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Pilsētā būs trīs jaunas
metāla skulptūras

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas telpās šonedēļ strādā seši mākslinieki, komandās pa divi veidojot lielformāta metāla skulptūras metālmākslas simpozijā «Otrā elpa». Te top «Vēja zieds», kurā uzkāpjot cilvēkiem būs iespēja nokļūt ziedā un «iegūt spārnus», «Parka
puķe», kas kalpos gan kā gaismeklis, gan kā soliņš, un «Sidraba šalkoņa» – stilizēts koks, kas vējā skanēs. Tas ir Latvijā zināmo
metāla mākslinieku Oskara Mikāna un Āra Smildzera darbs. Viņi atzīst: «Jūtamies kā darba nometnē, jo angārā tiek pavadītas 12
– 14 stundas dienā. Ceram, ka tas nebūs veltīgi un jelgavniekiem patiks. Ļoti patīk doma, ka skulptūras tiks izvietotas pilsētā, jo tas
paplašina cilvēku redzesloku.» Mākslinieki stāsta, ka darba procesā grūtākais ir sākt un laikā pabeigt. «Ja laikā nepabeidz, visu var
sabojāt tā, ka negribas cilvēkiem rādīt,» tā Ā.Smildzers. Māksliniekiem šis būs pirmais darbs Jelgavā, taču Ā.Smildzera veidots ir,
piemēram, metāla ūdenskritums Rīgas domē, bet O.Mikāna idejas realizējušās Konventa sētā.
Trīs šonedēļ tapušās skulptūras varēs novērtēt Uzvaras parkā sestdien, 8. septembrī, Metāla svētkos. Plašāk par svētkiem – 8. lpp.
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Sāk rekonstruēt
Lietuvas šosejas posmu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sākti rekonstrukcijas
darbi Lietuvas šosejas
posmā no Miera līdz
Rūpniecības ielai. Šajā
posmā tiks izbūvētas
četras braukšanas joslas,
pa divām katrā virzienā,
informē «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja
Aļona Virviča-Jansone.
Rekonstrukcija sākusies
ar trases nospraušanu,
zemes darbiem un koku
ciršanu, gājēju ietvju demontāžu, un šonedēļ
plānots uzsākt arī lietus
kanalizācijas tīklu izbūvi.
Projektu vadītāja stāsta, ka plānots sakārtot, tādējādi uzlabojot
satiksmes drošību, vairākus krustojumus. Savienības ielas pieslēgumu Lietuvas šosejai paredzēts
rekonstruēt, pieslēdzot Savienības
ielu perpendikulāri Lietuvas šosejai
un uzstādot krustojumā luksoforu.
Vēl luksofors tiks uzstādīts Lietuvas
šosejas, Miera ielas un Platones ielas
krustojumā, atslēdzot no krustojuma zonas Romas ielu.
A.Virviča-Jansone uzsver, ka
būtiski uzlabojumi būs arī gājēju
un velosipēdistu drošības jomā
– posmā no Savienības līdz Platones
ielai gar Lietuvas šosejas labo pusi
plānots izbūvēt sešus metrus platu
asfalta ceļu, kas kalpos gājēju un
velosipēdistu kustībai un nodrošinās
iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām
mājām. Gājēju ietves tiks sakārtotas
arī uz dzelzceļa tilta. Lai nodrošinātu
vides pieejamību, visos gājēju celiņos
paredzēts iebūvēt joslu ar vadlīniju
seguma struktūru, līdzīgi kā tas
ir Raiņa ielā, lai cilvēki ar redzes

traucējumiem varētu orientēties
gājēju celiņa virzienos, un luksofori
būs aprīkoti ar skaņas signāliem,
kas atskanēs, kad iedegsies zaļā
gaisma gājējiem. «Visās potenciāli
bīstamajās un neatļautajās vietās,
kur gājēji varētu īpaši izteikti vēlēties šķērsot brauktuvi, paredzēts
uzstādīt cinkotas barjeras,» piebilst
A.Virviča-Jansone.
Projekts izstrādāts tā, lai vienlaikus, sakārtojot lietus kanalizācijas
sistēmu, tiktu mazināta arī applūšanas iespējamība Lietuvas šosejas
apkaimē dzīvojošajiem. «Paredzēts
izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas
tīklus ar gūlijām un lietus kanalizācijas iztekas vietā – attīrīšanas
ietaises un sūknētavu, lai lietus
kanalizācijas tīkli strādātu visu gadu
pēc nepieciešamības un teritorija
Lietuvas šosejas labajā pusē tiktu
pasargāta no pavasara palu ūdeņiem,» stāsta «Pilsētsaimniecības»
speciāliste, piebilstot, ka paredzēts
arī izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, elektroapgādes ārējos
tīklus un apgaismojumu.
Uzņēmums «A.C.B.» šogad plāno
apgūt 30 procentus no kopējām objekta izmaksām, informē uzņēmuma pārstāvis Ainars Vladimirovs.
Šī gada nozīmīgākie plānotie darbi ir
Lietuvas šosejai paralēlās brauktuves izbūve privāto māju vajadzībām
un centrālā lietus ūdens kolektora
izbūve posmā no Rūpniecības līdz
Savienības ielai. «Paredzēts, ka
ceļa rekonstrukcijas un brauktuvju
izbūves laikā satiksme šajā šosejas
posmā netiks slēgta, taču atsevišķi
satiksmes ierobežojumi, protams,
būs. Atbilstoši remonta darbu gaitai šajā posmā tiks izvietotas arī
ierobežojošās ceļa zīmes, un lūdzam
autovadītājus tās ievērot,» tā viņš.
Turpinājums 3.lpp.

