenti varēs arī pārbaudīt
savu spēku, veiklību un precizitāti,
piedaloties nelielās atrakcijās. Jāpiebilst, ka dienas aktivitātes bez
maksas aicināts apmeklēt ikviens
interesents, savukārt Studentu
disko nakts ieejas biļetes cena ir
5 eiro.

Jelgavā atgriežas grafiti māksla
 Jana Bahmane

Foto: Austris Auziņš

pasākuma apmeklētājus sagaida
tādas aktivitātes kā šķēršļu josla
ar dažādu sporta veidu – basketbola, vieglatlētikas, akrobātikas,
futbola – elementiem,» stāsta iestādē «Kultūra». Par katru veikto
uzdevumu dalībnieki saņems
zīmodziņu. Sakrājot četrus zīmogus, interesenti tos varēs apmainīt
pret kādu suvenīru un piedalīties
balvu izlozēs.
Aktivitātes nodrošinās Latvijas
Lauksaimniecības universitāte,
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skola, Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija, bērnu bibliotēka «Zinītis», mācību centrs
«Buts», apvienība «Brīvprātīgie
Jelgavai», Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs, Jelgavas Jaunais
teātris, kā arī citas organizācijas.
Savukārt darbošanos muzikālā
veidā bagātinās popgrupa «Noslēpums», grupa «On My Way», kā arī
Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
audzēkņi. Savukārt no pulksten 19
uz Pasta salas skatuves muzicēs
grupas «Transleiteris» un «Aug-

«Šīs ir spēka zīmes manā redzējumā – zīmes, kas mūs
vieno. Kādam tie būs vien grafiski raksti, citam – kaut
kas saturiski nozīmīgāks,» saka mākslinieks Dainis
Rudens, kurš grafiti mākslas projekta «Spēka zīmes
Latvijai» laikā uz Jelgavas Studentu teātra fasādes veido
240 kvadrātmetru lielu zīmējumu – veltījumu Latvijas
simtgadei, ko atklās 1. septembrī pulksten 16 mācību
gada atklāšanas pasākuma «ZinīBUMS» ieskaņā.

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Šogad, tuvojoties Latvijas
simtgadei, Jelgavā top lielformāta sienas zīmējums, ko
graffiti stencil tehnikā veido
mākslinieks D.Rudens. «Šīs
tehnikas pamatā ir iepriekš
izgatavoti trafareti. Graffiti
stencil tapšana ir laikietilpīgs
process – tam nepieciešami ilgāki sagatavošanās darbi salīdzi-

nājumā ar brīvu roku zīmētiem
grafiti darbiem, taču rezultāts
ir precīzāks un kvalitatīvāks,»
skaidro mākslinieks, kurš radījis fasāžu zīmējumus vairākās
Latvijas pilsētās. Viņš stāsta, ka
sākotnēji šim projektam izveidojis sešas skices, un, atlasot divas
labākās, atkal zīmējis jaunas.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pedagoģes «salido» 60 gadu garumā
 Anastasija Miteniece

Šogad aprit 60 gadi,
kopš Jelgavas Pedagoģisko skolu, kas
kādreiz atradās Svētes
ielā, absolvēja 22 jaunietes. Tas bija šīs skolas pēdējais izlaidums.
Lai arī nepilnā sastāvā, tomēr skolotājas
turpina komunicēt
joprojām, katru gadu
satiekoties dažādās
Latvijas pilsētās. Šī
gada pulcēšanās vieta – pie jelgavnieces
Zintas Seisumas.
«Ieradāmies pilsētā 1953.
gadā ar vienotu mērķi – kļūt par
skolotājām,» stāsta absolvente
Ārija Jozefa, piebilstot, ka jaunietēm, kuras ieradās Jelgavā
no dažādām Latvijas vietām,
tolaik bija 14 gadu. «Tajā laikā
pilsēta bija nopostīta, ap pili bija
drupas,» atmiņās dalās Ā.Jozefa, norādot, ka sākumā nācies
dzīvot kādas skolas sporta zālē,
bet vēlāk Lielajā ielā uzceltas
kopmītnes, kas viņām vairākus
gadus kalpoja par mājvietu.
Jaunietes Pedagoģisko skolu
absolvēja 1957. gadā, katra
dāvinot vienu sarkanu rozi
klases audzinātājai Undīnei
Strazdiņai, un kopš tā laika, neraugoties uz atšķirīgām dzīves
un darba gaitām, katru gadu
60 gadu garumā viņas pulcējas
dažādās Latvijas vietās, visbiežāk – Jelgavā.
«Mēs vienmēr
jokojam, ka
mūsu salidojumu reizes
ir pedagoģiskās sēdes bez
protokola,» tā
skolotājas, piebilstot, ka viesojušās pat pie
kolēģes Bavārijā, Vācijā, kopā
apmeklējušas Kino muzeju, kā
arī neskaitāmas reizes atgriezušās uz kādreizējo kopmītņu
kāpnēm, lai atkārtoti uzņemtu
kopīgas fotogrāfijas – gluži kā
izlaiduma dienā.

Foto: Austris Auziņš
Jelgavas Pedagoģiskās skolas absolventes «salidoja» Jelgavā, lai svinētu 60 gadu jubileju kopš viņu izlaiduma 1957. gadā.
Uzturot kontaktu visu šo gadu garumā, absolventes iemūžināja katru tikšanās reizi, pievienojot albumos arvien jaunas fotogrāfijas un parakstus pie tām par kopīgi pavadīto laiku. Šogad 13 skolotājas Jelgavā pulcējās no visdažādākajām Latvijas
vietām: Pļaviņām, Bauskas, Sēlijas, Jēkabpils, Rīgas, Jelgavas, Jaunjelgavas, Cesvaines, Stendes, Gaviezes un Aiviekstes puses.
kartupeļu laukā, lai traktors,
ar kuru tika apstrādāts lauks,
saplīstu un meitenēm nebūtu
jāstrādā.
Šīs jaunās pedagoģes bija 13.
un pēdējais pedagoģiskās skolas izlaidums, jo pēc tam skolu
reorganizēja,
savukārt jaunās skolotājas
katra aizgāja savu ceļu.
Audzinātāja
U. S t r a z d i ņa līdz pat
80 gadu vecumam strādāja Rīgas 1.
ģimnāzijā par matemātikas
skolotāju, savukārt pārējās jaunietes kļuva par pirmsskolas,
matemātikas, ķīmijas, vēstures
un bioloģijas skolotājām dažādās Latvijas pilsētās. «Īsi pēc
izlaiduma 1957. gadā jaunos
skolotājus sūtīja uz dažādām
piepilsētām un ciematiem, jo
pieredzējušiem pedagogiem
jau bija savas ģimenes, bet
mums pārcelties bija vieglāk,»
skaidro skolotājas, piebilstot,
ka viņas turpināja mācības
augstskolā neklātienē. Viena
no absolventēm – Guna Eglīte
– ilgus gadus strādāja Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Reto
grāmatu nodaļā, savukārt jelgavniece Z.Seisuma – Zinātņu
akadēmijas Bioloģijas institūtā.

«Mēs vienmēr joko
jam, ka mūsu sa
lidojumu reizes ir
pedagoģiskās sēdes
bez protokola.»

Topošās pedagoģes
skolas solā

Ā.Jozefa atklāj, ka topošie
pedagogi mācību laikā bija
klasiski skolēni, kuri gan cītīgi
mācījās, gan arī mēdza špikot
un izdomāt dažādas viltības.
«Man nepadevās matemātika.
Es biju ļoti centīga, bet arī tas
nelīdzēja, lai līdz galam izprastu
šo mācību priekšmetu. Atceros,
ka skolotāja eksāmenā mani
izglāba no komisijas papildu
jautājuma, un par to viņai esmu
ļoti pateicīga, jo nesekmīga atzīme nozīmēja mācības bez stipendijas, atgriešanos laukos un
slaucējas darbu...,» audzinātājai
pateicību izsaka pedagoģiskās
skolas absolvente Aija Mauriņa.
Savukārt Astrīda Saukante,
atminoties vasaras darbus kolhozā, atzīst, ka ar klases meitenēm speciāli izmētāja akmeņus

Mūsdienu jaunieši –
prasmīgi, bet nedisciplinēti

Jelgavas Pedagoģiskās skolas audzinātāja U.Strazdiņa
atzīst – laikam ritot, pasaule
mainās, un cilvēki mainās līdzi
laikam. «Nevaru salīdzināt
manas audzēknes un mūsdienu
jauniešus, viņus šķir vairāk
nekā pusgadsimts, un tas ir jū-

Skaitļi
runā
2015.
gadā

19%
Pozitīvi – «uz rokas»
varēs saņemt vairāk

tams,» pauž pedagoģe. Savukārt
A.Saukante spriež, ka mūsdienu bērniem nereti trūkst cieņas
pret pieaugušajiem. «Bērniem
trūkst sirsnības un mīlestības.
To aizvieto elektroierīces – televizors, dators, mobilie telefoni,»
tā viņa, norādot, ka mūsdienās
visi zina savas tiesības, bet
diemžēl nevēlas domāt par saviem pienākumiem. Skolotājas
spriež, ka mūslaiku skolotāju
darbs ir krietni grūtāks, jo ikdienā jāsaskaras ar visatļautību.
Taču viņas piebilst – cilvēks
jāuzrunā ar interesējošām tēmām, tad būs gan laba attieksme, gan arī rezultāts. A.Jozefa
stāsta, ka strādāja skolā teju 50
gadus, tostarp arī ar mūsdienu
jauniešiem. «Šodienas bērni ir
interesanti, kustīgi un gudri
tehnoloģiju pārzināšanā,» tā
viņa, gan piebilstot, ka viens no
svarīgākajiem skolotāja uzdevumiem ir klasē ieviest kārtību,
un to var īstenot tikai stingrs
pedagogs. Savukārt A.Saukante
papildina: «Svarīgākais, lai stingrība ir līdzsvarā ar iejūtību un
rūpēm.» Skolotājas stāsta, ka
laikam līdzi mainās arī bērnu
vecāki. «Mana pieredze apliecina, ka jaunie vecāki ļoti asi
uztver gan jebkurus ieteikumus
viņiem pašiem, gan arī jebkādus
aizrādījumus, kas tiek izteikti
bērnam mācību procesā,» pauž
A.Saukante. Savukārt A.Jozefa
papildina, ka situācijās, kad
vecāki par sliktām sekmēm vai
zemiem eksāmenu vērtējumiem
vaino skolotājus, jāsaprot –
bērnu mācību sasniegumi ir
arī vecāku līdzdalības nopelns.
Viņa atceras, ka agrāk, strādājot
nelielā lauku skolā, regulāri tika
rīkotas ne vien vecāku sapulces,
bet arī vecmāmiņu pēcpusdienas un tēvu padomes tikšanās.

