Godātie pedagogi, skolēni un vecāki!

Sveicu Jūs, jauno –
2018./2019. –
mācību gadu uzsākot!
Lai mācību gada sākumā izvirzītie mērķi īstenotos, nepieciešami
kompetenti skolotāji, gādīgi vecāki un zinātkāri bērni.
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Tiem, kas māca, novēlu izturību un atvērtību, tiem, kas mācās, –
uzņēmību un radošumu, bet tiem, kas atbalsta un audzina, –
pacietību un ieinteresētību visā, ko bērns apgūst!
Novēlu mums visiem veiksmīgu savstarpējo sadarbību!
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Zinību
dienā –
«ZinīBUMS»
Pasta salā
 Jana Bahmane

Kaut arī oficiāli mācību gads šogad sākas
3. septembrī, Zinību
dienā, 1. septembrī,
Pasta salā tradicionāli
notiks mācību sezonas atklāšanas pasākums «ZinīBUMS». Tā
laikā no pulksten 17
līdz 22 skolēniem būs
iespēja piedalīties
radošās aktivitātēs,
izzināt ārpusstundu
nodarbību piedāvājumu Jelgavā, kā arī
izbaudīt koncertu un
atkalredzēšanos.

3. septembrī jauno mācību gadu Jelgavas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs sāks 6925 1.–12. klašu skolēni. Starp 650 pirmklasniekiem šogad būs arī
Ķergalvju ģimenes trīnītes Maija (no kreisās), Māra un Marta, kurām 4. oktobrī paliks septiņi gadi. Par savu pirmo skolu viņas sauks Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu. «Mūsu ģimenē valda svinīga sajūta – ir noslēdzies viens dzīves posms, kuram sekos nopietnāks cēliens, taču uztraukumu neizjūtam. Meitenes
mācīsies vienā klasē – arī bērnudārzā viņas vienmēr bija kopā. Māsas ir ļoti draudzīgas – ja kāda prasa konču, jautā uzreiz trīs. Un nevis lai apēstu tās pati,
bet lai padalītos ar māsām,» par savām pirmklasniecēm saka meiteņu mamma Inga Ķergalve. Viņa atklāj, ka Tehnoloģiju vidusskola izvēlēta vairāku apsvērumu dēļ: šajā skolā mācās abi vecākie dēli – Artis ies 6. klasē, bet Jānis – 8., ģimeni ieinteresēja tieši matemātikas novirziena klase, kā arī skola ir tuvu mājām.
Viss mācībām nepieciešamais jau iegādāts, un meitenes par skolas gaitu uzsākšanu ir patīkami satrauktas. «Skolā nevarēs spēlēties un gulēt diendusu,» jautātas
par to, kas skolu atšķir no bērnudārza, atbild meitenes. Viņas priecājas, ka Tehnoloģiju vidusskolas gaiteņos varēs sastapt ne vien savus brāļus, bet arī draugus
no bērnudārza. Maija uzskata, ka viņai visvairāk interesēs matemātika, Māra ar nepacietību gaida zīmēšanas stundas, bet Marta – mūzikas. Foto: Ivars Veiliņš

Daudzbērnu ģimenēm būs lielākas atlaides reģionālajā transportā
 Anastasija Miteniece

Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus
Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumos, un jau no 1.
septembra Latvijas
goda ģimenes apliecības «3+ Ģimenes
karte» lietotāji reģionālo autobusu un
vilcienu biļetes varēs
iegādāties par puscenu, bet skolēni un
studenti no daudzbērnu ģimenēm – ar
90 procentu atlaidi,
informē Satiksmes
ministrijas pārstāvis
Aivis Vincevs.
No 1. septembra daudzbērnu ģimenes locekļiem,
uzrādot «3+ Ģimenes karti»
un personu apliecinošu dokumentu, būs tiesības saņemt

braukšanas maksas atvieglojumus 50 procentu apmērā
no brauciena biļetes pilnās
cenas un 40 procentu apmērā
no abonementa biļetes cenas,
izmantojot sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus
reģionālās nozīmes maršrutos.
Savukārt daudzbērnu ģimenes
locekļiem, kas mācās vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādē vai turpina
iegūt vispārējo, profesionālo,
augstāko vai speciālo izglītību,
bet nav vecāki par 24 gadiem,
uzrādot «3+ Ģimenes karti»
un skolēna vai attiecīgi studenta apliecību, būs tiesības
saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus 90 procentu
apmērā no brauciena biļetes
pilnās cenas.
Svētku dienās – 4. maijā, 11.
un 18. novembrī – daudzbērnu
ģimenes locekļi reģionālajos
pārvadājumos varēs saņemt
braukšanas maksas atvieglo-

jumus 100 procentu apmērā.
Jāpiebilst, ka atvieglojumi attiecas uz visiem reģionālās nozīmes maršrutu autobusiem,
tostarp mikroautobusiem maršrutā Jelgava–Rīga–Jelgava.
«Aptauju rezultāti liecina,
ka 24 procenti «3+ Ģimenes
kartes» īpašnieku atlaides
starppilsētu transportā uzskata par vienu no nozīmīgākajiem valsts atbalstiem
daudzbērnu ģimenēm. Tas ir
būtisks finansiāls ietaupījums,
dodoties ikdienas gaitās un
plānojot atpūtu kopā ar ģimeni,» norāda Sabiedrības integrācijas fonda, kas īsteno valsts
atbalsta programmu «Latvijas
goda ģimenes apliecība «3+
Ģimenes karte»», sekretariāta
direktore Aija Bauere.
SIA «Jelgavas autobusu
parks» valdes loceklis Gints
Burks stāsta, ka sākotnēji
jelgavnieki iespēju saņemt
atlaides ar «3+ Ģimenes kar-

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

ti» izmantoja minimāli – reģistrētie braucieni bija viens
divi dienā. Savukārt šobrīd,
tuvojoties jaunā mācību gada
sākumam, pasažieru plūsma
pieaug un «3+ Ģimenes karte»
tiek izmantota biežāk – no 20
līdz 25 reizēm dienā. «Jaunā
kārtība iedzīvotājiem noteikti
ir ieguvums. Ņemot vērā, ka
šobrīd karti var pasūtīt un
lietot visi ģimenes locekļi,
nevis dalīties ar divām kartēm ģimenes lokā, paredzam,
ka iedzīvotāju aktivitāte, tās
izmantojot, palielināsies,» tā
viņš. G.Burks gan papildina,
ka atvieglojumu sistēma ir
izaicinājums pārvadātājiem,
kuriem īsā laika periodā jāveic
izmaiņas kases sistēmā, lai jau
no septembra varētu piemērot
noteikumos paredzētās atlaides 40, 50, 90 un 100 procentu
apmērā.
Jāatgādina, ka daudzbērnu
ģimenes pieteikties «3+ Ģi-

63048800

birojs@info.jelgava.lv

menes kartei» var mājaslapā
www.godagimene.lv, sadaļā
«Piesakies kartei», reģistrējoties caur valsts pārvaldes
pakalpojumu portālu www.
latvija.lv. Iesniegumu klātienē var aizpildīt Sabiedrības
integrācijas fondā Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā, līdzi
ņemot personu apliecinošu
dokumentu un skolas izsniegtu aktuālu izziņu, ja ģimenē ir
pilngadīga persona, kura turpina iegūt izglītību. Savukārt
karti iespējams saņemt gan
klātienē Sabiedrības integrācijas fondā, gan kā ierakstītu
vēstuli pa pastu. Vecākiem
jāņem vērā, ka laiks no pieteikuma iesniegšanas brīža
līdz kartes saņemšanai var
sasniegt 45 dienas.
Līdz augustam Jelgavā dzīvojošajām daudzbērnu ģimenēm izsniegtas 729 kartes
– 292 no tām saņēmuši pieaugušie, bet 437 – bērni.

««ZinīBUMA» mērķis ir
nemainīgs – skolēniem nodrošināt iespēju Zinību dienu
pavadīt kopā un iepazīties ar
brīvā laika pavadīšanas iespējām pilsētā,» stāsta Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune.
Tāpat kā pērn, arī šogad
Pasta salā būs astoņas radošās
stacijas, katra veltīta kādai
tēmai – sportam, mākslai,
mūzikai, mājturībai, vēsturei,
veselībai, brīvstundai un starpbrīdim. Apmeklējot stacijas,
skolēni varēs sakrāt zīmodziņus un piedalīties balvu
izlozē. Līdztekus izzinošajām
aktivitātēm Pasta salā notiks
Jelgavas popkora, popgrupas «Noslēpums», Bērnu un
jauniešu mūzikas kluba audzēkņu, kā arī grupas «On
my way» koncerts, bet no
pulksten 19 uzstāsies Fakts ar
grupu. Jaunās mācību sezonas
atklāšanas ballīte Pasta salā
dīdžeja pavadībā turpināsies
līdz pulksten 22. Jāpiebilst, ka
mobilā skatuve šogad būs pie
Pasta salas slidotavas.
Paredzēts, ka pasākuma gaitā Pasta salā piestās arī Miera
un sadraudzības pārgājiens –
desmit zirgu pajūgi, kas 80 dienās plāno mērot aptuveni 2300
kilometru garu maršrutu no
Vācijas, dodoties pa kādreizējo
Hanzas tirdzniecības ceļu, kas
šķērso arī Jelgavu. Pārgājiena
organizatoru pārstāvis Anris
Rolands Krieviņš informē, ka
šāds pasākums notiek pirmo
reizi un to rīko privāta vācu
organizācija. Jelgavniekiem
Pasta salā 1. septembrī būs
iespēja aplūkot pajūgus, iekāpt
tajos un aprunāties ar pārgājiena dalībniekiem.
Mācību gada atklāšanas
pasākumu apmeklēt aicināts
ikviens. Dalība aktivitātēs un
koncerts ir bez maksas.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Latvijas biznesa vidē saskatu
pietiekami daudz līdzību ar
Skandināvijas valstīm»

«Fortum» koncerns

• Pārstāvēts 12 valstīs
(Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā,
Dānijā, Polijā, Igaunijā,
Lietuvā, Latvijā, Krievijā,
Vācijā, Lielbritānijā, Indijā)
• Kopējais klientu skaits –
2,5 miljoni

 Jānis Kovaļevskis

«Šogad aprit desmit
gadi, kopš «Fortum»
uzsāka strādāt Jelgavā. Ar lepnumu varam
teikt, ka tie ir bijuši
ļoti produktīvi gadi
– esam sakārtojuši siltumapgādes sistēmu,
uzbūvējuši modernu
biomasas koģenerācijas staciju un saviem
klientiem un sadarbības partneriem radījuši pārliecību, ka
mums var uzticēties,»
saka Jūlija Sundberga, «Fortum» biznesa
vadītāja Latvijā, kura
aktīvi iesaistījusies arī
Latvijas Ārvalstu investoru padomes darbā
un šovasar ievēlēta
par šīs organizācijas
priekšsēdētāju.