Durvis ver deju centrs «Cukurfabrika»; iepazīšanās – svētdien
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 7. septembrī, bijušās Jelgavas cukurfabrikas ēdnīcas telpās Cukura ielā 22 atklās Jelgavas pašvaldības
aģentūras «Kultūra» deju centru «Cukurfabrika», kas
nu būs galvenā mājvieta deju studijai «Benefice». Taču
šeit darbosies ne tikai «Benefice» – ikviens pilsētnieks
te varēs apmeklēt arī jogas, baleta nodarbības, deju
aerobiku, mācīties dejot salsu, pašaizsardzību ar cudo
elementiem, apmeklēt pilates nodarbības. Ar deju centra piedāvājumu jelgavnieki aicināti iepazīties svētdien,
9. septembrī, no pulksten 12 līdz 17 Atvērto durvju
dienā. Uzņemšana – 10. un 11. septembrī.
Deju studijas «Benefice» un
centra vadītāja Annika Andersone stāsta, ka cukurfabrikas
ēdnīcas telpas ir ļoti mainījušās, un viņa nebaidās atzīt, ka
Jelgavā ir izveidots dejai pats
piemērotākais centrs Latvijā.
«Šeit ir izdarīts viss, lai mēs
varam ērti strādāt un īstenot
savas idejas. Esmu ārkārtīgi
priecīga par jaunajām un plašajām telpām, kurās darbosies ne
tikai «Benefice», bet, piesaistot papildu pasniedzējus, gan

skolēniem, gan pieaugušajiem
piedāvāsim daudz vairāk brīvā
laika pavadīšanas iespēju,»
atzīst A.Andersone. Runājot
par nosaukumu, viņa stāsta, ka
gribējies telpās saglabāt mazliet
vēsturiskās auras, tālab arī
atstāts nosaukums «Cukurfabrika».Par cukurfabrikas auru
domāts arī telpās – uzgaidāmajā
telpā krēsli ir cukura maisu formā, skolotāju istabā galda kāju
vietā – piepildīti cukura maisi.
Deju centra otrajā stāvā izvei-

dotas četras lielas zāles – kopā
1300 kvadrātmetri –, tērpu
noliktavas, skolotāju istaba,
šuvējas darbnīca, bet pirmajā
stāvā – četras ģērbtuves: Citrons, Ķirsis, Piparmētra un
Mellene. Te ir arī kafejnīca kopā
ar atpūtas telpu, kur pēcpusdienās skolēniem būs iespēja
par pieņemamu samaksu paēst
veselīgu maltīti. «Dejotāju pārtika nav čipsi un kola, tālab esam
noorganizējuši, ka ēdinātājs,
kas strādā Spīdolas ģimnāzijā,
pēcpusdienās nodrošinās ēdienu arī deju centrā. Skolēniem
par salīdzinoši lētu naudu būs
iespēja paēst veselīgi,» stāsta
A.Andersone.
Līdz ar centra izveidi šeit ir iespēja ne tikai darboties deju studijā «Benefice», bet iesaistīties
arī citās nodarbībās, kurās var
piedalīties arī pieaugušie. ««Beneficē» uzņemam audzēkņus
no trim gadiem. Jo īpaši šogad
gaidām puišus. Tāpat piedāvājam
jauniešiem street dance nodar-

bības. Jau gadu «Beneficē» darbojas arī Hoby class grupa, kurā
dejo tēti un mammas bez vecuma
ierobežojuma. Arī šogad aicinām
mums pievienoties pieaugušos,»
tā A.Andersone, uzsverot, ka centrā, pieaicinot citus speciālistus,
šogad tiks piedāvātas arī daudzas
jaunas nodarbības. Piemēram,
«karstās» dejas – salsu, bačatu,
Kubas rumbu – mācīs pasniedzējs no Kubas, kurš šobrīd
pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Te būs
iespēja mācīties pašaizsardzību
ar cudo elementiem, hata, rīta
un dienas jogu, pilates, deju aerobiku, brazīliešu cīņas mākslu ar
dejas elementiem, piedalīties
elpošanas treniņos, apmeklēt
piekares treniņu sistēmu. Ar
centra piedāvājumu jelgavnieki
aicināti iepazīties svētdien, 9.
septembrī, no pulksten 12 līdz
17, kad centrā notiks Atvērto
durvju diena.
«Jā, esam dzirdējuši izteikumus, ka tagad atradīsimies tālāk
no centra, taču mēs gādājam par