«Pušu sadarbību bērna labad pilda latviešu valodas uzdevar uzlabot, tikai pastāvīgi uztu- vumus, kuros pareizi jāieliek
rot kontaktu,» secina skolotāja. komats vai tukšā vietā jāievieto
vārds, un tieši šī iemesla dēļ
Reformas izglītības
bērni nemāk rakstiski izteikjomā nopietni jāizvērtē
ties,» tā skolotāja, skaidrojot,
Skolotājas atzīst, ka izglītības ka mūsdienu skolēni ir atrajomā gadu no gada piedzīvotas duši no tradicionālām mācību
reformas. Šobrīd aktuālas ini- metodēm, tostarp domrakstu,
ciatīvas ir, piemēram, jaunas diktātu un sacerējumu rakstīšamācību metodes, mācību gada nas. Papildus pedagoģes norāda
pagarināšana un skolas gaitu arī uz klašu komplektēšanas
uzsākšana sešu gadu vecumā. specifiku, kad vienā klasē ir gan
A.Saukante stāsta, ka viņa ir izcilnieki, gan vājāki audzēkņi,
piedzīvojusi laiku, kad sešgad- un, «velkot» tos, kam iet grūtāk,
nieki bija pirmklasnieki, un at- novārtā tiek atstāti izcilnieki
zīst – pirmajās klasēs problēmas ar lielu potenciālu. «Bija laiks,
nerodas, tomēr 3. un 4. klasē, kad veidojām izcilnieku klasi
kad mācību slodze pieaug, bēr- un strādājām ar audzēkņiem
niem ir gan fiziski grūti izturēt augstākā līmenī, tomēr šo inimācību dienu, gan problemā- ciatīvu, protams, neatbalstīja
tiski uztvert lielu daudzumu pārējo audzēkņu vecāki,» atcekomplicētas informācijas. Sko- ras pedagoģe.
lotājas uzskaSkolotājs –
ta, ka absolprofesija
vēt vidusskolu
un dzīves
būtu vēlams
aicinājums
18 gadu ve«Nav labācumā, tomēr
kas profesijas
uzsākt skolas
par skolotāja
gaitas ātrāk
amatu,» saka
nav labākais
risinājums, un par šo iniciatīvu A.Jozefa. Pedagoģe norāda –
būtu nopietni jālemj dažādu nestrādājot skolā, viņai katrs
jomu speciālistiem. Līdzīgs 1. septembris ir aizkustinoša
viedoklis skolotājām ir arī par diena. «Katru septembra sākupagarināto mācību gadu. Pe- mu pārdzīvoju, ka vairs nestrādagoģes atzīst – gadu gaitā dāju. Turpina iepriecināt tikai
novērota parādība, ka maijā bijušie audzēkņi, kuri regulāri
bērni jau ir noguruši no mācību mani apsveic,» tā viņa, piebilsgada un grūtāk uztver jaunu tot, ka 1. septembri mēdz dēvēt
informāciju. Savukārt, runājot par savu otro dzimšanas dienu.
par jaunām mācību metodēm, A.Jozefa atklāj, ka viņas ausīm
kas paredz vairāk praktiskās tīkamākie vārdi ir uzruna «Labdarbošanās stundās, pedagoģes dien, skolotāj!», kā arī skolas
skaidro – prakse ir noderīga zvana skaņa. Arī citas pedagotikai tādā gadījumā, kad bērni ģes atbalsta kolēģi, secinot, ka
klasiskā veidā ir apguvuši pa- skolotājs ir ne tikai profesija, bet
mata zināšanas. «Piemēram, arī dzīves aicinājums, kam tiek
mans mazdēls darba burtnīcā veltīts viss laiks, spēks un sirds.

«Ausīm tīkamākie vār
di ir uzruna «Labdien,
skolotāj!», kā arī sko
las zvana skaņa.

Kā vērtējat Saeimā pieņemto jauno nodokļu reformu?

19%
Laiks rādīs, kā reforma
ietekmēs cilvēku ienākumus

31%
Negatīvi – visus ieguvumus
«noēdīs» inflācija un akcīzes
nodokļa pieaugums

16%
Šaubos, ka manā dzīvē
reforma ko mainīs

15%
Neesmu par to interesējies

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sagaidāt no jaunā
mācību gada?
Ligita Silova,
Jelgavas 6. vidusskolas latviešu valodas
un literatūras
skolotāja:
– Skolā strādāju kopš deviņdesmitajiem gadiem, tādēļ īpašus pārsteigumus
vairs nesagaidu – tie droši vien
sāksies nākamgad. Jaunajā mācību
gadā sagaidu jautrus brīžus kopā
ar savu audzināmo klasi, jo tā ir ļoti
aktīva. Ceru, ka kopīgi piedalīsimies
dažādos konkursos un pasākumos.
Domāju, ka šogad būs vairāk
jāpiestrādā pie digitālajiem jautājumiem, jo es vienmēr izmantoju
visas jaunās iespējas.
Mārtiņš Eizengrauds,
Jelgavas
Amatu vidusskolas
matemātikas
un fizikas skolotājs:
– Noteikti sagaidu skolēnu vēlmi
mācīties – vēlmi kaut ko darīt, jo
tikai darbības rezultātā ir iespējams
apgūt ko jaunu. Vēlos, lai skolēni
virzās uz mērķi un nesamierinās
ar, piemēram, tādu atzīmi kā četrinieks – lai tiecas augstāk, jo pretējā
gadījumā jau nav vērts.
Liene Sabule, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja:
– Mans šī
gada lielākais
izaicinājums būs 10. klases audzināšana, jo līdz šim esmu bijusi tikai
pamatskolas klašu audzinātāja, un
tas ir citādāk. Tāpat šogad skolā atgriežos pēc dekrēta atvaļinājuma,
kā arī līdzdarbojos satura izstrādē
kompetenču projektā – darba un
izaicinājumu būs daudz.
Inta Samovica, Jelgavas
pirmsskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» skolotāja:
– Man patīk
darbs ar maziem bērniem, jo šajā
vecumā viņu raksturs vēl veidojas,
un, veicot savu darbu, es varu
konkrētajā procesā piedalīties.
Šajā mācību gadā vēlos meklēt
jaunas metodes, lai attīstītu bērnu
zināšanas.
Līga Gutnika, 1. internātpamatskolas – attīstības centra
direktores
vietniece metodiskajā darbā:
– No jaunā mācību gada būsim ne
vien internātpamatskola, bet arī
attīstības centrs, tādēļ mums būs
daudz darba, lai veiksmīgi tiktu
galā ar jaunajiem uzdevumiem.
Mūsu skolēni ir radoši, tādēļ sagaidu no viņiem to arī jaunajā
mācību gadā.
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Paaugstinot biļetes cenu, stimulēs
bezskaidras naudas norēķinus
sabiedriskajā transportā
 Jānis Kovaļevskis

Lai veicinātu bezskaidras naudas norēķinus
sabiedriskajā transportā, 24. augusta Jelgavas
domes sēdē pieņemts
lēmums par pilsētas
sabiedriskā transporta biļešu cenu paaugstināšanu bezskaidras
naudas norēķiniem –
no 1. oktobra, norēķinoties skaidrā naudā,
maksa par braucienu
būs 1,50 eiro. Līdz šim
biļetes cena, iegādājoties to skaidrā naudā,
bija 1,00 eiro. Savukārt
tiem pasažieriem, kuri
norēķināsies ar Jelgavas skolēna apliecību,
Jelgavnieka karti vai
«Visa» un «MasterCard»
bankas kartēm, maksa
nemainīsies un tāpat kā
iepriekš būs 0,85 eiro.
Skaidrojot pieņemto lēmumu, Jelgavas pilsētas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne
uzsvēra, ka jau šobrīd 67 procenti
pasažieru veic bezskaidras naudas
norēķinus, tostarp lielākā daļa
pensionāru, kuri biļešu iegādei
izmanto Jelgavnieka karti. «Tas
būs papildu stimuls veikt bezskaidras naudas norēķinus. Tiem
cilvēkiem, kuri jau līdz šim pilsētas
autobusos brauciena biļetes iegādājās ar karti, nekas nemainīsies.
Tāpat tiks saglabāti visi līdzšinējie
atvieglojumi,» skaidroja I.Škutāne.
«Bezskaidras naudas norēķini
Jelgavas sabiedriskajā transportā
veido 67 procentus no kopējiem
ieņēmumiem, savukārt 33 procentos gadījumu norēķini tiek veikti

skaidrā naudā. Lai palielinātu bezskaidras naudas norēķinus, aicinājām domi palielināt starpību starp
skaidras naudas un bezskaidras
naudas tarifu. Tādējādi pasažieri
tiks mudināti norēķināties par
braucienu ar bezskaidru naudu,
izmantojot kādu no norēķinu
veidiem, kas Jelgavā tiek piedāvāti
un ļauj pasažieriem ietaupīt finansiālos līdzekļus,» tā savu iniciatīvu
pamatoja SIA «Jelgavas autobusu
parks» valdes loceklis Gints Burks.
Vienlaikus pieņemts lēmums
samazināt maksu par bagāžas un
mājdzīvnieku pārvadāšanu – neatkarīgi no norēķina veida cena būs
0,50 eiro. Pašlaik rokas bagāžas
un mājdzīvnieku pārvadāšana
skaidrā naudā izmaksā 1,00 eiro,
bet ar karti – 0,85 eiro.
Tāpat tiks saglabāta iespēja
iegādāties abonementa biļeti 10,
20, 40 un 60 braucieniem, kas
jāizmanto pusgada laikā.
Pasažieriem, kuri bieži brauc
ar pilsētas maršrutu autobusiem
un norēķinās ar Jelgavas pilsētas
skolēna apliecību vai Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti, biļetes
cena būs vēl zemāka. Attiecīgi,
kalendārā mēneša laikā veicot
vismaz 20 braucienus, maksa par
vienu braucienu autobusā būs 0,80
eiro, īstenojot 40 braucienus – 0,75
eiro, bet dodoties 60 braucienos un
vairāk – 0,70 eiro (skatīt pievienoto
tabulu).
Skolēni, pensionāri, bāreņi, invalīdi un viņu pavadošās personas,
represētie, daudzbērnu ģimeņu
bērni, pirmsskolas vecuma bērni,
trūcīgo ģimeņu bērni tāpat kā līdz
šim saņems pašvaldības un valsts
atbalstu norēķiniem pilsētas maršrutu autobusos.
Jaunā kārtība stāsies spēkā no
2017. gada 1. oktobra.