• Nodarbinātie – 9000
• Darbinieki Latvijā – 70
• Globālais apgrozījums –
4,5 miljardi eiro
• «Fortum» grupas
(«Fortum Latvija» un
«Fortum Jelgava») apgrozījums
2017. gadā Latvijā –
26,68 miljoni eiro

Sarunā ar J.Sundbergu – par
to, kāda šobrīd ir situācija ar
enerģijas ražošanu saistītajās
nozarēs, un to, cik droši jūtas
ārvalstu investori Latvijā.
Jūsu līdzšinējā profesionālā pieredze saistīta ar darbu
ne tikai dzimtajā Zviedrijā,
bet arī Baltijas valstīs un
Krievijā. Kā jūs raksturotu
tieši Latvijas biznesa vidi?
Latvijā ir maza un dinamiska
biznesa vide, katrs notikums
var daudz ko mainīt, piemēram,
skandāli finanšu sektorā varēja
atstāt paliekošas sekas. Pagaidām gan mēs to neizjūtam, bet
tas var atstāt iespaidu ilgtermiņā, jo mazām valstīm par savu
reputāciju ir jāuztraucas daudz
vairāk nekā lielām valstīm ar
stabilu ekonomiku vai lielu patērētāju skaitu. Tomēr kopumā
Latvijas biznesa vidē saskatu
pietiekami daudz līdzību ar
Skandināvijas valstīm – mums
ir daudz kopīga. Es Latvijā jūtos
ļoti labi, ar cilvēkiem Latvijas
biznesa vidē ir viegli saprasties,
mums ir līdzīgs skatījums un
vēlme sasniegt maksimāli labāko
rezultātu. Protams, ir jūtama
arī Krievijas biznesa kultūras
ietekme, kas nav tik izteikti citās
Baltijas valstīs, bet tas noteikti
nav mīnuss, jo kultūras daudzveidība ir katras valsts bagātība.
Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā kā pamata
kurināmais tiek izmantota
šķelda – vai tiek domāts,
kā mazināt atkarību no šī
resursa, ņemot vērā, ka šķeldas cena pēdējā gada laikā
būtiski pieaugusi?
Šķeldas cena patiešām pēdējā
gada laikā ir palielinājusies par
40 procentiem. Izklausās dramatiski, taču mums jāņem vērā
īpašie apstākļi, proti, pirms cena
sāka kāpt, tā bija vienā no vēsturiski zemākajiem līmeņiem,
kopš mēs iepērkam šo resursu.
Rēķinājāmies, ka šāda cena ilgstoši nebūs, jo meža industrija
nevar strādāt zem pašizmaksas.
Turklāt gan aizvadītais rudens,
gan ziema bija ļoti slapja, bija
apgrūtināta šī resursa ieguve,

«Uzskatām, ka ar Jelgavas piemēru Latvijā sevi esam labi pieteikuši, tādēļ meklējam iespējas, kā savus pakalpojumus pieFoto: Ivars Veiliņš
dāvāt arī citās Latvijas pilsētās,» uzsver «Fortum» biznesa vadītāja Latvijā Jūlija Sundberga.
tādēļ veidojās deficīts un cena
auga. Šobrīd nekas neliecina,
ka tā varētu turpināt augt, visdrīzāk cena stabilizēsies vai pat,
pieaugot izstrādes apjomiem,
kritīsies. Arī pārējiem energoresursiem cena pēdējā gada laikā
ir palielinājusies. Jāņem vērā arī
tas, ka tehnoloģiski mēs varam
izmantot zemas kvalitātes šķeldu, kura nav tik pieprasīta eksporta tirgos, tādēļ esam droši, ka
pārskatāmā nākotnē šis resurss
būs pieejams par konkurētspējīgu cenu.
Lai samazinātu savas izmaksas un kļūtu efektīvāki,
paralēli strādājam arī pie
jaunu bioloģiskas izcelsmes
kurināmā veidu apzināšanas.
Tā ir kūdra un atlikumi no meža
un lauksaimniecības nozarēm,
piemēram, pelavas.

varam izmantot savā stacijā, un
lai jelgavnieki varētu būt pārliecināti, ka tiks ievērotas visas
ar vides jautājumiem saistītās
prasības. Mēs esam par aprites
ekonomiku un resursu atkārtotu
izmantošanu.
Kādas ir jūsu prognozes
par enerģijas cenu tuvākajā
nākotnē no Jelgavas patērētāju skatpunkta?
Kā jau minēju, cenas ir augušas visiem energoresursiem,
arī ražošanas
izmaksas nekļūst lētākas.
Vienīgais
veids, kā saglabāt līdzšinējo
maksu, ir kļūt
efektīvākiem.
Laika gaitā cenas enerģijas tirgū, cerams, stabilizēsies, tomēr šobrīd nevaram
pilnībā izslēgt siltumenerģijas
tarifa izmaiņas, lai gan būtisku
pieaugumu arī neprognozējam.
Apzināmies, ka konkurējam ar
individuālajiem apkures risinājumiem. Domājam par to, kā
piesaistīt jaunus klientus, un
tarifa pieaugums noteikti nav
tas, kas stimulēs jaunu patērētāju pieplūdumu.

«Salīdzinot ar citām
Eiropas valstīm, nodokļu likmes Latvijā
ir samērīgas.»

ES noteikusi, ka dalībvalstīm līdz 2025. gadam jāpārstrādā vismaz 55 procenti no
mājsaimniecību radītajiem
atkritumiem, tādēļ arvien
aktuālāks kļūst jautājums
par atkritumu dedzināšanu.
Vai apsverat iespēju izmantot arī šo resursu?
Mūsu šobrīd izmantotās tehnoloģijas pieļauj veikt līdz pat
10 procentiem noteikta sastāva
atkritumu piemaisījumu bioloģiskas izcelsmes kurināmajam,
taču jau pašlaik, piemēram,
uzņēmums «Cemex» Brocēnos
ražošanas procesā kā kurināmo
izmanto tā saukto RDF jeb no
atkritumiem iegūto kurināmo.
Arī mēs apsveram šo iespēju un
esam uzsākuši sagatavošanās
darbus – strādājam pie ietekmes
uz vidi novērtējuma, lai saprastu, kāda sastāva atkritumus

Centrālās apkures risinājumi tiek pozicionēti kā
drošākie un videi draudzīgākie, tomēr cenas ziņā
ir pieejamas lētākas alternatīvas, kuras izmanto
arī vairāki pilsētas lielie
patērētāji.
Summējot visus aspektus,
kā, piemēram, sākotnējo ieguldījumu sistēmas uzstādīšanā,
drošību un komfortu, ilgtermiņā
vairāk priekšrocību ir centralizētajai apkurei. Jo blīvāks būs
patērētāju tīkls, jo zemāku tarifu
varēsim piedāvāt visiem.

«Fortum» ir viena no tām
energokompānijām, kura,
ražojot elektrību, saņem
maksājumus no obligātā
iepirkuma komponentes
(OIK). Šis valsts atbalsts
zaļās enerģijas risinājumiem
bija viens no priekšnosacījumiem aptuveni 60 miljonu
eiro investīcijām Jelgavas
biomasas koģenerācijas
stacijas izbūves projektā.
Ekonomikas ministrija ir apņēmusies atteikties no OIK
– vai tas varētu apdraudēt
uzņēmuma darbību?
Esam pārliecināti, ka Latvijas
valsts ir uzticams sadarbības
partneris, kas pildīs savas saistības un investoriem sniegtos
solījumus. Diskusijas par OIK
šobrīd ir pārlieku politizētas,
tādēļ izskan dažādi piedāvājumi.
Būtiski uzsvērt, ka runa nav par
OIK likvidēšanu, bet gan par
reformu, lai šo atbalstu saņemtu
patiešām zaļās enerģijas ražotāji,
nevis gāzes koģenerācijas stacijas. Latvijas
valstij, tāpat
kā pārējām ES
dalībvalstīm,
ir saistības, ka
atjaunojamās
enerģijas īpatsvaram līdz
2020. gadam
jāsasniedz 40
procentus no
kopējā apjoma,
tādēļ vienā vai
otrā veidā atbalsts zaļās enerģijas ražotājiem
tiks saglabāts.

uzņēmējdarbības vides attīstību
Latvijā un reaģēt uz aktuālajām
problēmām. Mums ir tiešs dialogs ar premjeru un ministriem,
un šobrīd strādājam pie tādiem
jautājumiem kā darbaspēka
pieejamība, izglītības, īpaši augstākās izglītības, reforma un
ēnu ekonomikas mazināšana.
Šie jautājumi ir arī valdības
dienaskārtībā, tomēr mēs vēlētos straujāku progresu. Latvijas
augstskolas savas ierobežotās
kapacitātes dēļ šobrīd nevar piedāvāt pasaules līmenī konkurētspējīgu izglītību, perspektīvākie
jaunieši aizbrauc mācīties ārpus
valsts, un tikai daļa atgriezīsies
atpakaļ, bet mums viņus vajag
šeit un tagad! Tā Latvija zaudē
savus labākos prātus. Augstskolām būtu jāapvieno resursi
un būtiski jāuzlabo piedāvāto
programmu kvalitāte.
Arī ēnu ekonomikas apkarošanā mēs vairs neredzam to progresu, kāds bija pēdējos gados,
– tā pieaug proporcionāli kopējai
ekonomikas izaugsmei, galvenokārt uz būvniecības sektora rēķina. Mēs
kā ārvalstu
investori vēlamies vienādus
spēles noteikumus visiem
uzņēmumiem.
Nav pieņemama situācija, ka
konkurences
priekšrocības kāds sev rada, izvairoties no nodokļu nomaksas.

Daļu no sava laika veltāt
arī darbam Latvijas Ārvalstu
investoru padomē – kādas ir
šīs organizācijas prioritātes,
par ko iestājaties?
Padomes galvenais uzdevums
ir sekmēt un atbalstīt pozitīvu

Zviedrija, no kurienes nākat, ir valsts ar izteikti atbildīgu attieksmi pret nodokļu
nomaksu. Ar ko Latvija šajā
ziņā atšķiras?
Zviedrija vēsturiski veidojusies kā sociāli orientēta valsts,

«Ēnu ekonomikas apkarošanā mēs vairs neredzam progresu – tā
pieaug proporcionāli
kopējai ekonomikai, galvenokārt uz būvniecības
sektora rēķina.»

kurā ir augsti nodokļi, bet tajā
pašā laikā arī daudzveidīgi valsts
apmaksāti sociālie pakalpojumi.
Arī zviedri pauž neapmierinātību par nodokļu nastu, tomēr
apzinīgi tos maksā, turpretim
Latvijā atsevišķi indivīdi iegūst,
izvairoties no nodokļu nomaksas. Latvijā cilvēkiem trūkst
pārliecības, ka nodokļos samaksātā nauda tiek izlietota pareizi
un efektīvi, un tas individuālā
līmenī rada iecietību pret nodokļu nemaksāšanu. Īstermiņā
Latvijas gadījumā labākais risinājums ir radīt apstākļus, kuros
nevar izvairīties no nodokļu nomaksas, jo pagaidām sabiedrībā
pret izvairīšanos no nodokļiem
ir pārāk liela tolerance, lai tas
atrisinātos pats no sevis.
Varbūt problēma ir nodokļu likmēs?
Salīdzinot ar citām Eiropas
valstīm, nodokļu likmes Latvijā
ir samērīgas.
Šogad uzņēmums «Fortum» ir iegādājies trīs energokompānijas Daugavpilī
– kādi ir jūsu biznesa mērķi
šajā Latvijas pilsētā?
Uzskatām, ka ar Jelgavas
piemēru Latvijā sevi esam labi
pieteikuši, tādēļ meklējam iespējas, kā savus pakalpojumus piedāvāt arī citās Latvijas pilsētās.
Šobrīd ir noslēdzies darījums,
kurā pārņemsim trīs Daugavpils uzņēmumus – SIA «BK
Enerģija», SIA «Energy&Communication» un SIA «Sprino» –,
kuri nodrošina 40 procentus no
kopējā pilsētas centralizēto tīklu
siltumenerģijas apjoma. Lēmumi par konkrētiem investīciju
projektiem Daugavpilī vēl nav
pieņemti, bet pie tā strādājam.
Teju visās valstīs, kurās
strādājat, tostarp Indijā,
esat attīstījuši elektroautomašīnu uzlādes tīklu. Vai arī
Jelgavā plānojat atvērt kādu
elektrouzlādes staciju?
No biznesa viedokļa tas, protams, šobrīd nav aktuālākais jautājums, bet mēs par to domājam.
Tas no mūsu puses noteikti būtu
sociāli atbildīgs solis, jo šobrīd
Latvijā ir izveidojies tāds kā apburtais loks: cilvēki elektroauto
neizvēlas tādēļ, ka nav staciju,
kur to uzlādēt, bet uzlādes punkti netiek veidoti tādēļ, ka nav
pietiekams potenciālo klientu
skaits. Piemērota vieta šādam
uzlādes punktam noteikti būtu
topošais satiksmes terminālis
pie dzelzceļa stacijas.
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Noasfaltēta Dzelzceļnieku iela
 Anastasija Miteniece

Šovasar Dzelzceļnieku ielas posmā no
Rūpniecības līdz Edu
arda Veidenbauma
ielai atsevišķām mājām veikta kanalizācijas inženiertīklu un
ūdensvada izbūve.
Pēc būvdarbiem tur
atjaunots arī ceļa segums – 145 metru garumā ieklāts asfalts,
informē pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Šovasar SIA «Jelgavas
ūdens» turpina realizēt ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības projekta 5. kārtu,
kuras laikā tiek paplašināti pilsētas kanalizācijas un ūdensvada tīkli. Viena no paredzētajām
būvdarbu vietām šovasar bija
Dzelzceļnieku iela posmā no
Rūpniecības līdz Eduarda
Veidenbauma ielai. Šobrīd tur
izbūvēta kanalizācija, kā arī atsevišķās vietās, kur tie iepriekš
nav bijuši, – jauni ūdensvada pieslēgumi. «Šī projekta

ZIŅAS

Slidotavu apmeklētājiem
atvērs 1. septembrī

gaitā bija paredzēts izbūvēt
komunikācijas, uzrokot vienu
brauktuves malu un pēc tam
atjaunojot ceļa segumu šajā
posmā. Faktiski tas nozīmēja,
ka pēc komunikāciju izbūves
tiktu atjaunota jeb noasfaltēta
tikai viena ceļa puse. Izvērtējot
pieejamo finansējumu, tika
lemts ieklāt jaunu asfaltbetona
segumu visā ielas platumā,»
norāda M.Mielavs.
Kopumā Dzelzceļnieku ielas posmā asfalts ieklāts 960
kvadrātmetru platībā. Šobrīd
būvdarbu vietā notiek pēdējie
labiekārtošanas darbi – tiek sakoptas ceļa malas, bet drīzumā
tiks uzklāts arī horizontālais
marķējums.
Jāpiebilst, ka «Jelgavas ūdens» kanalizācijas un
ūdensapgādes inženiertīklu
izbūvi veic arī citās pilsētas vietās, kur darbu laikā daļēji tiek
demontēts ceļa segums. Šobrīd
pašvaldība apzina aptuvenās
izmaksas un vērtē budžeta
iespējas, aprēķinot, vai arī citās
ielās ar asfalta segumu, kur  Ritma Gaidamoviča
tiek veikta ūdenssaimniecības
komunikāciju izbūve, būtu ieSestdien, 1. septembrī,
spēja pēc līdzīgas pieejas atjaupulksten 15 pēc jumta
not ceļa segumu visā platībā.
izbūves svinīgi tiks at-

klāta publiskā slidotava
Pasta salā. Šajā dienā
interesenti slidotavā
aicināti bez maksas skrituļot un piedalīties dažādās aktivitātēs, bet
jau no 2. septembra tā
katru dienu no pulksten
12 līdz 20 būs atvērta
par maksu.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 168 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 23. augusta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 95 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Marta Ose,
Aija Emberga, Laima Tokareva, Arnis Šenkevics, Regīna Ose,
Sandra Pokrande, Kaija Grīnblate, Dzintra Cīrule un Austra Kuharenoka.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

«Jumts ir gatavs, slidotavā
ieklāts inline hokejam paredzētais segums, nomainot sabojātos
posmus, esam uzstādījuši soliņus
laukuma malā un veikuši virkni
citu tehnisko darbu, lai varētu uzņemt apmeklētājus,» saka
Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
valdes loceklis Armands Ozollapa.
Svinīgā slidotavas atklāšana
notiks Zinību dienā – no pulksten
15 interesenti aicināti izmantot
iespēju slidotavā skrituļot bez
maksas. «Jelgavniekus, kuriem
ir savas skrituļslidas, aicinām tās
ņemt līdzi, bet tie, kuriem to nav,
skrituļslidas varēs iznomāt. Par
slidu nomu gan būs jāmaksā divi
eiro stundā,» stāsta ZOC pārstāve
Evita Brakše. Pasākums sāksies ar

Foto: Ivars Veiliņš

Ja esi STRĀDĀJOŠAIS
VAI PAŠNODARBINĀTAIS
(arī strādājošs pensionārs,
jaunais vecāks, kas
atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā)

Ja esi
VECUMĀ NO 25 GADIEM
līdz neierobežotam
vecumam

Ja tev ir
NEPABEIGTA
VAI PABEIGTA
pamata, vidējā
vai augstākā izglītība

NO 15.08.2018. LĪDZ 17.09.2018.

PIESAKIES MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM UN APGŪSTI JAUNAS PRASMES,

CITU PROFESIJU VAI PĀRKVALIFICĒJIES UN KĻŪSTI PIEPRASĪTS DARBA TIRGŪ
(www.macibaspieaugusajiem.lv)!
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
SOLIS NR.1
IENĀC MACIBASPIEAUGUSAJIEM.LV UN IZVĒLIES, ko vēlies mācīties sev vēlamā laikā un vietā.
Ar mācību programmām iespējams iepazīties no 15.08.2018.
SOLIS NR.2
Jelgavā VĒRSIES PIE PROJEKTA KONTAKTPERSONAS DIĀNAS ALATIRJOVAS (tālrunis 27800576,
63012149, e-pasts diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv) Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā), kura tev sniegs informāciju par interesējošajām mācību programmām, palīdzēs sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus mācību iestādē. Tāpat vari
sazināties uzreiz ar interesējošo izglītības iestādi un nokārtot visas pieteikšanās formalitātes pats.
SOLIS NR.3
1–2 mēnešu laikā SAŅEM APSTIPRINĀJUMU no mācību iestādes un sāc mācīties novembrī.
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts projekta «Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0./16/I/001) trešā pieteikšanās kārta.

LLU sporta nama direktors
Jānis Vītols skaidro: noņemot
baseina vannas flīzes, atklājās,
ka zem tām esošais betona slānis ir saplaisājis, un arī to nācās
demontēt. Tāpat sarežģītāks
izrādījies abu daiļlēkšanas torņu
nojaukšanas process, jo tajos bija
daudz metāla konstrukciju. «Tā
kā Latvijas Peldēšanas federācija
Jelgavā neplāno attīstīt daiļlēkšanas disciplīnu, abus fiziski un
morāli novecojušos trīs un piecus
metrus augstos daiļlēkšanas torņus nolēmām nojaukt. Tas bija
nepieciešams arī drošības apsvērumu dēļ,» stāsta LLU sporta

Īsi
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) turpina izvērtēt autobusu vadītāju darba rādītājus un
katru mēnesi sumināt labākos
šoferus. Par jūlijā labākajiem autobusu vadītājiem atzīti Vladimirs Upners un Ainars Baumanis.

 31. augustā Pārlielupes bibliotēkā notiks ģimenes diena
«Atvadas no vasaras brīvlaika». Pasākuma laikā no pulksten 12 līdz 15
varēs piedalīties radošajās darbnīcās
un orientēšanās sacensībās, doties
ekskursijā pa bibliotēku, apskatīt
izstādi un izbaudīt nelielu koncertu, informē Pārlielupes bibliotēkas
vadītāja Aiga Volkova. Piedalīties
pasākumā var ikviens interesents.
Dalība – bez maksas.

svinīgām uzrunām, bet pēc tam
būs dažādas aktivitātes, apmeklētājiem ļaujot pārbaudīt veiklību un
skrituļslidošanas prasmes. Ikviens
varēs arī iesaistīties radošajās
darbnīcās un konkursos, kuros
būs iespēja laimēt balvas. Plānots,
ka pasākums ilgs apmēram divas
stundas.
Bet jau no 2. septembra slidotava skrituļslidotājiem būs
atvērta par maksu. Tā strādās
katru dienu no pulksten 12 līdz
20. «Sākotnēji slidotava būs atvērta katru dienu, lai mēs varētu
novērtēt, kāds ir pieprasījums un
kurā laikā tā ir noslogotākā. To
izvērtējot, darba laiku pieskaņosim reālajam pieprasījumam,»
skaidro E.Brakše, piebilstot, ka
šobrīd arī nav noteikts laiks, kad
slidotava pieejama skrituļslidotājiem bez nūjām un kad – inline
hokeja spēlei. Tiesa, pastāv iespēja
uz konkrētu laiku rezervēt visu
laukumu – rezervācija jāsaskaņo
ar slidotavas personālu pa tālruni
20367677.
Maksa par stundas slidojumu
bērniem līdz septiņu gadu vecumam, pensionāriem un invalīdiem
ir 0,50 eiro, vecumā no septiņiem
līdz 16 gadiem – 1 eiro, bet vecākiem par 16 gadiem – 1,50 eiro.
Skrituļslidas var iznomāt par 2
eiro stundā. E.Brakše piebilst,

ka jau tuvākajā laikā gaidāms
skrituļslidu papildinājums pašiem
mazākajiem apmeklētājiem. Savukārt laukuma rezervācija izmaksā
20 eiro stundā, laukuma rezervācija strītbolam – 10 eiro stundā.
A.Ozollapa norāda, ka ledu
slidotavā varēs sākt liet, kad gaisa
temperatūra pazemināsies līdz
plus pieciem, septiņiem grādiem.
«Slidošanas sezonas sākums būs
atkarīgs no laikapstākļiem. Kad
gaisa temperatūra būs vismaz plus
septiņi grādi un vairs nepaaugstināsies, varēsim liet ledu. Līdz ar
jumta izbūvi mums netraucēs ne
sniegs, ne lietus – galvenais, lai
noturas atbilstoša temperatūra.
Ļoti ceram, ka slidotāji sezonu
varēs atklāt jau oktobra otrajā
pusē un slidot līdz pat pavasarim,»
tā A.Ozollapa.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka publiskajai slidotavai šovasar izbūvēts jumts, kas nosedz
slidotavu, blakus esošo slidotavas
dzesēšanas iekārtu, kā arī zem
jumta ir nodrošināta vieta pārvietojamām skatītāju tribīnēm.
Slidotavas jumts ir īpašs ar to, ka
tā būvniecībā izmantotas liekti
līmētās koksnes konstrukcijas –
tērauda elementi pielietoti vien
savienojuma vietās un atsevišķās
vietās kā palīgkonstrukcija jumta
seguma stiprināšanai.

Baseina remontdarbi ieilgs
LLU sporta namā notiek
remontdarbi. Ņemot
vērā, ka demontāžas laikā tika atklātas vairākas
neplānotas problēmas,
kā arī iegūts papildu
finansējums vēl citu
darbu veikšanai, būvdarbi turpināsies ilgāk
nekā sākotnēji paredzēts – apmēram līdz
septembra beigām.
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JAP informē, ka V.Upners atzīts par
labāko pilsētas pārvadājumos, bet
A.Baumanis – reģionālajos starppilsētu pārvadājumos.