Kalendārā mēneša atlaižu algoritms
pilsētas sabiedriskajā transportā
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Jelgavā atgriežas
grafiti māksla

Foto: Austris Auziņš
No 1.lpp.

D.Rudens darbā latviešu
zīmes savienos pavedieni, kas
veltīti katram Latvijas reģionam. «Veidojot šo zīmējumu,
konsultējos ar etnogrāfijas
speciālistiem, lai darbs būtu
ne vien vizuāli pievilcīgs, bet
arī paustu saturisku vēstījumu,» atklāj zīmējuma autors.
Projekta «Spēka zīmes Latvijai» mērķis ir radīt vietu grafiti mākslas izpausmēm, kas
harmoniski iekļaujas pilsētvidē, izceļot Latviju un latvisko,
tādēļ sadarbībā ar Jelgavas pilsētas galveno mākslinieci Lauru Vizbuli projekta īstenošanai
izvēlēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Jelgavas Studentu teātra ēka
pie Mītavas gājēju tilta Jāņa
Čakstes bulvārī 7. «Šī Studentu teātra fasādes daļa ir labi
pārskatāma no Mītavas tilta,
kur ikdienā pārvietojas daudz
cilvēku, tādēļ zīmējums būs
lielisks pilsētvides papildinājums – arī jauns foto objekts,»
vērtē Gundars Caune. Mākslinieks D.Rudens norāda, ka
zīmējumam izvēlētā fasāde ir
centrāla. «Kādu laiku nebiju

Jelgavā, un esmu patīkami
pārsteigts, kā tā ir mainījusies.
Šai fasādei, protams, ir logi
un durvis, taču katra vieta
ir jāapgūst, un domāju, ka
iecerētais izdosies,» tā mākslinieks. Jāpiebilst, ka D.Rudens
veidojis sienas zīmējumu arī
«Melno cepurīšu balerijā»,
tāpat viņš piedalījies projektā
«Attiecības: bērni – vecāki»
un grafiti mākslas festivālā
Jelgavā.
Grafiti mākslas darba atklāšana pie Jelgavas Studentu
teātra notiks 1. septembrī
pulksten 16, savukārt no pulksten 17 Pasta salā tradicionāli
norisināsies Zinību dienas
pasākums «ZinīBUMS», kurā
šogad tiks organizēta grafiti
radošā darbnīca, sniedzot
iespēju ikvienam interesentam izveidot savu spēka zīmi
Latvijai.
Grafiti mākslas projekts
«Spēka zīmes Latvijai» ir
viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. «Ja
iepriekšējos festivālos darbi
pilsētā bija apskatāmi īslaicīgi, tad šis simtgadei veltītais
zīmējums būs paliekoša

vērtība,» norāda G.Caune.
Projektu ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īsteno
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Kultūra» sadarbībā
ar LLU.
Jelgava bija pirmā Latvijas
pilsēta, kur pirms 15 gadiem
notika grafiti mākslas festivāls, un vairāku tā norises
gadu laikā grafiti meistari no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veidoja zīmējumus uz
sienām, auduma un īpašām
planšetēm. «Pirmais grafiti
festivāls Jelgavā norisinājās
2002. gadā – toreiz festivālā
piedalījās trīs grafiti mākslinieki no Latvijas, veidojot
sienas zīmējumus Jelgavas
naftas bāzes teritorijā Aviācijas ielā. Pēc dažu gadu pārtraukuma festivāla tradīcija
tika turpināta, pulcējot dalībniekus arī no Lietuvas un
Igaunijas – mākslinieku darbi
bija skatāmi skvērā aiz Jelgavas kultūras nama, Hercoga
Jēkaba laukumā, Uzvaras
parkā. Tāpat festivāla laikā
notika arī lekcijas un koncerti,» stāsta iestādes «Kultūra»
producents G.Caune.

Pašvaldības policija rīko reidus par
alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem
 Ģirts Pommers

Jelgavā lielākais kultūras pasākumu organizators – Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471) –
aicina savai komandai pievienoties sabiedrisko attiecību speciālistu.

Galvenie pienākumi:
• Plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt iestādes
rīkoto pasākumu reklāmas un sabiedrisko
attiecību kampaņas;
• Nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai;
• Veidot iestādes un iestādes organizēto
pasākumu publicitāti;
• Iestādes mājaslapas satura plānošana un
veidošana;
• Iestādes sociālo tīklu kontu satura plānošana
un veidošana;
• Kultūras pasākumu apmeklēšana un atspoguļošana iestādes komunikācijas kanālos;
• Darbs gan individuāli, gan komandā,
saskarsme reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Prasības kandidātiem:
• Augstākā izglītība sabiedrisko attiecību,
mārketinga vai žurnālistikas jomā;
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska un loģiska domāšana;
• Prasme patstāvīgi plānot darbu, izvirzot
prioritātes konkrētu darbību veikšanai;
• Uz sadarbību vērsta komunikācija;
• Stresa noturība.
Kontaktinformācija: kultura@kultura.jelgava.lv.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 6.
septembrim pa norādīto e-pasta adresi.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās
atlases kārtas kandidātiem, kurus uz pārrunām
aicināsim telefoniski.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas
grupas inspektores
24. augustā rīkoja
reidu, kura laikā veica
alkohola kontrolpirkumus desmit Jelgavas veikalos. Šoreiz
reida laikā nevienā no
veikaliem nepilngadīgām personām netika
pārdoti alkoholiskie
dzērieni, taču jāņem
vērā, ka līdz ar jaunā
mācību gada sākumu
Pašvaldības policija
turpinās veikt līdzīgus reidus.
Lai arī pagājušajā nedēļā
organizētajā reidā pārkāpumi
netika konstatēti, Pašvaldības policija atgādina, ka par
alkoholisko dzērienu un taba-

kas izstrādājumu pārdošanu
nepilngadīgām personām tiek
piemērots šāds naudas sods
– pārdevējam no 280 līdz 350
eiro, bet juridiskām personām
700 līdz 1400 eiro apmērā.
Jāpiebilst, ka šādi reidi notiks
arī mācību gada sākumā, tāpat
pastiprināta uzmanība tiks
pievērsta jauniešu pulcēšanās
vietām.
Pašvaldības policija atgādina
– Administratīvo pārkāpumu
kodekss paredz, ka par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu, kā arī
atrašanos alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošu vielu ietekmē (ja to veicis nepilngadīgais)
tiek izteikts brīdinājums vai
piemērots naudas sods līdz
35 eiro apmērā. Savukārt par
tādām pašām darbībām, ja
tās īstenotas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, persona saņem
naudas sodu 35 līdz 70 eiro
apmērā. Par smēķēšanu (ja

to veicis nepilngadīgais) tiek
izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sods summā
līdz 15 eiro.
Savukārt par alkoholisko
dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgas
personas rīcībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 140 eiro apmērā.
Jāatgādina, ka Alkoholisko
dzērienu aprites likums nosaka – alkoholiskos dzērienus
aizliegts pārdot personām,
kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par
personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt,
lai cilvēks uzrāda personu
apliecinošu dokumentu. Tāpat
personām vecumā no 18 līdz 25
gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir pienākums
uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu mazumtirgotājam
visos gadījumos – neatkarīgi
no tā, vai mazumtirgotājs to ir
pieprasījis.
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 Jelgavas pasta nodaļā Katoļu ielā atklāta pirmā reģionālā vecākiem un bērniem
draudzīgā pasta nodaļa.

Mazajiem jelgavniekiem turpmāk
būs iespēja darboties bērnu stūrītī,
savukārt vecāki, pateicoties jaunai
klientu plūsmas vadības sistēmai,
varēs saņemt pakalpojumus bez
rindas. Atklāšanā satiksmes ministrs
Uldis Augulis uzsvēra, ka turpmāk
Jelgavas pasta nodaļā būs pieejams
bērnu stūrītis, kas aprīkots ar īpaša
dizaina elementiem – no Latvijas
kokmateriāliem izgatavotu karti,
kā arī miniatūrām automašīnām,
ar kurām bērni varēs izbraukt tādus
pašus maršrutus Latvijas kartē, kā
ikdienā tos veic pasta piegādātāji.
Tāpat Jelgavas pasta nodaļa tagad
ir aprīkota ar jaunu klientu plūsmas
vadības sistēmu. Pateicoties tai, jaunie vecāki var saņemt nepieciešamos
pakalpojumus prioritārā kārtībā.
Jāņem vērā, ka sistēmas jaunā poga
«Jaunajiem vecākiem» paredzēta
gan topošajām māmiņām, gan vecākiem, kuri pasta nodaļā ir ieradušies
ar bērniem vecumā līdz septiņiem
gadiem. Jāatgādina, ka vecāki šim
pakalpojumam var pieteikties arī attālināti, izmantojot «Latvijas Pasta»
aplikāciju viedtālrunī.
 Kafejnīcā «Kreklu krogs»
atklāts tēlnieka Aigara Bikšes
un kokgriezēja Toma Cesberga veidotais vides objekts «Lielais A», kur lielformāta koka
skulptūrā iemūžināts Jelgavas pilsētas simbols – alnis.