 Ilze Knusle-Jankevica

JELGAVAS PILSĒTAS DOME AICINA

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Ivars Veiliņš

 8. septembrī pulksten 11 biedrība «Zemgales Lāčplēsis» Jelgavā,
Pasta ielā 44, rīko tematisku pasākumu «3. Jelgavas kājnieku pulks».
Plašāku informāciju par pasākumu
iespējams iegūt pa tālruni 29193534,
informē biedrības priekšsēdētāja
Ruta Melhere.

Papildu uzņemšana
Jelgavas Mūzikas vidusskolā
2018./2019. mācību gadam
profesionālās ievirzes izglītības programmās (bērnu mūzikas skolā):
• no 8 līdz 12 gadiem: taustiņinstrumentu
spēle (akordeona spēle);
• no 9 līdz 12 gadiem: pūšaminstrumentu
spēle (saksofona, trompetes, mežraga spēle).

Papildu uzņemšana –
30.08.2018. no plkst.13 līdz 15

Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas
apliecības kopija, izziņa no ģimenes ārsta
par audzēkņa veselības stāvokli.
Uzņemšanas prasības skatīt Jelgavas
Mūzikas vidusskolas mājaslapā
www.jelgavasmuzskola.lv.

SIA «Lykkegaard»

(reģ.Nr.43603019908) aicina pievienoties

DARBINIEKUS(-CES)

pie metināšanas un locīšanas iekārtām.
Pienākumi:
• izpildīt norādītos darba pienākumus,
izgatavot produkciju atbilstoši tehniskajiem
rasējumiem un specifikācijām vajadzīgajā
kvalitātē.
Prasības:
• spēt strādāt sistemātiski un fokusēties uz
darba kvalitāti;
• spēt kontrolēt savu darbu un vēlme strādāt;
• atbildīgi attiekties pret izsniegto darba inventāru;
• iepriekšēja darba pieredze nav obligāta, bet
tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• stabilu pilnas slodzes darbu darba dienās
no plkst.8 līdz 17;
• darba algu, sākot no 4,50 EUR/stundā
(bruto) pārbaudes laikā;
• sociālās garantijas;
• labus darba apstākļus ražotnē Zaļeniekos.
CV sūtīt pa e-pastu ab@lykkegaard.lv
vai zvanīt pa tālruni 63074465.

nama direktors. Plānotos darbus
iekavēja ne tikai sarežģītais demontāžas process – universitātei
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību izdevies piesaistīt
papildu līdzekļus baseina telpas
sienu flīzēšanai. Šie darbi sākotnēji nebija plānoti, tādējādi arī
tie prasīs laiku. «Baseina telpas
siena zem skatītāju tribīnēm ir
flīzēta 2,7 metru augstumā. Vecās
flīzes noņemsim un vietā uzliksim
jaunas, ar nelielu dizaina odziņu, atsvaidzinot baseina izskatu
un padarot telpas omulīgākas,»
norāda J.Vītols. Papildu darbi
būvprocesu baseinā pagarinās
apmēram par mēnesi – sporta

nama direktors lēš, ka būvdarbi
noslēgsies septembra beigās.
Jāatgādina, ka remontdarbi baseinā sākās 25. jūnijā. Šovasar būs
atjaunota baseina vanna, demontēti tramplīni un atjaunots baseina
telpas sienu flīzējums. Darbus veic
SIA «Zemgales būvserviss», un to
izmaksas ir apmēram 100 000 eiro.
Jelgavas baseins ir celts 1966.
gadā. Jau 2016. gada vasarā tajā
veikti nopietni remontdarbi: nostiprināta baseina vanna, izbūvētas šahtas pa baseina perimetru
elektroniskās starta sistēmas
kabeļiem, sakārtotas pārplūdes
sistēmas ap baseinu un noflīzēts
baseina perimetrs.
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Piena paku laivu regate
Jau 16. reizi Lielupes ūdeņus kūla Piena paku laivu regate, pulcējot 18 simtgades plostus. Tie sacentās izdomā, atraktivitātē un
izveicībā, sadalot balvas astoņās nominācijās.

Senākie plostotāji ir uzņēmuma «Nakts mēbeles»
komanda, kas regatē piedalās jau devīto gadu.
Šoreiz viņi startēja ar plostu «Svinam 100 jeb Žūrijas plosts». «Esam ievērojuši, ka regates žūrija
šmaucas! Tā nekad nebrauc ar laivu, kas būvēta
no piena pakām, tāpēc nolēmām, ka šoreiz žūrija
būsim mēs, jo pieredze mums uzkrāta,» saka komandas pārstāvis Alvis Začs. Viņu plosts veidots
no 3600 piena pakām, un vecākās saglabājušās
vēl no 2014. gada.

Visatraktīvākās komandas titulu izpelnījās Jelgavas puiši, kuri aizrāvušies ar
BMX un skeitbordu. Draugu kompānija
savā pirmajā regatē piedalījās ar peldošo
skeitborda rampu, uz kuras, izklaidējot
skatītājus, ūdenī tika rādīti triki. Puiši
bija padomājuši ne tikai par savu, bet
arī velo drošību, īpaši to nopolsterējot.
«Lielākais sasniegums – plosts noturējās
virs ūdens!» smaidot nosaka komandas
dalībnieks Kārlis.

Publikas uzmanību ar rituāla priekšnesumu
uz laivas «Cīņa par brīvību» centās piesaistīt
biedrības «Capoeira Jelgava» komanda. Tās
pārstāvis Edvards stāsta, ka šim uznācienam
gatavojušies vairāk nekā divus mēnešus, uz
ūdens izspēlējot senu afrobrazīļu leģendu par
mazu zēnu, kurš spēj pasargāt savu cilti no
ienaidniekiem. «Regatē piedalāmies jau sesto
gadu – šis ir fantastisks kolektīva saliedēšanas
pasākums,» pārliecināts Edvards.

Pirmo reizi regatē startēja draugu kompānija no
Rīgas ar laivu «Saule. Pērkons. Daugava». Līdz šim
dalībnieki par regati bija tikai dzirdējuši un novērtējuši to fotogrāfijās. «Šķita interesanti, un nolēmām
pieņemt izaicinājumu. Atraktīvs pasākums, kas
pārbaudīja mūsu izdomas robežas, pacietību un arī
draudzību. Ar pēdējo viss kārtībā, bet to, vai būtu
gatavi ko tādu atkārtot vēlreiz, nezinām. Izrādās,
nav tik viegli, kā izskatās,» saka komandas biedri
Linda, Kristaps un Līna, kuri laivas nosaukumā minētos tēlus bija centušies attēlot arī savā apģērbā.

Piens, maize un medus

Piena, maizes un medus svētku laikā aizvadīts Siera kluba rīkotais
konkurss «Siera garduma vēstījums nākamajai paaudzei», un Jelgavas posmā uzvarēja jelgavnieces kūku bodes «Putni» saimnieces
Inetas Trautmanes medus torte «Ar saknēm Latvijā» īpašā Latvijas
simtgades simbola formā. «Pēc profesijas neesmu konditore, taču
man patīk šis darbs, patīk eksperimentēt. Tieši eksperimentējot
no piena, maizes, medus un Latvijas meža veltēm arī tapa torte
konkursam,» stāsta I.Trautmane. Kopumā konkursā vērtēti 15
siera gardumi.

Jelgavas gardāko svētku laikā apmeklētāji tika aicināti
degustēt un noteikt «Jubilejas maizi Zemgalē 2018».
Izvērtējot septiņus maizes ceptuvju jaunumus, publika
lēma, ka uzvarētāja godu pelnījusi maiznīcas «Lielezers»
ceptā pilnrudzu maize, 2. vietu ieguva SIA «Lāči» īstā
graudu maize, kurā iecepti diedzēti graudi, bet 3. vietu
– maiznīcas «Flora» ražotā Sējas saldskābmaize ar graudiem «Lielās šķēles».

Jau tradicionāli svētkos
sveikti mazie
jelgavnieki,
kuri piedzimuši
laikā no Jāņiem
līdz augusta
vidum. Šogad
šajā periodā jelgavnieku pulku
papildinājuši
109 mazuļi, tostarp divi dvīņu
pāri. Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš katram
mazulim pasniedza piemiņas karotīti ar Jelgavas simboliku, grāmatu
«Mūsu bērns» un dvīņiem – īpašos Jelgavas alnīšus. Piemiņas karotīti šajā
reizē saņēma arī Dilans (attēlā), kurš piedzima 10. jūlijā. «Ir patiess prieks,
ka Jelgavā dzimstība ir augstā līmenī – 109 jaundzimušie divu mēnešu laikā, manuprāt, ir ievērojams skaits. Vienā dienā ar Dilanu Jelgavas slimnīcā
vien piedzima septiņi bērniņi!» saka Dilana mamma Renāte.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Ap 300 degustētāju piedalījās Latvijas Biškopības biedrības rīkotajā
konkursā «Latvijas atzītākais medus 2018», no deviņiem paraugiem
nosakot, viņuprāt, gardāko. Apmeklētāju balsojumā noskaidrots, ka
atzītākais šogad ir griķu medus, kas ievākts bitenieka Rimanta Gaidamoviča dravā Naukšēnu novadā. 2. vietu ieguva dažādu ziedu medus
no SIA «Medors» Ozolnieku novadā, kur saimnieko biškopis Emīls
Liepnieks, bet 3. vieta šogad tika biškopja Jāņa Sulutaura liepziedu
medum no zemnieku saimniecības «Dorītes» Ķekavas novadā.

Skvērā aiz
Jelgavas kultūras nama
aizvadīts 2.
labsajūtas
festivāls
«ESI». Tā
apmeklētāji labprāt
izmantoja
iespēju piedalīties dažādās
izzinošās un
veselību veicinošās lekcijās
un aktivitātēs, tostarp
antigravitātes
nodarbībā un
vingrošanā
brīvā dabā.

Sestdien Jelgava cīnījās arī par Latvijas spēcīgākās
pilsētas titulu. 132 950 kilogrami – tik izdevās pacelt
66 cilvēkiem trīs stundu laikā. Ar šo rezultātu mēs
apsteidzām Rīgu un Ventspili, bet līdere joprojām
ir Bauska ar 316 930 kilogramiem. Jāuzsver gan, ka
mūsu pilsētā tika uzstādīts jauns Latvijas rekords –
jaunietis Raivis Širvis no Bauskas 20 kilogramu smago
svaru stieni uzspieda 1030 reizes, Jelgavai rezultātu
uzlabojot par 20 600 kilogramiem. Saskaņā ar šī
brīža rezultātiem Jelgava ir līdere kategorijā «Latvijas
jauniešu spēcīgākā pilsēta», taču sacensības vēl notiks
divās pilsētās.

Ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts

Zaudē Rumānijas
volejbolistēm

Latvijas sieviešu volejbola izlase svētdien ZOC aizvadīja Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīra spēli pret Rumānijas valstsvienību. Mūsu komanda trīs
setos atzina pretinieču pārākumu – 0:3.
Tas mūsu izlasei ir ceturtais zaudējums
četrās spēlēs. Pirmajā spēlē 15. augustā
volejbolistes Jelgavā ar 0:3 zaudēja
Spānijai, 18. augustā izbraukumā ar
0:3 piekāpās Bosnijai un Hercegovinai,
bet 22. augustā izbraukumā ar 0:3
atzina Rumānijas pārākumu. Atlikušās
divas spēles mūsu sieviešu valstsvienība
aizvadīs janvārī. Jāatgādina, ka izlases
rindās ir arī divas volejbola kluba «Jelgava» spēlētājas – 1. tempa uzbrucēja
Kristīne Dzierkale un libero spēlētāja
Linda Liniņa.