«Vēlējāmies kaut ko unikālu – kā
nav nekur citur pasaulē, bet kas
saistās ar Jelgavu,» ieceri par skulptūras izveidi skaidro «Kreklu kroga»
īpašnieks Ainārs Tamisārs. «Iestāde
«Kultūra» vienmēr ir bijusi par to, lai
Jelgavā būtu skulptūras – lai pilsēta
piepildītos ar mākslu. Ir prieks, ka
par to rūpējas ne vien pašvaldība,
bet arī privātie uzņēmēji,» skulptūras atklāšanā uzsvēra pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics.
 2. septembrī pulksten 11 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
aicina doties ekskursijā «Studentu
ceļš Jelgavā». Ekskursijas dalībnieki,
viesojoties Tehniskajā fakultātē, varēs
iepazīt fakultātes darbību un apskatīt
pneimobili, kas radīts studentu un
pasniedzēju kopīgas sadarbības
rezultātā. Tāpat interesenti varēs
apmeklēt renovēto Valdekas pili,
kur jau vairākus gadus studē Ainavu
arhitektūras un plānošanas katedras studenti. Savukārt, apmeklējot
jaunuzcelto Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes ēku pie Valdekas pils,
klātesošie varēs uzzināt, kur radītas
veselīgās brokastu pārslas «Milzu» un
ābolu čipsi. Ekskursijas noslēgumā
dalībnieki apmeklēs korporācijas
«Fraternitas Imantica» rezidenci Kungu ielā un iepazīs korporācijas darbību, kā arī varēs vērot paukošanās
paraugdemonstrējumus.Ekskursija
ar autobusu «Studentu ceļš Jelgavā»
no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
sāksies pulksten 11, un tās plānotais
ilgums ir četras stundas. Pieteikt savu
dalību var pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa ir 5 eiro, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 10. septembrī pulksten
13 darbu atsāk klubiņš «Sendienas». Uz tikšanos kultūras namā
«Rota» aicina klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs.
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Šogad par ilggadēju pilsētas tradīciju
kļuvušie Piena, maizes un medus
svētki priecēja jelgavniekus ar vēl
plašāku pasākumu programmu nekā
ierasts. Līdztekus svētku gadatirgum
Hercoga Jēkaba laukumā, kurā varēja
sastapt piena, maizes un medus
produktu amatniekus, piedalīties
degustācijās, kā arī atzītākā medus
un maizes noteikšanā, un Piena paku
laivu regatei, kas šogad svinēja 15.
jubileju, skvērā aiz Jelgavas kultūras
nama notika labsajūtas festivāls
«ESI», sniedzot iespēju ikvienam interesentam svaigā gaisā piedalīties
labsajūtu veicinošās nodarbībās un
lekcijās.

Jau
15 gadus!

Sagatavoja: Jana Bahmane,
foto Ivars Veiliņš un Austris Auziņš
Svētku atraktīvākais notikums,
Piena paku laivu regate, Lielupē
notika jau 15. reizi, pulcējot 24
komandas, kas sacentās asprātībā, atraktivitātē un izveicībā, kā
arī apliecināja savu komandas
garu. Kā ierasts, dalībnieki ne vien
rūpējās par savu plostu peldspēju,
bet arī piedomāja par to vizuālo
noformējumu, ietekmējoties no
sabiedrībā aktuālām tēmām, piemēram, no bēgļu jautājuma līdz
pat vasarai netipiskajiem laikap
stākļiem.

Par oriģinālāko šī gada regates laivu žūrija atzina Jelgavas
tehnikuma pasniedzēju kopdarbu – piena paku laivu, kuras
galvenais akcents bija Jelgavas pilsētas simbola, aļņa, tēls.
«Mūsu laiva atspoguļo pilsētas un tehnikuma simboliku – uz
tās redzami deviņi Jelgavas apskates objekti, piemēram, pils,
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, «Academia Petrina», protams, arī mūsu tehnikums un citi,» stāsta Jelgavas tehnikuma
pasniedzējs Jānis Stankevičs. Viņš atklāj, ka pie visu šo ieceru
īstenošanas laivas autori strādājuši jau kopš jūnija.

Ceturtdiena, 2017. gada 31. augusts

Lielupē varēja redzēt ne vien milzu kalmāru, vientuļo salu, Ziemassvētku egli un iespaidīgi liela izmēra gultu, bet arī operāciju zāli,
ko piena paku laivas veidolā bija uzbūvējis Zemgales veterinārais
centrs. Komandas dalībnieki regates laikā ne vien rūpējās par laivas
peldspēju, bet arī centās atdzīvināt uz klāja esošo pacientu – vāverīti. Savukārt Jelgavas Amatu vidusskolas laiva šogad tika celta
«Treknākā piena plosta» godā – tās klāju veidoja aptuveni 5000
piena pakas, un, kā atklāj Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājs
Mārtiņš Eizengrauds, dažas pat saglabājušās no 2012. gada, kad
skola regatē piedalījās pirmo reizi. «To varam pierādīt, jo uz pakām
redzams derīguma termiņš,» ar smaidu teic M.Eizengrauds.

Jau 7. reizi regatē startēja LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultāte – komanda «Latvijas patrioti» savu laivu izveidoja
tortes formā, veltot to Latvijai ceļā uz simtgadi. Savukārt
paši studenti iejutās Latvijai zīmīgu tēlu lomās, piemēram,
Mildas, Lāčplēša, Velna, Meža mātes, Cūkmena un citās.
«Esam lepni, ka tieši mūsu fakultāte ir ilggadēja Piena paku
laivu regates dalībniece,» tā komandas pārstāves Amanda,
Elise, Aina un Dagnija.

Par ikgadēju svētku tradīciju kļuvusi Latvijas atzītākā medus
Tāpat svētku dalībnieki degustācijās noteica «Latvijas rudzu maizi Zemgalē». Tā šogad ir
noteikšana, un šogad jelgavnieki šajā godā cēluši zemnieku
N.Bomja maizes ceptuves «Lielezers» «Senā rupjmaize». 2. vietā ierindojās «Hanzas Maiznīcas»
saimniecības «Dorītes» bitenieka Jāņa Sulutaura liepu medu.
«Kuršu rudzu formas maize», savukārt trijnieku noslēdza «Lāču» ceptuves «Īstā rupjmaize».
Savukārt aiz tā ierindojas bitenieka Rimanta Gaidamoviča
griķu medus un SIA «Meduspils» bitenieka Jāņa Vainovska
pūpolu-pieneņu medus. «Cits medus šķita saldāks, cits – maigāks. Pat degustējot vairākus medus veidus, atšķirība bija diezgan labi sajūtama,» atklāj jelgavniece
Iveta, papildinādama, ka medu parasti lieto kā līdzekli pret saaukstēšanos.
Tradicionāli svētkos sveica vasarā dzimušos mazuļus, tostarp arī trīnīšus, kas piedzima 10. jūlijā. «Sajūtas ir ļoti patīkamas. Ja agrāk varējām vien iztēloties, kā tas ir – būt par trīnīšu vecākiem –, tad šobrīd
mēs to zinām,» ar smaidu teic Olivera, Aleksa
un Daniela vecāki Agnese un Maigurs Žīguri.
Jaunie vecāki atklāj, ka sākotnēji bijuši pārliecināti, ka būs dvīņi, taču vēlāk tomēr noskaidrojies, ka gaidāmi trīs dēliņi. «Bija diezgan
grūti izdomāt uzreiz trīs vārdus, tādēļ sākām
pētīt vārdu nozīmes. Tas bija svarīgākais kritērijs, tāpēc mūs pat nesamulsināja fakts, ka
vienam dēliņam dzimšanas un vārda diena
ir vienā datumā,» atklāj trīnīšu vecāki. Viņi
papildina, ka katram dēlam ir īpaša bērnības
piemiņas lietu kārbiņa, un tajā tiks glabāta arī
pilsētas pasniegtā dāvana – karotīte. Trīnīši ir
pirmās Žīguru ģimenes atvases.

Šogad svētku laikā pirmo reizi notika labsajūtas festivāls «ESI», aicinot jelgavniekus piedalīties dažādās
nodarbībās un lekcijās, vienlaikus uzzinot vairāk par veselīgu dzīvesveidu. Aktīvākie festivāla dalībnieki
varēja iesaistīties, piemēram, zumbas, antigravitātes jogas, TRX piekares sistēmas un citās nodarbībās, savukārt izzinošās lekcijās un diskusijās klātesošajiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par
veselīgu uzturu, sirds veselību un citām tēmām. Piemēram, jelgavnieces Solvita un Inese, kuras jau
sadraudzējušās, apmeklējot pilsētas piedāvātās veselības veicināšanas aktivitātes, piedalījās nodarbībā
«Core & Streching». «Šī bija burvīga nodarbība. Mēs regulāri apmeklējam pilsētas nodrošinātās sporta
aktivitātes, piemēram, skriešanas koptreniņus un citas – cenšamies izmēģināt pēc iespējas dažādākas
nodarbības. Mums ir laimējies, ka pilsētā ir šāda iespēja,» vērtē Solvita un Inese. Jelgavnieces priecājās
par labo laiku, bet norādīja, ka labprāt šajās aktivitātēs redzētu vairāk interesentu.

Ceturtdiena, 2017. gada 31. augusts

Pļavnieks iegūst Universiādes U-21 izlase Jelgavā
bronzu
spēlēs pret Ukrainu
Jelgavnieka Kristapa Pļavnieka pārstāvētā Latvijas
studentu basketbola izlase
29. augustā Taivānā notikušajā vispasaules studentu Universiādē spēlē par 3.
vietu, uzvarot Serbijas izlasi ar rezultātu
81:74, izcīnīja bronzu. Jāpiebilst, ka šīs
Latvijas studentu izlasei šāda līmeņa
turnīrā ir pirmās gūtās godalgas pēc
neatkarības atjaunošanas. K.Pļavnieks
spēlē pret Serbiju bija rezultatīvākais savā
komandā, izceļoties ar 19 gūtiem punktiem. Latvijas studenti turnīrā aizvadīja
astoņas spēles, uzvaras svinot četrās no
tām. Pusfinālā mūsu basketbolisti piekāpās Lietuvas studentu izlasei – 75:77.

Latvijas U-21 futbola izlase 1. septembrī
pulksten 17.30 Zemgales Olimpiskā centra
stadionā aizvadīs 2019. gada UEFA Eiropas
U-21 futbola čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli pret Ukrainas izlasi. Jāatgādina,
ka Latvijas U-21 izlase šajā ciklā spēlē vienā
grupā ar Anglijas, Nīderlandes, Andoras,
Skotijas un Ukrainas vienaudžiem. Atlases
cikla pirmajā spēlē mūsu izlase spēlēja
neizšķirti – 0:0 ar Andoras vienaudžiem,
savukārt ukraiņiem šī būs pirmā cikla spēle.
Biļetes uz šo maču ir pieejamas pārdošanā
«Biļešu serviss» kasēs visā Latvijā, kā arī mājaslapā www.bilesuserviss.lv. Biļešu cena ir
5 eiro, bet skolēniem un studentiem tiek
piemērota 50 procentu atlaide – apliecība
būs jāuzrāda pie ieejas.
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SPORTS
Grīnfeldam sestais Latvijas Finālposmā uzvar
čempiona tituls pēc kārtas
Puķītis un Dauburs
Jelgavnieks Andris Grīnfelds
pagājušās nedēļas nogalē
Grobiņā izcīnīja 6. Latvijas
čempiona titulu moto triālā
pēc kārtas. Viņš uzvarēja
visos piecos Latvijas čempionāta posmos, iegūstot
maksimālos 500 punktus.
9. vietu čempionāta absolūtajā vērtējumā izcīnīja jelgavnieks Daniels Grinkevičs, 14.
vietā ierindojās Rainers Pīrāgs, 17. vietā
čempionātu noslēdza Ketija Agarska, bet
38. vietu ieguva Adrians Grīnfelds. Jāpiebilst, ka Andris Grīnfelds 24. septembrī
dosies uz Spāniju, kur viņš Latvijas izlases
sastāvā piedalīsies Nāciju kausā.