Lielupē – ātrumlaivu
sacensības

1. septembrī
pulksten 12
Lielupē pie promenādes notiks
Latvijas atklātā
čempionāta (LČ)
4. posms ūdens motosportā. Jelgavas
ūdens motosporta kluba «Paisums» vadītājs Valdis Kuķalks stāsta, ka Jelgavā startēs
ap 40 ātrumlaivu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Polijas. «Paisumu» pārstāvēs
V.Kuķalks, kurš startēs FR1000 klasē, un
pērnā gada Latvijas čempions RN2000
klasē Guntis Lauss. Jāpiebilst, ka G.Lauss
pēc trim LČ posmiem ir līderpozīcijā, bet
augusta vidū izcīnīja arī Baltijas čempiona
titulu. Sacensības varēs vērot bez maksas.
Foto: Toms Smilskalns

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Aizvadīts pēdējais pilsētas
3x3 turnīrs

Reizē ar Piena, maizes un medus svētkiem Jelgavā aizvadīts pēdējais šīs vasaras 3x3 basketbola
turnīrs, kas pulcēja
14 komandas. «Atsaucība šoreiz nebija liela, taču šeit sapulcējās tie, kuriem basketbols tiešām ir
saistošs,» atzīst pasākuma organizatoru
pārstāvis Dins Ušvils. Sacensībās piedalījās trīs meiteņu un 11 vīru komandas.
Vissīvākā cīņa par medaļām risinājās
vīru grupā 17+, un par uzvarētājiem
tajā kļuva BK «Jelgava» puiši, 2. vieta –
«Entuziastiem», bet 3. vieta – komandai
«YAO». Uzvarētāju saraksts publicēts
mājaslapā www.bkjelgava.lv.

Pludmales volejbolā
uzvar ciemiņi

Pasta salas volejbola
laukumos sestdien aizvadīts Jelgavas atklātā
čempionāta pludmales
volejbolā pēdējais –
otrais – posms. Cīņā
par naudas balvām
noslēdzošajā posmā iesaistījās desmit
komandas. Šajā posmā piedalījās daudz
ciemiņu – spēlētāji no Talsiem, Dobeles,
Ozolniekiem un Saldus. Uzvaras laurus
un 150 eiro šoreiz ieguva viesi no Talsiem
– Jānis Krūze un Ģirts Vicinskis, kuri mūsu
pilsētā spēlēja pirmo reizi. 2. vietu un 100
eiro izcīnīja Edgars Jusis un Artis Danieks
no Ozolniekiem, bet 3. vieta un 50 eiro
– jelgavniekiem Arnim Bergmanim un
Alvim Ūdrim.

No Eiropas čempionāta (EČ)
paravieglatlētikā, kas pagājušajā nedēļā norisinājās
Berlīnē, ar trim medaļām
mājās atgriezušies Jelgavas
invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» sportisti. Šķēpmetējs Dmitrijs
Silovs kļuva par trīskārtējo
Eiropas čempionu, Edgars
Bergs izcīnīja čempiona
titulu lodes grūšanā, bet
diska metēja Ingrīda Priede
ieguva bronzas medaļu.
Viņa gan paziņojusi, ka ar
šīm sacensībām sportistes
karjeru noslēdz.
D.Silovs no Latvijas paralimpiskās
komandas bija pirmais, kurš Berlīnē
stājās uz starta. Savu labāko rezultātu viņš uzrādīja otrajā metienā,
šķēpu raidot 51,54 metrus tālu, kas
arī bija čempionāta labākais rezultāts, nodrošinot zelta medaļu, un
D.Silovs trešo reizi kļuva par Eiropas čempionu. Jāuzsver, ka šis gads
sportistam bija izaicinājums, jo viņš
startēja jaunā medicīnas klasē – F38
–, un tas nozīmē, ka rezultāts tika
uzstādīts ar smagāku – 800 gramus
smagu – šķēpu. Iepriekš viņš meta
600 gramus smagu šķēpu. «Pēc rezultātu paziņošanas jutos kā Latvijas nacionālais varonis! Esmu priecīgs, ka
man jau trešo reizi izdevās nosargāt
čempiona titulu. Jāatzīst, pats esmu
pārsteigts, ka aizmetu tik tālu, jo 800
gramus smago šķēpu starptautiskās
sacensībās metu pirmo reizi,» saka
D.Silovs, piebilstot, ka viņa disciplīnā
startēja astoņi sportisti un divi no
viņiem – sudraba un bronzas medaļas
ieguvēji – bijuši ļoti spēcīgi konkurenti. Jāpiebilst, ka EČ paravieglatlētikā

Portugālē noslēdzies pasaules čempionāts pieaugušajiem smaiļošanā
un kanoe airēšanā, kurā
debitēja trīs Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas airētāji. Kanoe airētājs Roberts Lazdiņš pirmo
pasaules čempionātu 1000
metru distancē noslēdza
14. vietā, kas ir jelgavnieku
augstākais sasniegums,
Jūlija Gutova 500 metru
distancē ieņēma 17., bet
200 metru distancē – 24.
vietu, savukārt smaiļotājs
Roberts Altmanis pasaules
čempionātā izcīnīja 25.
vietu.

aicina darbā

TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTUS(-ES)
Zemgales reģionā.

Ja esi pozitīvs(-a), aktīvs(-a) un tev ir personīgais auto,
līdz 11.09.2018. sūti savu CV un motivācijas vēstuli pa
e-pastu info@magnoflex.lv ar norādi «Konkurss».
Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi.
Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības,
labi organizēts darbs un augsts atalgojums.
Uzziņas pa tālruni 29267239.

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā METINĀTĀJUS(-AS)
Darba pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.
Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar
izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Edgars Bergs
ar treneri
Maiju Ukstiņu

Visus interesentus, kas vēlas strādāt, CV lūdzam sūtīt pa
e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi «Metinātājs(-a)» vai «Atslēdznieks(-ce)». Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
(reģ.Nr.41703007038)

notiek ik pēc diviem gadiem un D.Silovs par čempionu kļuva arī 2016. un
2014. gadā.
Pirmo reizi par Eiropas čempionu
F35 medicīnas klasē kļuva mūsu
lodes grūdējs E.Bergs ar rezultātu
14,03 metri. Latvijas Paralimpiskajā
komitejā norāda: «Kaut arī sacensības
notika tikai trīs cilvēku konkurencē,
Edgars pierādīja savu vietu Eiropā –
viņš kļuva par Eiropas čempionu, reizē
uzstādot jaunu rekordu šajā klasē.» Kā
saka Edgara ilggadējā trenere Maija
Ukstiņa, «tā bija cīņa ar sevi un pierādīšana sev, ka to var». E.Bergs atzīst,
ka ar rezultātu ir ļoti apmierināts.
«Beidzot man izdevās izcīnīt čempiona
titulu, taču tas nav galvenais. Svarīgākais ir tas, ka pēc muguras traumas,
trenējoties tikai mēnesi, turklāt ne
uz pilnu slodzi, izdevās sasniegt šādu
rezultātu,» uzsver E.Bergs. Jāpiebilst,
ka viņam šī ir pirmā zelta medaļa EČ
– līdz šim Edgars EČ šajā disciplīnā ir
saņēmis sudraba un bronzas godalgas.
Savukārt Eiropas bronzu Berlīnē
izcīnīja kluba «Cerība» sportiste diska
metēja I.Priede. Viņas rezultāts – 25,52
metri. «Gribēju labāk. Ieguldīju smagu
darbu, gatavojoties šīm sacensībām, un
šķita, ka esmu uz īstā viļņa. Treniņos

un sacensībās Jelgavā aizmetu tālāk
par 29 metriem, taču Berlīnē zvaigznes nebija man labvēlīgas. Nezinu,
kas notika,» saka I.Priede, kura pēc
starta paziņoja, ka šīs bija viņas pēdējās sacensības Latvijas paralimpiskās
izlases sastāvā un viņa sportistes
karjeru beidz. «Sportam esmu veltījusi
25 gadus. Esmu ļoti pateicīga kluba
vadītājai Rutai Kļaviņai, savai trenerei
Maijai Ukstiņai par kopā piedzīvotajām veiksmēm un kreņķiem, taču jūtu,
ka vairs nav degsmes, un tas nozīmē,
ka laiks beigt,» «Jelgavas Vēstnesim»
atzīst sportiste, kura nolēmusi vairāk
pievērsties personiskajai dzīvei. Viņa
gan norāda, ka no sporta pavisam
neatvadās un individuāli turpināšot
darboties, lai uzturētu fizisko formu
un veselību.
Gandarīta par mūsu paravieglatlētu
sasniegumiem ir kluba «Cerība» vadītāja R.Kļaviņa, kas cītīgi sekoja līdzi
katra sportista startam. «Man ir ārkārtīgi liels prieks par abiem puišiem,
kuri, neskatoties uz veselības un citām
personīgām problēmām, spēja sagatavoties šim čempionātam un pierādīt,
ka ir labākie Eiropā. Manam Edgaram
šī ir pirmā zelta medaļa Eiropas mēroga sacensībās – viņš tiešām bija to

Visi trīs jaunieši ceļazīmi uz pasaules čempionātu pieaugušajiem izcīnīja
augusta sākumā, uzrādot labus rezultātus Latvijas čempionātā. R.Lazdiņš pasaules čempionātā startēja
vieniniekos 1000 metru distancē un
iekļuva B finālā, izcīnot 5. vietu, taču
rezultātā debitēja ar 14. vietu, jo labākie deviņi sportisti startēja A finālā.
«Kopumā ar Roberta braucienu esmu
apmierināts. Jau pirmajā pasaules
čempionātā pieaugušajiem iekļūt B
finālā un būt starp 18 pasaules labākajiem braucējiem ir vērā ņemams
sasniegums. Protams, viņam trūkst
pieredzes šāda mēroga sacensībās,
taču tā pati no sevis neradīsies – ir
jāstartē un pieredze jāuzkrāj. Savā
finālā viņš visu laiku bija līderos, bet
pēdējos 50 metros, veicot finiša izrāvienu, konkurenti viņu apsteidza. Ro-

berts atzina: viņš pieradis, ka junioru
čempionātā, ja startā tiec pirmajās
vietās, uzvara garantēta, taču šeit
tas nedarbojas,» stāsta kanoe airētāju
treneris Sergejs Bobkovs, piebilstot,
ka R.Lazdiņa pārstāvētajā disciplīnā
par godalgām cīnījās 27 pasaules
labākie kanoe airētāji.
Mūsu kanoe airētāja J.Gutova
pasaules čempionātā debitēja divās
distancēs – vieniniekos 200 un 500
metros. 500 metru distancē Jūlija
iekļuva B finālā un izcīnīja 8. vietu,
līdz ar to sacensības viņai noslēdzās
17. vietā, bet 200 metros tālāk par
pusfinālu netika, rezultātā – 24. vieta. Treneris piebilst, ka 500 metros
viņai bija jāsacenšas ar 25 pasaules
labākajām sportistēm, bet 200 metros
konkurence bija lielāka – 36 sportistes. «Jūlija noteikti varēja nobraukt

aicina darbā

Foto: Latvijas
Paralimpiskā
komiteja/Romualds Vambuts

• pavāru(-i) (darbs maiņās, pilna darba slodze);
• rehabilitologu(-ģi) Fizikālās terapijas nodaļā;
• sanitāri(-u) vai māsu palīgu(-dzi) Iekšķīgo slimību nodaļā (darbs maiņās, pilna darba slodze);
• medicīnas māsu Iekšķīgo slimību nodaļā.

Ingrīda Priede

CV, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu jelgslim.personals@apollo.lv.

Dmitrijs Silovs

Piedāvā darbu
SIA «AJM Wood» (reģ.Nr.44103029388) mēbeļu ražotnē Mežciemā (Blukās) piedāvā darbu kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm)
un elektroatslēdzniekam(-cei). E-pasts guntars.sirmants@ajmwood.lv. T.29491995.
LED apgaismes ierīču ražošanas uzņēmums Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.
Nr.40103590897) savai komandai aicina
pievienoties gaismekļu montierus(-es)
(apmācām) un metālapstrādes iekārtu
operatorus(-es) (vēlamas priekšzināšanas). Pieteikuma vēstuli lūgums sūtīt pa
e-pastu office@vizulo.eu. T.29236560.
Jelgavas 4. vidusskolas (reģ.Nr.2813900137)
radošais kolektīvs 2018./2019. mācību
gadā aicina darbā uz pilnu slodzi angļu
valodas skolotājus(-as) (pamatskolā un
sākumskolā), matemātikas skolotājus(-as)
(pamatskolā), fizikas skolotāju. T.29653982
(direktora vietniece Irēna Sitņikova).

pelnījis! Zinu, ka Ingrīda varēja labāk
un viņa tam arī bija noskaņojusies, bet,
šķiet, stress starta dienā darīja savu,»
saka R.Kļaviņa, piebilstot, ka I.Priede
ir vienīgā no sportistēm, kas «Cerībā»
darbojas visus 25 gadus, kopš klubs
dibināts. Uz sporta nodarbībām pie
M.Ukstiņas viņa sākusi nākt deviņu
gadu vecumā.

Mūsu airētāji veiksmīgi debitē pasaules čempionātā
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Merkurita LV» (reģ.Nr.40003907193)

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)

«Cerībai» – divi Eiropas
čempioni un bronza
 Ritma Gaidamoviča

5

labāk, bet B fināls šobrīd arī ir panākums,» nosaka treneris.
Savukārt smaiļotājs R.Altmanis
pasaules čempionātā 500 metru
vieninieku distancē debitēja ar 25.
vietu. «Roberts, kuram šobrīd ir
18 gadu, bija jaunākais dalībnieks
savā distancē. Stress, apkārtējā vide,
sacensību mērogs, cita konkurence
– tas viss atstāja iespaidu uz startu,
taču uz Robertu liekam lielas cerības
un ticam, ka viņš var labāk un jau
nākamajā čempionātā uzlabos savu
rezultātu,» tā smaiļošanas trenere
Lelde Laure, cerot, ka R.Altmanim
izdosies veiksmīgi savienot treniņu
procesu ar mācībām un viņš nepametīs smaiļošanu. Proti, septembrī
Roberts sāks studijas Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā, mācoties par
fizioterapeitu.

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) piedāvā darbu
ceha darbiniekam(-cei). Pienākumi – fasēšana, dārzeņu pārstrāde. T.22016511 (Alla).
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) piedāvā
darbu iekārtu operatoram(-ei). Pienākumi
– darbs ar iekārtām. T.22016511 (Alla).
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami piedāvā darbu dārzeņu mizotājiem(-ām) fasētājiem(-ām). Pienākumi – dārzeņu mizošana, fasēšana, darbs ar iekārtām. T.22016511 (Alla).
SIA «Alanta» (reģ.Nr.40103203223) aicina darbā pārdevējas(-us) zivju paviljonā
Jelgavas tirgū (Uzvaras ielā 56). Darba
laiks – no plkst.8 līdz 15. T.22070731.

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS ROMANOVSKIS (1957. g.)
ARTURS MELDERIS (1934. g.)
FJODORS SMIRNOVS (1945. g.).
Izvadīšana 30.08. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ALEKSEJS GORIŅA (1965. g.).
Izvadīšana 30.08. plkst.13.45 Meža kapsētā.
VALDIS SĒLIS (1966. g.).
Izvadīšana 31.08. plkst.14 Meža kapsētā.
JURIS AVGUSTOVIČS (1973. g.).
Izvadīšana 31.08. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
ZOJA ARHIPOVA (1956. g.).
Izvadīšana 31.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
BROŅISLAVA PIPERE (1933. g.).
Izvadīšana 01.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. septembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2711.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 107.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Turpinājums. Dokumentāla filma (ar subt.).
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 210. un 211.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 106.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2711.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Ielas garumā. Tapešu un Gregora ielas (ar subt.).*
1.15 Aculiecinieks.
1.30 Ceturtā studija.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija
(krievu val., ar subt.).
8.00 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa».*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 213. un 214.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā. Pusfināls vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 JAUNA SEZONA. Muhtars. Pa jaunām pēdām.
Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.45  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 75.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 85.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 14.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīla kā romāns. Melodrāma. 2007.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 1.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 16.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 15.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 44.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 54.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Briljantu roka. Krievijas komēdija. 1968.g.
23.15 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 12.sērija.
0.45 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2017.g. 8.sērija.
1.45 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.10 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.30 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
6.20 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 1.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 1.sērija.
13.40 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
14.40 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 59. un 60.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 37.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 61.sērija.
21.15 Pasaules biedējošākie lidojumi. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
23.25 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.25 Nekā personīga.*
0.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 61.sērija.
2.30 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 54. un 55.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 4. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija. *
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2712.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 108.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.

13.20 Province.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 212. un 213.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 107.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2712.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Gatavo dabā.
20.00 JAUNUMS. Divi vienā. Latvijas seriāls. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Apgāztā mēness zīmē.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.45 Nakts ziņas. 23.55 Sporta ziņas. 23.57 Laika ziņas.
0.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.10  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.05 Izlaiduma gads. Latvijas drāma (ar subt.). 2014.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Dzintara puse.*
8.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
9.00 Karaliste.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 215. un 216.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.50 Aizliegtais paņēmiens.*
12.45 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.15 Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Spēle par 3.vietu vīriešiem.*
14.15 Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā. Fināls vīriešiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.10  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.10  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
22.10 Tagad tava kārta. Vācijas drāma. 2013.g.
23.55 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
0.55 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 76.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 86.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 15.sērija.
11.40 Vasara kalnos. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 2.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 16.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 45.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 55.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Vietējais varonis. ASV melodrāma. 2016.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.15 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.15 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 15.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 2.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 2.sērija.
13.40 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
14.40 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 60. un 61.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 38.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 62.sērija.
21.15 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 21.sērija.
23.20 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.25 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 62.sērija.
1.55 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 56., 57. un 58.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 5. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2713.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 109.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
12.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums.
LTV seriāls. 23. un 24.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.* (ar subt.).
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls. (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 214. un 215.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 108.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2713.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «Jaunā Vienotība».
22.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «Rīcības partija».

TV PROGRAMMA
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.10 Apgāztā mēness zīmē. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā.* 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 «De facto» (ar subt.).*
8.00 Province (ar subt.).*
8.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
9.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 217. un 218.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
14.30 Deviņdesmitie.*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Lasvegasa: elektroniskās deju mūzikas
centrālā skatuve. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
21.10  JAUNA SEZONA. Slepkavības ziemeļos 3.
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
22.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Francijas. 8.posms.*
1.00  Reiva pasaule. Lasvegasa: elektroniskās deju mūzikas
centrālā skatuve. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 77.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 87.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 16.sērija.
11.40 Vietējais varonis. ASV melodrāma. 2016.g.
13.30 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 3.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 17.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g.
46.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Melnā mise. ASV krimināldrāma. 2015.g.
1.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
1.40 Nāvējošās dabas katastrofas. ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
2.20 Degpunktā 8.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 3.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Seriāls. 2013.g. 7.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 2016.g. 3.sērija.
13.40 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2015.g. 16. un 17.sērija.
14.40 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 61. un 62.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Seriāls. 2013.g. 8.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 39.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 63.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
23.20 Leģendas. ASV seriāls. 1.sērija.
0.20 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
1.05 Sliktie roboti 2. 3.sērija. Izjokošanas šovs.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 63.sērija.
2.05 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 59., 60 un 61.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 6. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2714.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 110.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 Raķetēni 2. Animācijas seriāls. (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 216. un 217.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 109.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2714.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Laika tilti».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 3.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Ararata ēnā. Armēnija.
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25 Daudz laimes, jubilār!
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
0.45 Būt latvietim. Austrālijā.*
1.15 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 219. un 220.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.* «Jaunā Vienotība», Rīcības partija.
13.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
14.00 Kūku kari.*
15.00 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 78.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 88.sērija.
10.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 17.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Emmas Svensones mīlestība.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 4.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 18.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. Realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 15.sērija.
22.55 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
0.25 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
1.15 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2017.g. 2.sērija.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 17.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 4.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 2016.g. 4.sērija.
13.40 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2015.g. 18. un 19.sērija.
14.40 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 62. un 63.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 40.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 64.sērija.
21.15 Eragons. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g.
23.20 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 12.sērija.
1.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 64.sērija.
2.25 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 62. un 63.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Piektdiena, 7. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2715.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 111.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
12.15 V.I.P - Veiksme, Intuīcija. Prāts.*
13.00 Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.20  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
13.50  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 218. un 219.sērija.
15.35 Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 110.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. 13. Saeimas vēlēšanas.
Bezmaksas aģitācijas laiku izloze.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2715.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 JAUNA SEZONA. Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Vilkaču mantiniece. Rīgas kinostudijas drāma. 1990.g. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
«Latvijas Reģionu apvienība».
21.45 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «Par Alternatīvu».
22.15 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.35 Latvijas sirdsdziesma.*
0.30  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
1.25  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
2.25  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.05 Sporta studija.*
4.50 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 221. un 222.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.50 Aculiecinieks.*
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.

17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
(krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! «Bel canto». Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  Vajātā. ASV drāma (ar subt.). 1996.g.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 1.sērija.
0.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.40  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 1.sērija.
2.35 Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 79.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 89.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 18.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Liktenīgais noslēpums. Melodrāma. 2008.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 5.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 19.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. Realitātes šovs. 2016.g. 8.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
23.20 Viltus līgums. Vācijas spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.35 900 sekundes.*
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 18.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 5.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 2016.g. 5.sērija.
13.40 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2015.g. 20. un 21.sērija.
14.40 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
15.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija!
22.45 Pirmklasīgās. ASV muzikāla komēdija. 2012.g.
1.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
2.00 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
2.20 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 64., 65. un 66.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 8. septembris
LTV1
5.05 Vienas dienas restorāns.*
5.35 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Teātris.zip» bērniem.
Toma Sojera piedzīvojumi. Dailes teātra izrāde.
13.05 Divi vienā. Latvijas seriāls. 1., 2. un 3.sērija.
14.35 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.50 Gatavo dabā.
15.20 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
15.50 Ararata ēnā. Armēnija.*
16.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
16.55 JAUNUMS. Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Pa ielām Jūrmalā.
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 TV PIRMIZRĀDE. Teātris.zip.
Uguns un nakts. Nacionālā teātra izrāde.
0.20 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.30 Vajātā. ASV drāma (ar subt.). 1996.g.
2.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintaram» – 30.
4.25 Planēta Dzintars.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Spānijas. 1.posms.*
12.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Portugāles. 2.posms.*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Beļģijas. 3.posms.*
16.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Lielbritānijas. 4.posms.
18.05 Sporta studija (ar surdotulk.).*
19.00 Īstās Latvijas saimnieces.*
20.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30  JAUNA SEZONA. Midsomeras slepkavības 12.
Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.15 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.10 Rīgas gambīts. LTV videofilma. 2.sērija.
1.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
1.30  Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 5.sērija. (krievu val.).
2.25 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
3.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncertfilma «Skumjš stāsts par Keriju».
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.45 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 17.sērija.