Pagājušās nedēļas nogalē Pasta salā
aizvadīts noslēdzošais 4. posms Jelgavas
atklātajā čempionātā pludmales volejbolā, kurā piedalījās astoņas komandas.
Finālā iekļuva Uģis Puķītis un Mārtiņš
Dauburs, kas pusfinālā ar rezultātu 2:1
bija pārāki par Kārli Paulu Levinski un
Aivi Āboliņu, kā arī Kaspars Salmiņš un
Raimonds Vilmanis, kuri divos setos
pārspēja regulārā čempionāta līderus
Kārli Brinkmani un Ģirtu Putniņu. Cīņā par
3. vietu ar rezultātu 2:0 uzvarēja K.P.Levinskis un A.Āboliņš, bet finālā tāpat ar
rezultātu 2:0 – U.Puķītis un M.Dauburs.
Uzvarētāji savā īpašumā ieguva 200 eiro
lielu naudas prēmiju, otrā vieta – 100 eiro,
bet bronzas ieguvēji – 50 eiro.

FK «Jelgava» ar jaunu treneri
cer iegūt Eirokausu ceļazīmi
 Ģirts Pommers

Septiņas spēles pirms «SynotTip» Latvijas Virslīgas
sezonas beigām un pirms
Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla mača futbola
klubs «Jelgava» ir parakstījis
sadarbības līgumu ar 49 gadus veco krievu speciālistu
Ravilu Sabitovu, kurš līdz
sezonas noslēgumam būs
komandas galvenais treneris.
Pirmo treniņu ar komandu
jaunais treneris aizvadīja
28. augustā.
«Šobrīd galvenais ir paaugstināt komandas morālo noskaņojumu un nostiprināt fizisko sagatavotību, lai mēs būtu
gatavi atlikušajām spēlēm. «Jelgavas» komandai es rūpīgi sekoju līdzi pagājušajā
sezonā un varu teikt, ka man ļoti patika
tā spēle, kādu sportisti demonstrēja pērn.
Centīsimies atgriezties pie tādas spēles,
kāda tika īstenota iepriekšējā gadā,»
tā pēc pirmā kopīgā treniņa ar jauno
komandu uzsvēra R.Sabitovs.
Trenera CV ir ieraksti no dažādu līgu
Krievijas klubiem, bet 2012. gadā R.Sabitovs trenēja Daugavpils «Daugavu»,
taču sadarbība tika pārtraukta. Tāpat
treneris no 2003. līdz 2007. gadam ir
strādājis ar Krievijas U-19 izlasi, ar kuru
piedalījās 2007. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.
FK «Jelgava» direktors Jānis Vuguls
skaidro, ka, izvērtējot esošo situāciju, ir
secināts, ka komandai trūkst resursu
treneru korpusā. «Līdzšinējais galvenā

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) piedāvā darbu
VECĀKAJAI MEDICĪNAS MĀSAI

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, jābūt reģistrētam māsu sertifikātam.
Vēlama iepriekšēja darba pieredze. Alga, sākot no 682 eiro.

SĒTNIEKAM/-CEI

Darba līgums uz nenoteiktu laiku. Pilna slodze. Prasības: A līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme. Alga, sākot no 380 eiro.

VEĻAS MAZGĀTĀJAM/-AI

Darba līgums uz noteiktu laiku – no šī gada 11. līdz
29. septembrim. Prasības: pamata ar pamatiemaņām
vai pamata pakāpes profesionālā izglītība, A līmeņa
1. pakāpes valsts valodas prasme. Alga, sākot no 411 eiro.

SOCIĀLAJAM/-AI APRŪPĒTĀJAM/-AI

Darba līgums uz nenoteiktu laiku. Maiņu, dienas darbs.
Prasības: 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālās
aprūpes jomā, vēlama aprūpētāja darba pieredze, valsts
valodas prasme augstākajā līmenī. Alga, sākot no 621 eiro.
Darbavietas adrese: Jelgava, Zirgu 47a.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
Plašāka informācija pieejama pa tālruni 63026313.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Zigurda
Kozlovska (dzimis 1963. gada 8. februārī,
miris 2017. gada 6. augustā) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523) – divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar Zigurda Kozlovska īrētajā
dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja norādītajā termiņā
Zigurda Kozlovska piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Pateicība
Vēlos pateikties «Jelgavas autobusu
parka» šoferim, kurš 27. augustā apkalpoja 14. maršruta autobusu reisā no
Baložu kapiem pulksten 10.59. Pirmo
reizi septiņu gadu laikā, kopš braucu ar
šo autobusu, šoferis piedāvāja nolaist
platformu, lai man, kā cilvēkam ar kustību traucējumiem, būtu vieglāk izkāpt no
autobusa.
Inta

Piedāvā darbu

Jaunais FK «Jelgava» galvenais
treneris Ravils Sabitovs (no
labās) jau ir uzsācis darbu ar
komandu un pirms nākamās
Virslīgas spēles, kas notiks 10.
septembrī, cer uzlabot komandas fizisko sagatavotību.
trenera vietas izpildītājs Dāvis Caune
viņam atvēlētajā laikā ir paveicis labu
darbu, jo komandas spēle ir uzlabojusies, taču tas diemžēl neatspoguļojas
sasniegtajos rezultātos. R.Sabitova
kandidatūru izskatījām, jo treneris tic,
ka spēs sasniegt mūsu izvirzītos mērķus
– iegūt Eirokausu ceļazīmi,» tā J.Vuguls.
Jāpiebilst, ka dalību nākamās sezonas
Eirokausos jelgavnieki var nodrošināt,
iekļūstot Virslīgas spēcīgāko trijniekā vai
izcīnot Latvijas kausu. Ja kāda no Virslīgas pirmo trīs vietu ieguvējām uzvar arī

Ruslans Homenko piedāvā darbu palīgam
– auto krāsotājam, kā arī vieglo automašīnu sagatavošanai pirms pārdošanas.
T.29658599.

Foto: Austris Auziņš
Latvijas kausā, tad ceļazīmi iegūst arī tā
komanda, kas izcīnījusi 4. vietu.
Jāpiebilst, ka šīs nav vienīgās izmaiņas kluba treneru korpusā – D.Caune
turpmāk veiks galvenās komandas asistenta funkcijas, savukārt gan dublieru,
gan jauniešu akadēmijas U-18 vecuma
komandām būs jāmeklē jauns treneris.
Līdz šim D.Caune trenēja abas iepriekš
minētās komandas un līdz augusta
sākumam īstenoja iepriekšējā galvenā
trenera – Aleksandru Kurtejana – asistenta pienākumus, taču pēc tam viņš

tika izvirzīts par Virslīgas komandas
galvenā trenera vietas izpildītāju. Šajā
laikā FK «Jelgava» aizvadīja četrus
mačus, vienu reizi spēlējot neizšķirti un
piedzīvojot trīs zaudējumus.
Jāatgādina, ka šobrīd FK «Jelgava»
Virslīgas turnīra tabulā ar 17 spēlēs
izcīnītiem 18 punktiem ierindojas
6. vietā, no 5. vietā esošās «RFS» komandas atpaliekot par pieciem punktiem.
Nākamā spēle FK «Jelgava» ir gaidāma 10. septembrī viesos pret «RFS»
vienību, mača sākums – pulksten 17.

HK «Zemgale/LLU» hokejisti palīdz Latvijas klubu izlasei
 Ģirts Pommers

HK «Zemgale/LLU» vārtsargi Rihards
Cimermanis un Reinis Petkus, aizsargi
Mārtiņš Mežulis un Andrejs Kostjuks,
kā arī uzbrucēji Kristaps Millers, Rihards
Paškausks, Artjoms Ogorodņikovs, Rimants Zeilis un Ričards Bernhards.
Kā informē Latvijas Hokeja federācija,
turnīra «Crowns Baltic Challenge Cup»
otrais posms no 10. līdz 12. novembrim
notiks Klaipēdā, bet noslēdzošais – no 16.
līdz 18. februārim tiks izspēlēts Latvijā.
Hokeja spēļu norises vieta Latvijā tiks
apstiprināta tuvākajā laikā.

Deviņi «Zemgale/LLU» spēlētāji jaunizveidotās Latvijas
«Optibet» hokeja līgas klubu
izlases sastāvā pagājušās nedēļas nogalē piedalījās pirmajā «Crowns Baltic Challenge
Cup» posmā Tallinā.
Jelgavas Ledus sporta skolas trenera
un HK «Zemgale/LLU» galvenā trenera
Haralda Vasiļjeva asistenta Valērija
Kuļibabas vadītā Latvijas klubu izlase
izcīnīja pārliecinošas uzvaras visās trīs
turnīra spēlēs.
25. augustā ar rezultātu 13:1 tika
sagrauta Lietuvas izlase, nākamajā
dienā tika uzvarēts Zviedrijas 3. līgas
klubs «Hammarby IF» ar rezultātu 5:0,
savukārt turnīra noslēdzošajā mačā ar rezultātu 7:2 latvieši guva uzvaru pār Igaunijas izlasi. Zīmīgi, ka par turnīra labāko
vārtsargu tika atzīts HK «Zemgale/LLU»
komandas dalībnieks Reinis Petkus.
«Uzskatu, ka mēs nospēlējām labi. Īsā
brīdī izdevās izveidot labu un vienotu
komandu. Iepriecināja arī jelgavnieku
sniegums, kuriem šāda veida pieredze
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Foto: no LHF arhīva
Pārbaudes turnīra «Crowns Baltic Challenge Cup» 1. posma pirmos vārtus
guva HK «Zemgale/LLU» uzbrucējs Kristaps Millers (attēlā pa labi), bet
par turnīra labāko vārtsragu tika atzīts cits jelgavnieks – Reinis Petkus.
noteikti palīdzēs turpmākajā karjerā. Šādi sāksies 9. septembrī, bet HK «Zemgale/
turnīri ir nepieciešami, jo tie dāvā iespēju LLU» pirmo spēli aizvadīs 13. septembrī
Latvijas Virslīgā spēlējošajiem hokejistiem Jelgavas ledus hallē, uzņemot HK «Prizsevi pierādīt starptautiskā līmenī,» ganda- ma». «Latvijas izlases krāsas esmu pārrījumu par izcīnīto 1. vietu turnīrā pauž stāvējis arī Universiādē, taču šo turnīru
Latvijas klubu izlases galvenais treneris uzskatu par augstākas raudzes notikumu.
V.Kuļibaba.
Domāju, ka mēs parādījām labu spēli un
Savukārt turnīra pirmo vārtu autors pierādījām, ka hokejs Latvijā, salīdzinot
– uzbrucējs Kristaps Millers – uzsver, ar pārējām Baltijas valstīm, ir augstākā
ka gūtās pozitīvās emocijas ļaus labāk līmenī,» tā HK «Zemgale/LLU» uzbrucējs.
sagatavoties Virslīgas čempionātam, kas
Latvijas izlases sastāvā bija iekļauti abi

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
administrācija informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem» 86. punktu
tiek rīkota publiskās apspriešanas sanāksme
par saņemtiem priekšlikumiem un institūciju
atzinumiem Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma
2009.–2021. gadam grozījumu pirmo redakciju,
kas notiks 7. septembrī pulksten 17 Jelgavas
pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā,
konferenču zālē.

SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim/-ei un
manikīra meistaram/-ei. T.29607937.
Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā pavāru viesnīcas restorānā.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv. T.28357481.
Mēbeļu ražotne SIA «Luwo» (reģ.
Nr.43603025444) Graudu ielā 6, Jelgavā,
meklē – iekārtu operatorus, palīgstrādniekus, kvalitātes kontrolieri, mēbeļu
kontrolmontētāju. Darbs maiņās (darba
dienās) – no pulksten 7 līdz 15.30, no
15.30 līdz 24. CV sūtīt pa e-pastu info@
luwo.lv. Ar pretendentiem sazināsimies
personīgi. T.63084073.
SIA «Kniga lv» (reģ.Nr.40103225061)
aicina darbā aktīvus, lasošus, komunikablus pārdevējus konsultantus darbam
grāmatu veikalā Jelgavā. CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu polaris@kniga.lv.
VAS «Latvijas Pasts»
(reģ.Nr.40003052790) Zemgales reģiona
Jelgavas 7. pasta nodaļa aicina darbā
pasta operatoru. Atalgojums – 425,00
eiro (bruto). Darba laiks – no pulksten 8
līdz 19 (saskaņā ar grafiku). Interesentus
lūgums zvanīt pa tālruni 63045545 vai
sūtīt elektronisku pieteikumu pa e-pastu
cv@personals@pasts.lv.
SIA «STATUS KOSMĒTIKA» (reģ.
Nr.40003396957) piedāvā darbu apģērbu pieņēmējai ķīmiskās tīrītavas «Clean
Control» pieņemšanas punktā t/c «VIVO
centrs» Katoļu ielā 18, Jelgavā. Darba
pienākumi – pieņemt klientu pasūtījumus
tīrīšanai, izsniegt pasūtījumus pēc tīrīšanas. Darbs ar kases aparātu un dokumentiem. Slīdošais darba grafiks.
T.28375804.

Aizsaulē aizgājuši
MIHAILS GERASIMČIKS (1949. g.)
IVARS CIRIS (1952. g.)
MARIJA MASLOŠA (1937. g.)
JĀNIS OTZULIS (1961. g.)
ILMĀRS JURIS BĒRZIŅŠ (1933. g.).
Izvadīšana 31.08. plkst.15 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2495.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Mīli savu tuvāko. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ķepa uz sirds.*
13.55  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 34.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 54.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2495.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 JAUNA SEZONA. Sporta studija.
22.45 JAUNA SEZONA. 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 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
1.25 Cīņas pie Riograndes – narkotiku karš Meksikā.
Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 33.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Ungārija – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 215.sērija.
22.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
22.35 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
0.20 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 2.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 JAUNA SEZONA. 900 sekundes.
8.15 TV PIRMIZRĀDE. Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 1. un 2.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 16.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 189. un 190.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 1.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 44.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 151.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 JAUNA SEZONA. Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 82.sērija.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. Ekipāža. Krievijas trilleris (ar subt.). 2016.g.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 13.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 22. un 23.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Mūmija. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
10.20 Māmiņu klubs.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 24.sērija.
11.35 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 1.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 1.sērija.
13.05 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.35 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.05 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem
2017. Latvija – Lielbritānija.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 74.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 23.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 75.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija. Raidījums. 1.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.50 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 1.sērija.
2.40 Bulta 2. Seriāls. 13.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 75.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 5. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2496.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 56.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.
12.15 Daudz laimes, jubilār!*

13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 35.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2496.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Personība. 100 g kultūras. Artūrs Skrastiņš.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Meklējot taisnību. Džūljana Asānža
aizstāvība. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.15 Sporta ziņas. 23.17 Laika ziņas.
23.20 Izlaiduma gads. Latvijas drāma (ar subt.). 2014.g.
1.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 12. un 13.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 34.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Latvija – Šveice.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 215.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.05 Britu dārza slepenā vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 216.sērija.
22.00  Grāntčestera. Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.55 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 10.sērija.
0.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 3. un 4.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 17.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 191. un 192.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 2.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 45.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 152.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava.
Vācijas melodrāma. 2013.g.
23.10 Tirāns 2. Seriāls. 2.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 10.sērija.
0.55 «Dzīvīte» brīvdienā.
1.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 17.sērija.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 152.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 14.sērija.
5.50 Rouzvuds. Seriāls. 12.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 24.sērija.
8.30 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 1.sērija.
9.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 23.sērija.
10.00 Motīvs? 4. Seriāls. 4.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 2. un 3.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 2.sērija.
13.05 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.35 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem
2017. Krievija – Latvija.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 75.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 1.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 76.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 13.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
23.05 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
0.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 2.sērija.
1.00 Bulta 2. Seriāls. 14.sērija.
1.55 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 12.sērija.
2.45 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 1.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 76.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 6. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Strenči. Valkas iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2497.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 36.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2497.sērija.

TV PROGRAMMA
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Es mīlu ēdienu!
20.00 JAUNA SEZONA. 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.05  Meklējot taisnību. Džuliana Asānža aizstāvība.
Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 35.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Darbs planētas labā. Apdraudētie degunradži.
Dokumentālu filmu cikls.
13.05  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 12. un 13.sērija.
14.05 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 216.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 3.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 217.sērija.
22.00  Čečenija: karš bez pēdām. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00 Garšu skola. 3.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 5. un 6.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 18.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
11.45 Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava. Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 46.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 46.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 153.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
22.35 Oušena banda. ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
0.50 Lojalitāte. Seriāls. 1.sērija.
1.35 «Dzīvīte» brīvdienā.
2.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 153.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 15.sērija.
5.50 Rouzvuds. Seriāls. 13.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 2. un 3.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 1.sērija.
10.05 Kobra 11. Seriāls. 13.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 3.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 60. un 61.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 76.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 2.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 77.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Ekstrasensu cīņas 17.
Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 2016.g.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.40 Greislenda. Seriāls. 11.sērija.
0.35 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 3.sērija.
1.30 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 2.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 60. un 61.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 77.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 7. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2498.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 58.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 37.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 57.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2498.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 JAUNA SEZONA. Adreses.

Ceturtdiena, 2017. gada 31. augusts
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Gribas un talanta svētītā.
Marina Rebeka. LTV dokumentāla filma.
22.20 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
23.30 Nakts ziņas. 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 Marina Rebeka. G.Doniceti operas «Marija Stjuarte»
koncertuzvedums.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 36.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 217.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 218.sērija.
21.55 Sporta studija.*
22.45  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma.
23.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.30 Personība. 100 g kultūras.*
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 7. un 8.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 19.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
11.45 Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 47.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5.
Kulinārijas šovs. 47.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 154.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 14.sērija.
22.35 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Šovs (ar subt.). 20.sērija.
0.35 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
1.20 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 154.sērija.
2.05 Degpunktā 7.
2.30 900 sekundes.
4.20 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 16.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums
6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 4. un 5.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 2.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 6. un 7.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 4.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 62. un 63.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 77.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 3.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem
2017. Latvija – Turcija.
22.50 Kara spēles: nāves kods. ASV fantastikas drāma. 2008.g.
1.45 Bulta 2. Seriāls. 16.sērija.
2.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 62. un 63.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 8. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 59.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 9.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 38.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 58.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNA SEZONA. Inspektors Lūiss
9. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
1.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 9.sērija.
2.15  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.50 Zuši. Dokumentāla filma.
4.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 37.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 218.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Pajaci. Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Virs mums ir tikai debesis. Vācijas drāma. 2011.g.
23.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.35  Čečenija: karš bez pēdām. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
3.15 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 9. un 10.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 20.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
11.45 Tāpat, bet citādi. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 48.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 48.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 155.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērijas.
ASV un Kanādas detektīvfilma. 2013.g.
23.10 Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai. Romantiska komēdija.
0.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 155.sērija.
1.35 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
2.20 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 17.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 6. un 7.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 3.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 8. un 9.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 5.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 64. un 65.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 4.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 2017.g. 78. un 79.sērija.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Stulbs un vēl stulbāks 2. ASV komēdija. 2014.g.
23.45 Brāļu sacensība. ASV komēdija. 2012.g.
1.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 28.sērija.
1.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 64. un 65.sērija.
2.55 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 78. un 79.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 9. septembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Agnese Rakovska.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Mans zaļais dārzs.
11.05 «Teātris.zip» bērniem.
11.15 TV PIRMIZRĀDE. Bezgalīgo stāstu stāsts. Liepājas teātra izrāde.
12.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 56. un 57.sērija.
13.45 Es mīlu ēdienu!*
14.15 Adreses.*
14.45 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.15 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.50 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
16.20  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
16.50 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.*
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. Vaidelote. Valmieras teātra izrāde.
23.35 Virs mums ir tikai debesis. Vācijas drāma. 2011.g.
1.15 Emīls Dārziņš. Koncerts, veltīts komponista 140.jubilejai.*
3.00 Mana dziesma.*
4.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
4.25 Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.29 Adreses.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

Ceturtdiena, 2017. gada 31. augusts
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 6.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
12.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*
13.55 TV PIRMIZRĀDE. Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs.
1. un 2.sērija (krievu. val., ar subt.).
16.10 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 1.sērija.
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 3.sērija.
23.25  Inspektors Lūiss 9. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.10 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.10 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 89.–92.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.10 Tāpat, bet citādi. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
6.35 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienā.
11.05 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 19.sērija.
11.45 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
12.55 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
14.25 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 46.sērija.
15.50 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērijas. Detektīvfilma. 2013.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 193. un 194.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
2.40 Doktors Mārtins. Seriāls. 6.sērija.
3.25 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
3.45 LNT brokastis 8.
4.35 Karamba! Humora raidījums.
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TV PROGRAMMA

10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
12.05 Karstgalvji 2. ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
14.05 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.50 Stulbs un vēl stulbāks 2. ASV komēdija. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Šreks. ASV animācijas filma. 2001.g.
21.25 Dzelzs vīrs 3. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
24.00 Kerija. ASV šausmu filma. 2013.g.
1.55 Karstgalvji 2. ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
3.35 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.30 TV3 ziņas.

18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Inga Lindstrēma. Lilī zina labāk.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
22.20  Agora. Spānijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2009.g.
0.40 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
1.45 Īstās latvju saimnieces.*
2.40 Daugavieši.*
3.10 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
4.55 Tieša runa (ar surdotulk.).*

Svētdiena, 10. septembris
LTV1

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
9.55  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
10.55 Britu dārza slepenā vēsture. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Mans zaļais dārzs.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Latviešu kāzas fotogrāfijā.
17.00 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
11.00 Baltā čūska. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
12.45  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
13.40 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 89.–92.sērija.
15.25 Lai top!*
17.30  Tās tik ir operas! Pajaci. Dokumentālu filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 13. un 14.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 10.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 1.sērija.

0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.10 Sporta studija.*
2.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 12.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 17. un 18.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienā.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Humora raidījums.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 47.sērija.
12.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 48.sērija.
14.55 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.55 Mīlestības pārsteigtie. Kanādas romantiska komēdija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Vecie īgnie policisti. Vācijas detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 195. un 196.sērija.
23.15 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
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1.10 Apmierini mani. Seriāls. 2.sērija.
1.50 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
3.30 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
3.50 LNT brokastis 8.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 19.sērija.
5.55 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.50 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.25 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā.
10.00 Superbingo.
11.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
12.05 TV PIRMIZRĀDE. Pēc balles.
Kanādas komiska melodrāma. 2014.g.
14.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.40 Dzelzs vīrs 3. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
17.15 Šreks. ASV animācijas filma. 2001.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. Raidījums. 2.sērija.
20.20 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 2.sērija.
23.00 Mūmija atgriežas. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
1.35 Brāļu sacensība. ASV komēdija. 2012.g.
3.00 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.25 «Gatavo 3» mežā.

TV3
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Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a un
Tev ir personīgais auto, sūti savu CV un motivācijas
vēstuli pa e-pastu info@merkurita.lv
ar norādi «Konkurss» līdz 07.09.2017.
Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi.
Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības,
labi organizēts darbs un augsts atalgojums.

jelgavā

īt

konsultantus/-es Zemgales reģionā.

2017
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(reģ.Nr.40003907193)
aicina darbā tirdzniecības
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Starptautisks uzņēmums «Merkurita LV»

ME

5.00 Bulta 2. Seriāls. 18.sērija.
5.50 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.10 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.15 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 29. un 30.sērija.

i

-

karjera

i

-

9. septembrī pl. 1000 Pasta salā

ZRKAC ATVĒRTO DURVJU DIENA!

Izglītības piedāvājums jaunajam

mācību gadam

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Uzziņas pa tālruni: 67385955.

14. septembrī pl. 1000

Grāmatvedības
uzskaites pamati
18. septembrī pl. 1715

20. septembrī pl. 915
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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

Jauktais koris «MĪTAVA»
A.Pizika, tālr.29229062
Jauktais koris «ZEMGALE»
G.Pavilons, tālr.29155577
Jauktais koris «TIK UN TĀ»
G.Galiņš, tālr.29467242

5. septembrī pulksten 19 jaunu dalībnieku
uzņemšana visās balsu grupās
11. un 13. septembrī pulksten 18 uzņem
jaunus dalībniekus visās balsu grupās
12. septembrī pulksten 20 un pēc tam katru
mēģinājumu gaidām dziedātājus, kuri vēlas
piedalīties Latvijas simtgades Dziesmu svētkos
Dziedātgribētājus visās balsu grupās gaidīsim Trešd. pulksten 19,
visu septembri mēģinājumu laikos
sestd. pulksten 9.30
Jelgavas k/n
5. septembrī pulksten 19 biedrības «Zemgales Turpmāk interesēties pa
kultūras studija» telpās (Dobeles ielā 62a) uzņem tālr.29849132
meitenes un puišus visās balsu grupās (6.–12. klase)
Jauno dalībnieku uzņemšana 5. septembrī: Otrd., ceturtd. no pulksten
*Mazākā grupa (4–6 g. v.) pulksten 16;
16 (atkarībā no vecuma
*Vidējā grupa (7–10 g. v.) pulksten 17;
grupas)
*Vecākā grupa (11–15 g. v.) pulksten 18
Jelgavas k/n
Ansamblis no 12. septembra atsāk darbību Otrd. pulksten 17
otrdienās
Jelgavas k/n
5. septembrī pulksten 18 gaidām muzikālus Otrd., ceturtd. pulksten 18
jauniešus
Jelgavas k/n
Ansamblis atsāk darbību trešdienās un piekt- Trešd., piektd. pulksten 15
dienās
Jelgavas k/n
28., 29., 30. augustā no pulksten 18 līdz 20 tiek Pirmd., trešd. no pulksten 16
uzņemti bērni vecumā no 2,5 līdz 13 gadiem. līdz 20, otrd., ceturtd. no pulk31. augustā pulksten 18 tiek aicināti pieteikties de- sten 16 līdz 21 (atkarībā no
jotāji jauniešu grupā vecumā no 13 līdz 18 gadiem vecuma grupas) k/n «Rota»
1. septembrī pulksten 18 uzņem 3–4 g. v. bēr- Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
nus un zēnus visās vecuma grupās (3–16 g. v.). no pulksten 15 (atkarībā no
Uzzini vairāk: www.vejazirdzins.lv
vecuma grupas) Jelgavas k/n
4. septembrī pulksten 19.30 un visu septembri Pirmd., trešd. pulksten
pirmdienās un trešdienās gaidīsim jauniešus 19.30 Jelgavas k/n
– dejotgribētājus.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
5. septembrī pulksten 20 un visu septembri Otrd., ceturtd. pulksten 20
otrdienās un ceturtdienās gaidīsim dejotgri- Jelgavas k/n
bētājus ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
4. septembrī pulksten 19.30 Pasta salas Septembrī
estrādē, 6. septembrī pulksten 19.30 un visu pirmd., trešd. pulksten 19.30
septembri Jelgavas Amatu vidusskolas zālē Jelgavas Amatu vidusskolā.
uzņem jaunus dejotājus ar priekšzināšanām. No oktobra
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv
pirmd. pulksten 19.30
Jelgavas k/n,
trešd. pulksten 19.30
Jelgavas Amatu vidusskolā
Jaunu dalībnieku uzņemšana
Pirmd., trešd. pulksten 20
11., 13., 18. un 20. septembrī, kā arī katru Jelgavas k/n
pirmdienu un trešdienu pulksten 20
5. un 7. septembrī pulksten 19 un visu sep- Otrd., ceturtd. pulksten 19
tembri aicinām pievienoties jaunus dejotājus Jelgavas k/n
(puišus vai pārus ar priekšzināšanām)
11. septembrī pulksten 20.15 deju centrā «Cu- Pirmd., trešd. pulksten 20.15
kurfabrika» (Cukura ielā 22) aicinām puišus vai deju centrā «Cukurfabrika»
pārus. Droši nāc un pievienojies VISU septembri! (Cukura ielā 22)
Nāc, iedejosim Latvijas simtgadē kopā!
Nāc, iedejosim Lielajos Dziesmu un Deju svētkos!
Nāc LAIPAs pulkā, kopā svinēsim svētkus un dzīvi!
12. septembrī pulksten 20 kolektīvs atsāk Otrd., ceturtd. pulksten 20
sezonu un uzņem jaunus dalībniekus, turpinot deju centrā «Cukurfabrika»
uzņemšanu otrdienās deju centrā «Cukurfab- (Cukura ielā 22)
rika» (Cukura ielā 22)
4. septembrī pulksten 20 uzņem jaunus da- Pirmd., trešd. pulksten 20
lībniekus, turpinot uzņemšanu visu septembri k/n «Rota»
pirmdienās un trešdienās mēģinājumu laikos.
Seko mums facebook.com/tdkzemgali. Ja
rodas jautājumi, raksti pa e-pastu jdkzemgali@gmail.com vai zvani pa tālruni 28468033
8. septembrī pulksten 18 aicinām meitenes no 5 g.v. Pirmd., otrd., trešd.,
Uzzini vairāk: www.intriga.lv
ceturtd. no pulksten 15
Jelgavas k/n
7. un 8. septembrī no pulksten 14 līdz 20 un Nodarbības notiek atkarībā
9. septembrī no pulksten 9 līdz 12 uzņemam no vecuma grupas 2–3
dejotājus vecumā no 3 līdz 45 gadiem, mei- reizes nedēļā deju centrā
tenes un puišus ar un bez priekšzināšanām «Cukurfabrika» (Cukura ielā
22), sīkāka informācija pie
deju centra administratores
pa tālr.27795685 un mājaslapā www.benefice.lv
15. septembrī pulksten 18.30 mīļi gaidīsim vi- Pirmd., piektd. pulksten 17
sus, kas vēlas dziedāt, dejot, spēlēt etnogrāfisko bērni, pulksten 18 pieaugušie
kokli vai kādu citu tautas instrumentu, iet rotaļās Jelgavas k/n
Teātra studija 19. un 21. septembrī no pulksten Otrd., ceturtd. no pulksten
15 līdz 19 uzņem jaunus dalībniekus (12–25 15 līdz 19
g. v.). Pretendentiem jāsagatavo runas gabals (Jelgavas k/n, ieeja no Uzvaras ielas)
Jelgavas Jaunais teātris 8. septembrī uzņem Bērnu grupa (7–11 g. v.)
jaunus aktierus dažādās vecuma grupās pirmd., trešd. no pulksten
k/n «Rota»:
17 līdz 19.
*Bērnu grupa (7 –11 g. v.) no pulksten 17 līdz 18; Pusaudžu grupa (12–15 g. v.)
*Pusaudžu grupa (12–15 g. v.) no pulksten 18 līdz 19; otrd., ceturtd. no pulksten
*Jauniešu grupa (16–19 g. v.) no pulksten 19 līdz 20. 17 līdz 19.
Pieteikšanās uzņemšanai Jelgavas Jaunajā Jauniešu grupa (16–19 g. v.)
teātrī iespējama teātra mājaslapas
pirmd., trešd. no pulksten
www.jaunaisteatris.lv sadaļā «Pievienojies!» 19 līdz 21 k/n «Rota»
Aicina apgūt aušanas prasmes ar iespējām Otrd., ceturtd. no pulksten
darināt etnogrāfiskos tautas tērpus, mūsdie- 10 līdz 18
nīgu tērpu risinājumus un dažādus dizaina Jelgavas k/n
priekšmetus. Interesēties pa tālr.28344478
11. un 12. septembrī no pulksten 18
Pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no pulksten 18
Jelgavas k/n
5. septembrī pulksten 17 studija atsāk darbu un uz- Otrd., trešd. pulksten 16
ņem jaunus dalībniekus – skolēnus no 5. līdz 12. klasei Jelgavas k/n