5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 3.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 47.sērija.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.20 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti 2. 4.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 Virtuve 6. Krievijas seriāls. 17.–20.sērija.
13.25 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 22.sērija.
14.25 Eragons. ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma.
16.30 Asterikss olimpiskajās spēlēs. Francijas, Vācijas, Spānijas,
Itālijas un Beļģijas piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Madagaskara. ASV animācijas filma. 2005.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Pašnāvnieku vienība.
ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
0.05 Advokāts. ASV spraiga sižeta filma.
2.20 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 67. un 68.sērija.
3.30 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 9. septembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  JAUNUMS. Lotes stāsti. Raidījums bērniem.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
11.00  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Mateja baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.10 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 29.sērija.
15.10 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Viktors Zemgals.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.45 Vasara Burgenlandē. Vācijas drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
22.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
22.55 TV PIRMIZRĀDE. Liksim grīdai putēt! Koncerts.
1.10  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
2.20 Gaismas raksti. Latvijas valsts simtgades atklāšanas
pasākums. Multimediāla izrāde.*
4.00 Latvijas teātru vēsture. Nacionālais teātris no Atmodas
sākuma līdz mūsdienām.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Norvēģijas. 5.posms.*
12.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Zviedrijas. 6.posms.*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Kanādas. 7.posms.*
15.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Francijas. 8.posms.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.35 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
6.15 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.45 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
7.30 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
Latvijas raidījums. 1.–8.sērija.
7.55 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.05 Profesija – mamma 3. Sarunu šovs. 7.sērija.
13.05 Amerikas sliktākie pavāri 10. ASV realitātes šovs. 7.sērija.
14.00 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 15.sērija.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas.
Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.

18.00 Kā svaiga vēsma. Vācijas drāma. 2009.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 73. un 74.sērija.
23.10 12 raundi. ASV krimināltrilleris. 2009.g.
1.20 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
2.15 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 2006.g. 17.sērija.
3.00 Inga Lindstrēma. Liktenīgais noslēpums.
Melodrāma. 2008.g.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2.
Seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.50 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 4.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 48.sērija.
7.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
8.00 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.20 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
9.25 Piecas garšas iedvesmai 2. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Pasaules biedējošākie lidojumi.
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 2017.g. 4.sērija.
12.05 Es mīlu tevi, Latvija!*
14.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 48.sērija.
14.50 Lielais brīnums. ASV romantiska drāma. 2012.g.
16.55 Sīkie eksperti.
17.15 Madagaskara. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
22.45 X cilvēki. Pirmā klase.
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
1.15 Mierinājums. ASV detektīvtrilleris. 2016.g.
3.10 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 12. un 13.sērija.
3.55 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Līva Zigmunde, 13 gadi

Vēlēšanās
Sirdi pāršalc saviļņojums,
Jūtu bangojums caur dzīslām,
Kliedz dvēsele pēc miera,
Pēc saiknes ar mājām.

Izsacītais lolojums
Kā debesu dāvana
Nolaižas no debesīm manī.
Nu es varu, nu es spēju,
Kad sajaukusies ir sevis esamība
Ar dzimtenes tvaikiem.

Izsauc to tūkstoškārt,
Atkārto vēlreiz,
Pārkāp pār robežām,
Sniedzies pēc saules!

Es kā koks zarošu,
Mūžam stiepšos,
Mūžam augšu
Savās dzimtas mājās.

Tici vēl, tici mazliet,
Mēness pagaidīs,
Kamēr klausīsies vējā.

UNDĪNE LAURĪTE,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, 12. klase

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Iepazīšanās seminārs

Biogrāfijas analīzes
metode
11. septembrī pl. 1800

Grāmatvedības
uzskaites pamati
17. septembrī pl. 1715

19. septembrī pl. 0915

Aicinām vecākus uz BEZMAKSAS nodarbību ciklu

Bērnu (0-7 gadi) emocionālā
audzināšana

Nodarbību datumi:
10.09., 11.09., 01.10.,
02.10., 22.10., 24.10.
Nodarbību laiks:
plkst. 17:30 - 19:45

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

ZEMGALE
IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
FESTIVĀLS

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)

Pasta salā

tai

2018

t

tī

pū

jelgavā

lī

a

b

CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781825, 28626844.
Kontaktpersona – Dace (personāla speciāliste).

A SVĒ
ĀL
T

i zg

Mēs piedāvāsim:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu,
pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.

i

-

k ar jerai

8.8.SEPTEMBRĪ
septembrī

8. septembrī pl. 1000

I
TK

Ja jā, atsūti savu CV – priecāsimies tikties sarunā
par to, kurā no ražošanas atbalsta inženieru komandu
funkcijām pie mums tu visvairāk vēlētos izpausties!

JELGAVĀ, “Metāla svētki 2018” ietvaros

a

• Tev ir augstākā (vai nepabeigta augstākā) izglītība
tehniskajās jomās?
• Tu labi orientējies rasējumos un tehniskajā dokumentācijā?
• Tu vēlies pievienoties inženieru komandai vienā
no Latvijas lielākajiem metālapstrādes nozares
ražošanas uzņēmumiem?

MINOX 2018

ME

savam draudzīgajam kolektīvam aicina
pievienoties INŽENIERI (darbam Dobelē).

7

S!

TV3

17.00 Treniņnometne ciltīs.
Dokumentāla filma. 5.sērija (krievu val.).
18.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.00 Aculiecinieks.*
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.00 Melu valgos. Vācijas drāma. 2012.g.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Īstās Latvijas saimnieces.*
0.15 Āfrika. Dokumentāla filma. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
1.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts Z studijā. «Līvi».
3.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs. Tonis.
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

NU
M

6.05 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2017.g. 2.sērija.
6.55 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Rīta pietura. Seriāls.
9.30 Atklāj Latviju!
9.50 Zebra 2.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 35.sērija.
12.05 Amerikas sliktākie pavāri 10. Realitātes šovs. 4., 5. un 6.sērija.
14.55 Vasara Marakešā. Vācijas melodrāma. 2010.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 71. un 72.sērija.
23.15 Inga Lindstrēma. Emmas Svensones mīlestība.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
1.10 Viltus līgums. Vācijas spraiga sižeta filma. 1999.g.
2.55 Vasara kalnos. Vācijas melodrāma. 2011.g.
4.25 Karamba! Humora raidījums.

TV PROGRAMMA

JAU

Ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

-

ZRKAC ATVĒRTO
DURVJU DIENA!
Izglītības piedāvājums
jaunajam mācību
gadam

Vairāk informācijas: www.zrkac.lv/metalasvetki
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs

Uzņem jaunus dalībniekus

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos

Jauktais koris «MĪTAVA»,
A.Pizika, 29229062

4. septembrī plkst.19 jauno dalībnieku
uzņemšana visās balsu grupās

Jauktais koris «ZEMGALE»,
G.Pavilons, 29155577

10. un 12. septembrī plkst.19, kā arī visu Pirmd., trešd. plkst.18.20
septembri kora mēģinājumu laikos uzņem Jelgavas k/n
jaunus dalībniekus visās balsu grupās

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

11. septembrī plkst.20 gaidīsim jaunus dalīb- Otrd., ceturtd. plkst.20
niekus visās balsu grupās
Jelgavas k/n

Jauktais koris «BALTI»,
M.Branka, 29931881

Koris no 25. augusta atsācis darbību trešdie- Trešd. plkst.19, sestd.
nās un sestdienās
plkst.9.30 Jelgavas k/n

JELGAVAS POPKORIS,
E.Karlsone, 29849132

5. septembrī plkst.19 biedrības «Zemgales Turpmāk interesēties pa
kultūras studija» telpās (Dobeles ielā 62a) tālruni 29849132
uzņem meitenes un puišus visās balsu grupās
(6.–12. kl.)

Ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts

Stāstos izzinās metālu

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

Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA», 4. septembrī plkst.17 jauno dalībnieku uzņem- Otrd., ceturtd. no plkst.16
A.Pizika, 29229062
šana vecumā no 4 līdz 16 gadiem
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS», Ansamblis no 4. septembra atsāk darbību Otrd. plkst.17, piektd.
G.Agruma, 26731200
otrdienās un piektdienās
plkst.16 Jelgavas k/n
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS, 4. septembrī plkst.18
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683
gaidām muzikālus jauniešus

Otrd. plkst.18 Jelgavas k/n

Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA», Ansamblis atsāk darbību trešdienās, piekt- Trešd., piektd. plkst.15
L.Gaile, 26542139
dienās
Jelgavas k/n
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
L.Ozola, 20121850

3., 10., 17., 24. septembrī plkst.18 tiek Darba dienās atkarībā no
uzņemti bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem vecuma grupas k/n «Rota»

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
A.Skrastiņa, 26539194

1. septembrī plkst.16 uzņem dalībniekus jaunā
deju grupā – aicināti dejotgribētāji vecumā no
3 līdz 4 gadiem. Kolektīvam aicināti pievienoties arī puiši visās vecuma grupās! Uzzini
vairāk – www.vejazirdzins.lv

Tautas deju ansamblis «LIELUPE»,
E.Simsone, 29712365

31. augustā plkst.19.30 un katru pirmdienu, Pirmd., trešd. plkst.19.30
trešdienu gaidīsim jauniešus A sastāvā ar Jelgavas k/n
priekšzināšanām; B sastāvā no 16 gadiem (var
bez priekšzināšanām). Uzzini vairāk – www.
tda-lielupe.lv

Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
(vidējā paaudze),
E.Simsone, 29712365

4. septembrī plkst.20 un visu septembri D sastāvs – otrd., ceturtd.
otrdienās, ceturtdienās gaidīsim dejotājus ar plkst.20; E sastāvs – pirmd.,
priekšzināšanām pievienoties D sastāvam. trešd. plkst.20 Jelgavas k/n
5. septembrī plkst.20 un visu septembri
pirmdienās un trešdienās gaidīsim dejotājus
E sastāvā. Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv

Pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no plkst.15.30
(atkarībā no vecuma
grupas) Jelgavas k/n

Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS», 5. septembrī plkst.19.30 Jelgavas Amatu Pirmd. plkst.19.30 JelgaI.Karele, 28374363
vidusskolas zālē un 10. septembrī plkst.19.30 vas k/n; trešd. plkst.19.30
Jelgavas k/n Lielajā zālē uzņem jaunus dejotā- Jelgavas Amatu vidusskolā
jus ar priekšzināšanām. Uzzini vairāk – www.
dizdancis.lv
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
A.Noviks, 29721362

Jaunu dalībnieku uzņemšana
Pirmd., trešd. plkst.20
10., 12., 17. un 19. septembrī plkst.20. Ja Jelgavas k/n
vēlies izjust īstu «Jaunības» garu un degsmi,
tad nāc un pievienojies!

Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
I.Karele, 28374363

11. un 13. septembrī plkst.19 aicinām pievie- Otrd., ceturtd. plkst.19
noties jaunus dejotājus
Jelgavas k/n

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs «LAIPA»,
M.Skrinda, 29428013

12. septembrī plkst.20.30, uzsākot kolektīva Pirmd., trešd. plkst.20.30
25. sezonu, aicinām pievienoties puišus un deju centrā «Cukurfabrika»
pārus ik pirmdienu un trešdienu visu sep- (Cukura ielā 22)
tembri un oktobri

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs «ROTA»,
L.Muskare, 29879292

4. septembrī plkst.20 kolektīvs atsāk sezonu Otrd., ceturtd. plkst.20 deju
un uzņem jaunus dalībniekus (turpmāk – otr- centrā «Cukurfabrika»
dienās un ceturtdienās)
(Cukura ielā 22)

Jauniešu deju kolektīvs «ZEMGAĻI», 3. septembrī plkst.20 gaidīsim jaunus dejotā- Pirmd., trešd. plkst.20
D.Kjakste, 28468033
jus no 16 gadiem un turpmāk visu septembri k/n «Rota»
pirmdienās un trešdienās mēģinājumu laikos.
Nāc «Zemgaļu» pulkā!
Mūsdienu deju studija «INTRIGA»,
I.Ose, 29149198

5. septembrī plkst.18.30 uzņem jaunās da- Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
lībnieces no 5 gadiem. Uzzini vairāk – www. no plkst.15 Jelgavas k/n
intriga.lv

Mūsdienu deju studija «BENEFICE», Deju studija «Benefice» atsāk sezonu 5.
A.Andersone, 29160618
septembrī (esošie dejotāji).
Jauno dejotāju uzņemšana – 6. un 7. septembrī no plkst.14 līdz 20 un 8. septembrī no
plkst.9 līdz 12, kā arī visu septembri.
Gan puišus, gan meitenes uzņem 3–4 gadus
veco iesācēju grupā, pirmsskolas iesācēju
grupā (5–7 gadi), jaunākās studijas grupā
(1.–4. kl.).
Piedāvā apgūt show deju, laikmetīgo deju,
baletu, akrobātiku.
Sīkāka informācija – pie deju centra administratores, tālrunis 27795685, un mājaslapā
www.benefice.lv

Nodarbības notiek darba
dienās katrai vecuma grupai atšķirīgos laikos deju
centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)

Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
V.Leja, 28801113

24. septembrī plkst.18.30 gaidīsim jaunus Pirmd., piektd. plkst.17 –
dalībniekus – puišus un meitenes, vīrus un bērni; plkst.18 – pieaugušie
sievas, pieaugušos un bērnus, kam prieks Jelgavas k/n
dziedāt un dejot

Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija,
A.Matisons, 29190434

18. un 20. septembrī no plkst.15 līdz 19 teātra Otrd., ceturtd. no plkst.15
studija uzņem jaunos dalībniekus, kuri vēlas līdz 19 Jelgavas k/n (ieeja
iegūt zināšanas un prasmes teātra mākslā. no Uzvaras ielas)
Pretendentiem jāsagatavo runas gabals

Jelgavas Jaunais teātris
R.Gāle, 20390060

Teātris no 3. septembra atsāk sezonu.
Uzzini vairāk – www.jaunaisteatris.lv

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
atkarībā no vecuma grupas
k/n «Rota»

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE», Studija no 4. septembra atsāk darbu otrdie- Otrd., ceturtd. no plkst.10
I.Ozolniece
nās un ceturtdienās. Interesēties pa tālruni līdz 18 Jelgavas k/n
28344478
Tautas gleznošanas studija,
I.Klaperis, 29953991;
A.Kalniņa, 26314574

4. un 10. septembrī no plkst.18

Zīmēšanas studija,
U.Roga, 29546447

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

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

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

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare ir viena no
vadošajām rūpniecības nozarēm Latvijā – pērn tā nodrošināja 17 procentus no
apstrādes rūpniecības apgrozījuma un 22 procentus
no kopējā preču eksporta,
liecina Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības
asociācijas dati. Tāpat metāl
apstrādes nozares attīstība
ir viena no mūsu pilsētas
prioritātēm, tādēļ jau astoto
gadu Jelgavā notiks Metāla
svētki, pulcējot nozares
uzņēmumus, meistarus un
amatniekus, kā arī izglītības
iestādes, kurās iespējams
apgūt mācību programmas
metālapstrādes nozarē un
inženierzinātnēs. Svētki ar
moto «Metāla stāsts» Pasta
salā notiks 8. septembrī no
pulksten 10 līdz 15.
Metāla svētki kā lokāls Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC) pasākums pirmoreiz notika
2005. gadā, un šo gadu laikā tie kļuvuši par nozīmīgu nozares notikumu
un svētkiem pilsētas un Latvijas
mērogā. Arī šogad Pasta salā varēs
sastapt jomas profesionāļus un izzināt metālapstrādes nozares jaunākās
tendences, apmeklējot Tehnobusu.
Jaunākie pasākuma dalībnieki varēs
izprast inženierzinātņu nozīmi mūsu
ikdienā. «Mūsu interesēs ir veicināt
jauniešu vēlmi apgūt inženierzinātnes.
Vērtīgi, ka Metāla svētkos, piemēram,
Rīgas Tehniskās universitātes Robotikas kluba stendā būs iespēja izzināt
mehatronikas pamatus un izveidot
robotikas elementus, bet Tehnobusā
varēs ieraudzīt reālu galaproduktu
– CNC metālapstrādes iekārtas, metināšanas aprīkojumu un Tehnobusa
jaunumu – industriālo robotu,» vērtē
ZRKAC Metālapstrādes mācību parka
vadītājs Māris Ernstsons.

Šūnskanis un citi izgudrojumi

Pirmo reizi Metāla svētku gaitā notiks izgudrojumu un inovāciju izstāde
«Minox Zemgale 2018». Tajā varēs apskatīt vairāk nekā 48 izgudrojumus, ko
radījuši dažāda vecuma interesenti –
gan pamatskolas skolēni, gan skolu pedagogi un pat zinātnieki. Izstādē savu
izgudrojumu var prezentēt ikviens neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa.
«Izgudrojumu tematika ir visdažādākā
– no daudzslāņu celtniecības paneļiem
ar jaunām īpašībām, materiāliem no
kaņepēm, vadu organizēšanas komplekta, bērnu virsdrēbju aiztaisīšanas
palīgierīces un galda spēles cilvēkiem
ar redzes traucējumiem līdz līdzsvara
takai un roku motorikas attīstīšanas

palīgierīcei,» par izgudrojumiem stāsta
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. Tāpat izstādes dalībnieku radītie darbi
liks citādi paraudzīties uz šaha galdu,
rosinās izmantot foto palielinātāju
attēlu kopēšanai no melnbaltām vai
krāsu filmām un iepazīt jaunu mūzikas
instrumentu – šūnskani.
Novērtēt izgudrotāju veikumu,
nobalsojot par savu favorītu, varēs
ikviens svētku apmeklētājs. Savukārt
visi izstādes dalībnieki būs aicināti
piedalīties izstādē «Minox 2018» Rīgā,
cīnoties par iespēju doties uz starptautisku triju dienu izgudrojumu biznesa
izglītības semināru Kembridžā, Anglijā. Jāpiebilst, ka izstādes dalībnieku
vidū ir arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolēni un pedagogi, LLU zinātnieki.

Uzņēmēju metāla stāsti

Metālapstrādes nozares daudzveidību varēs izzināt, apmeklējot
uzņēmēju, amatnieku un meistaru
stendus. Piemēram, SIA «Mitausteel»
un «Hansa-Flex Hidraulika» piedāvās metālapstrādes pakalpojumu un
metināšanas darbnīcas, ar apkures
iekārtām, dārza tehniku, griliem,
kūpinātavām un vējrādītājiem iepazīstinās SIA «Lange Tech» speciālisti,
aicinot piedalīties konkursā, kura uzvarētājs balvā saņems saliekamo grilu.
Uzņēmuma «Gaschema» stendā varēs
uzzināt interesējošo par uzņēmumā
ražoto un tirgoto gāzu pielietojumu
metālapstrādē. «Svētkos būs iespēja
apskatīt arī pēc individuāla dizaina veidotus metālizstrādājumus, piemēram,
grilus, ugunskura vietas, kamīnus,
interjera priekšmetus un vides objektus. Savukārt amatnieki, meistari un
mākslinieki piedāvās gan etnogrāfiskas
un autentiskas, gan stilizētas baltu rotas no misiņa, vara un sudraba. Tāpat
Pasta salā būs iespēja iepazīt kalēja
darbu un iemēģināt roku šajā amatā,»
papildina L.Miķelsone. Tradicionāli
Pasta salā būs apskatāma arī daudzveidīga tehnika un transportlīdzekļi
– no vēsturiskiem spēkratiem līdz pat
individuāla dizaina velosipēdiem.

Svētki profesionāļiem

Šie ir svētki ne vien izziņai, bet
arī profesionālo kompetenču apliecināšanai, tādēļ katru gadu tajos
notiek konkurss metinātājiem. «Šis
konkurss metinātājiem ir iespēja parādīt sevi un paskatīties, ko prot citi.
Konkursa uzdevums nav neizpildāms,
bet metinātājam ir jābūt zināmām
kompetencēm, lai tiktu ar to galā,»
tā M.Ernstsons.
Konkursa 1. vietas ieguvējs saņems
profesionālu metināšanas iekārtu no
«Sanistal», bet 2. un 3. vietas ieguvēji
– hameleona maskas no atbalstītājiem
«ESAB Latvia» un «AGA». Pieteikties
konkursam var pa tālruni 26171465.

Tāpat nozares profesionāļiem svētkos būs iespēja apskatīt dažādus instrumentus, piemēram, slīpmašīnas,
urbjmašīnas, palīglīdzekļus, ar ko
izņemt nekvalitatīvi sametinātas šuves, apskatīt un izmēģināt čemodāna
izmēra metināšanas iekārtu, kuras
jauda sniedz iespēju ražošanas cehu
pārcelt citviet. Kā arī varēs iepazīties
ar «Industry 4.0» – mūsdienīgāko
metodi, kā vadīt metālapstrādes uzņēmuma būtiskākos procesus.

Iedvesmos jaunu
zināšanu apguvei

Ar izglītības programmām metāl
apstrādē un inženierzinātnēs iepazīstinās LLU, Jelgavas tehnikums,
Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola, kā arī Rīgas
Mākslas un mediju tehnikums. Interesenti varēs iesaistīties praktiskajās
darbnīcās, apskatīt izglītības iestādēs
darinātos metālkalumus un metāllējumus, kā arī virpotus un metinātus
izstrādājumus. Savukārt bērnu un
jauniešu centrs «Junda» iepazīstinās
ar interešu izglītības piedāvājumu
tehniskās jaunrades jomā, bet Jelgavas pilsētas bibliotēkas stendā varēs
aplūkot grāmatu izstādi «Metāla stāsts
cauri gadsimtiem».
Tradicionāli Metāla svētku gaitā varēs iepazīties ar ZRKAC jaunās sezonas
izglītības piedāvājumu. «Jaunumu ir
daudz, un kursu pieejamība jaunajā
sezonā būs plaša. Tāpat dažādu projektu gaitā esam raduši iespēju paplašināt
bezmaksas nodarbību klāstu,» norāda
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga.
Arī šogad svētku gaitā notiks konkurss «Zinātne uz skatuves», kurā
piedalīsies Latvijas radošākie un drosmīgākie dabaszinātņu, matemātikas
un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju skolotāji, demonstrējot
savus projektus, radošās idejas un metodes, ko viņi izmanto skolā, palīdzot
skolēniem izprast un apgūt sarežģītas
fizikas, ķīmijas, matemātikas tēmas.
Balva veiksmīgākajiem būs iespēja
piedalīties Eiropas Dabaszinātņu festivālā Portugālē.
Jāpiebilst, ka pulksten 12.15 Pasta
salā notiks ekstrēmais velošovs, tāpat
svētku apmeklētāji varēs izmēģināt
savas prasmes profesionālā radiovadāmo automašīnu trasē, kā arī izbaudīt
līdzsvara atrakcijas «Orbitron». Bet
no pulksten 13.30 uzstāsies Arturs
Gruzdiņš un grupa «Refleksija».
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
8. septembrī pulksten 11 organizē
veloekskursiju «Jelgava – skulptūru
pilsēta». Tās gaitā varēs izzināt interesantākos pilsētas skulptūru stāstus.
Pieteikties var pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 2 eiro, skolēniem – 1,50 eiro,
bet pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas.