Jauktais koris «BALTI»
M.Branka, tālr.29931881
JELGAVAS POPKORIS
E.Karlsone, tālr.29849132
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA»
A.Pizika, tālr.29229062
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS»
G.Agruma, tālr.26731200
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS
Ž.Siksna, I.Leilands, tālr.29622683
Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA»
L.Gaile, tālr.26542139
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»
L.Ozola, tālr.20121850
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»
A.Skrastiņa, tālr.26539194
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
(vidējā paaudze)
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»
I.Karele, tālr.28374363

Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»
A.Noviks, tālr.29721362
Tautas deju ansamblis «RITUMS»
I.Karele, tālr.28374363
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«LAIPA»
M.Skrinda, tālr.29428013
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Izjust metāla spēku

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

9. septembrī no pulksten
10 līdz 16 Pasta salā notiks
Metāla svētki, tradicionāli
pulcējot metālapstrādes
nozares uzņēmumus, meistarus un amatniekus, iepazīstinot ar augstskolu un
profesionālo izglītības iestāžu piedāvājumu metālapstrādes nozarē un inženierzinātnēs, kā arī ļaujot ikvienam interesentam izjust
metāla spēku un nozīmi
mūsu dzīvē. Šī gada svētku
tēma ir «Metāla spēks».
«Svētku dalībnieki varēs iepazīt
metāla spēka daudzveidību – no
metālapstrādes, amatniecības, uzņēmējdarbības, karjeras un izglītības
iespējām līdz izklaidei, sportam, prāta
asināšanai un veiklības treniņiem.
Tieši tik daudzveidīgs šogad būs
svētku piedāvājums, jo metāla spēku
mēs izjūtam ikdienā, un tas ir mums
visapkārt. Metāla spēks redzams arī
Jelgavas pilsētas vaibstos, jo metāl
apstrādes nozares attīstība ir viena
no pilsētas prioritātēm,» uz svētkiem
aicina Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) vadītāja
Sarmīte Vīksna.

Ar nozares daudzveidību
iepazīstinās uzņēmēji

«Šogad vairāki metālapstrādes
uzņēmumi ir pauduši bažas par labu
speciālistu trūkumu metālapstrādes
nozarē, tādēļ aicinām Metāla svētkus
izmantot kā izdevību tikties ar uzņēmumu pārstāvjiem un runāt par
darba iespējām. Savukārt jauniešiem,
redzot plašo metāla izmantojumu
mūsu dzīvē, tā ir iespēja atrast jomu,
kurā izglītoties, lai kā jaunie inženieri
atgrieztos mūsu uzņēmumos,» saka
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Metāla svētku laikā Pasta salā pulcēsies plašs nozares uzņēmēju loks,
atspoguļojot nozares tendences un
demonstrējot savu produkciju. Svētkos ikviens interesents varēs aplūkot, piemēram, SIA «ADIndustries»
projektētās un ražotās nestandarta
metāla konstrukcijas, bet ar vienu
no Baltijā plašākajiem frēzēšanas
un virpošanas instrumentu un aprīkojuma piedāvājumiem iepazīstinās
uzņēmums «Duroc Mashine Tool»,
savukārt SIA «Dinex Latvia» stāstīs
par izplūdes sistēmu un filtru ražošanu. «Uzņēmums rīkos konkursu
par izplūdes sistēmas salikšanu uz
laiku, un labākā rezultāta īpašnieku gaida vērtīga balva,» papildina
L.Miķelsone. Tāpat svētkos darbosies
SIA «Mitau Steel» metālapstrādes

pakalpojumu un metināšanas darbnīcas. Tā kā šis uzņēmums novērtē
pašizpausmi, ikviens jaunais talants
– mūziķis, dzejnieks, žonglieris – tiek
aicināts pieteikties SIA «Mitau Steel»
talantu skatuvei, kas atradīsies uz
kuģīša «Deizija». Savukārt pretrūsas
apstrādes centrs «Crown Zemgale»
sadarbībā ar SIA «HCT Automotive»
Pasta salā klātesošajiem nodrošinās
iespēju vērot pretrūsas apstrādes
paraugdemonstrējumus un pulksten
12 piedalīties lekcijā par metāla
koroziju. Tāpat sadarbībā ar SIA
«Baltijas Helikopters» pirmo reizi
Metāla svētkos Jelgavu varēs aplūkot no putna lidojuma – tas gan būs
maksas pakalpojums. Metāla svētku
apmeklētājiem būs iespēja arī doties
testa braucienos ar populārākajiem
«Volkswagen» automodeļiem, kā arī
ar krosoveru «Nissan Qashqai».
«Svētkos darbosies metāla kalšanas darbnīcas, kurās varēs ne vien
vērot paraugdemonstrējumus, bet
arī pašrocīgi izkalt kādu priekšmetu.
Savukārt amatnieki, meistari un
mākslinieki piedāvās gan etnogrāfiskas un autentiskas, gan arī stilizētas
baltu rotas, metālkalumus mājai,
pirtij un dārzam, arī dārza un virtuves instrumentus. Tāpat ikviens
klātesošais varēs rast jaunas idejas,
redzot, kā metāllūžņi ieguvuši otro
dzīvību, pārtopot, piemēram, dizaina
priekšmetos,» stāsta L.Miķelsone.
Tradicionāli SIA «Jelgavas ūdens»
sniegs svētku dalībniekiem iespēju
veldzēties ar ūdens malku.

Formālās un neformālās
izglītības iespējas

Inženierzinātņu profesiju apguves
iespējas varēs iepazīt izglītības iestāžu stendos – ar plašām izzinošām
ekspozīcijām svētkos piedalīsies
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Jelgavas tehnikums, Jelgavas Amatu
vidusskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kā arī Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledža. «Jauniešiem
un vecākiem būs iespēja ne tikai
iepazīties ar mācību iespējām, bet
arī praktiski darboties interaktīvos
stendos. Piemēram, Rīgas Tehniskās
universitātes Robotikas kluba stendā
jaunieši varēs apmeklēt robotikas
un elektronikas darbnīcas, savukārt
bērnu un jauniešu centrs «Junda»
piedāvās izmēģināt savus spēkus un
veiklību automodelisma trasē, kā arī
piedalīties citās aktivitātēs,» stāsta
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga. Tradicionāli
svētku laikā apmeklētāji varēs iepazīties arī ar ZRKAC jaunā mācību
gada izglītības piedāvājumu. Bērniem
un jauniešiem būs iespēja izzināt
dabaszinību fenomenus spēlējoties,

eksperimentējot, piedaloties demonstrējumos.
Arī šogad Metāla svētkos varēs apmeklēt «ESAB» demobusu, iepazīstot
metināšanas iekārtas – Jelgavā varēs
aplūkot un izmēģināt daļu no tā, ko
pasaules labākie metinātāji iepazīs
pēc divām nedēļām starptautiskajā
metālapstrādes nozares izstādē Vācijā.
«Svētku apmeklētāji varēs aplūkot
jaunākās metināšanas un griešanas
iekārtas, izmēģināt tās darbībā, kā arī
eksperta klātbūtnē apgūt labāko tehnikas izmantošanas veidu, atvieglojot
savu ikdienas darbu,» stāsta ZRKAC
Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Māris Ernstsons. Protams, metālapstrādē nevar iztikt arī bez profesionāliem rokas elektroinstrumentiem – tos
demonstrēs uzņēmums «Instro» un
Jelgavas «Instrumentu nams». Savukārt par metālapstrādes profesionāļiem nepieciešamo datorprogrammu
nodrošinājumu klātesošos informēs
uzņēmuma «Colla» pārstāvji.

Metāla spēku
apliecinās profesionāļi

Arī šogad neizpaliks konkurss
metinātājiem. «Tie ir īsti svētki metinātājiem! Ne jau tāpēc, lai padižotos,
jo īsti metinātāji dalībai sacensībās ir
jāpierunā, bet gan tādēļ, lai pamēģinātu tikt galā ar it kā tik vienkāršu
un ikdienišķu uzdevumu. Kādu?
Nāciet, piesakieties, sametiniet vislabāk un iegūstiet izcilas balvas, ko
dāvinās ZRKAC sadarbības partneri
«AGA», «Sanistal», «ESAB»,» aicina
M.Ernstsons. Pieteikties konkursam
var, zvanot pa tālruni 26171465 vai
rakstot pa e-pastu maris.ernstsons@
zrkac.jelgava.lv.
Metāla spēku svētkos varēs iepazīt
arī Latvijas spēkavīru paraugdemonstrējumos. Pulksten 11.30 sāksies
spēkavīru šovs, kurā tādi Latvijā
pazīstami spēkavīri kā Agris un Ivars
Kazeļņiki, Dainis Zāģeris demonstrēs
spēka vingrinājumus. Klātesošos
sagaidīs arī konkursi, sacensības
skatītājiem un, protams, balvas.
«Metāla priekšmetiem ir ilgs mūžs
– tie nesaplīst un nenovalkājas, tikai
laika gaitā zaudē savu lietderību.
Tādas ir arī atslēgas, kuras svētkos
varēs iegūt jaunu spēku. Visi svētku
apmeklētāji aicināti piedalīties kopīgā
akcijā, ņemot līdzi kādu vecu, nevajadzīgu atslēgu, lai kopīgi veidotu
Metāla svētku Spēka atslēgu. Atrodiet
vecu atslēgu, atnesiet uz svētkiem un
ļaujiet tai atkal kļūt noderīgai,» aicina
A.Vanaga.
Jāpiebilst, ka no pulksten 11 līdz 16
izzinošās aktivitātes Pasta salā papildinās koncertprogramma – uzstāsies
popgrupa «Noslēpums», Tirkīza kora
ansamblis, pūtēju orķestris «Rota» un
grupa «On My Way».