Šobrīd deju centrā «Cukurfabrika» vēl notiek pēdējie iekārtošanas
darbi, bet jau svētdien, 9. septembrī, no pulksten 12 līdz 17 Atvērto
durvju dienā centrs pie sevis gaida ciemiņus, lai iepazīstinātu ar
jaunās sezonas piedāvājumu.
Foto: Ivars Veiliņš
to, lai bērni pie mums tiktu. Uz
šejieni iespējams nokļūt ar vairākiem autobusiem, kas atved
līdz Garozas ielai vai «Svētelim»,
taču esam jau sākuši sarunas
par maršruta izveidi, kas varētu

kursēt līdz pašam centram,» tā
A.Andersone, aicinot ikvienu
svētdien viesos. «Ja arī domājat, ka negribēsiet darboties pie
mums, atnāciet un apskatieties!» piebilst A.Andersone.
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Dārgākie mācību priekšmeti ir svešvalodas,
darbmācība un vizuālā māksla
«Mēs varam tikai minēt,
ko likumdevējs ir domājis
ar jēdzienu «bezmaksas
izglītība», jo Latvijas valsts
vēsturē šādas pieredzes vēl
nav. Drīzāk būtu jādomā,
kā skolās nodrošināt bezmaksas ēdināšanu, nevis
jādiskutē par to, vai sporta
tērps ir mācību līdzeklis,»
savu nostāju pauž Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.

Foto: Ivars Veiliņš
 Jānis Kovaļevskis

Jaunais mācību gads
šogad sola daudz pārmaiņu – sākot ar pedagogu algu pieaugumu
un beidzot ar tiesībsarga uzstādījumu par
to, kas ir Satversmē
definētā izglītība bez
maksas. Jelgavas Izglītības pārvalde jau
veikusi aprēķinus, ka
nākamajā budžeta
gadā pilsētas skolām
vien papildus būtu
nepieciešami teju 400
tūkstoši latu mācību līdzekļu iegādei,
lai vismaz minimālā
apjomā nodrošinātu
skolēnus ar nepieciešamo.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza ir pārliecināta,
ka problēma ap jēdzienu «bezmaksas izglītība» lielā mērā ir
saistīta ar to, ka nevienā no
spēkā esošajiem tiesību aktiem
nav skaidrojuma par to, ko mēs
saprotam ar šo jēdzienu. «Visus
valstī oficiāli atzītos mācību
līdzekļus apstiprina Izglītības
un zinātnes ministrija, tomēr
šajā procesā netiek ņemts vērā
tāds «sīkums» kā finansējuma
avots šo mācību līdzekļu iegādei. Lielāko daļu no izglītošanās procesā nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem jau šobrīd
iegādājamies par pašvaldības
budžeta līdzekļiem, tādēļ te galvenokārt būtu jārunā par valsts
līdzfinansējuma palielināšanu,»
uzskata G.Auza.
Kas, jūsuprāt, ir bezmaksas izglītība?
Līdz šim mums nav bijusi
pieredze strādāt apstākļos,
kad izglītība ir bez maksas.
Arī padomju laikos vecākiem
bija jāiegādājas mācību līdzekļi, grāmatas, burtnīcas, skolas
soma, sporta tērps un daudz
kas cits. 90. gadu sākumā pilnībā ar mācību līdzekļiem tika
nodrošinātas speciālās skolas,
kurās izglītojās bāreņi, bet
šobrīd arī tās daļēji tiek finansētas no pašvaldības budžeta,
kaut gan juridiski atrodas

valsts pārziņā. Ir bijis periods,
kad vecākiem bija jāiegādājas
arī mācību grāmatas. Robežu
starp to, kas ir valsts, kas pašvaldības un kas vecāku pārziņā,
neviens nav novilcis. Lai labāk
apgūtu mācību vielu, skolēniem
jāapmeklē arī muzeji, teātri,
dažādi sabiedriski pasākumi,
arī šim mērķim līdzekļi netiek
paredzēti.
Kāda situācija attiecībā
uz mācību materiālu iegādi
ir Jelgavā, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai un
profesionālajai izglītībai?
Pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem tiek lūgts sagādāt rakstāmpiederumus,
dažāda veida papīru un citus
nepieciešamos materiālus. Aptuvenie aprēķini liecina, ka
šāds komplekts izmaksā ap 20
latu. Savukārt skolās līdztekus
rakstāmpiederumiem vecākiem
jāiegādājas arī darba burtnīcas.
Ar mācību grāmatām bērni tiek
nodrošināti. Visdārgāk izmaksā
skolai sagatavot 1. – 4. klases
skolēnus, kuriem darba burtnīcas ir lielākajā daļā mācību
priekšmetu. Salīdzinoši dārgi
ir arī darbmācības un vizuālās
mākslas priekšmeti. Skolas
iespēju robežās cenšas iegādāties nepieciešamos materiālus,
tomēr šobrīd neredzu iespējas,
kā nodrošināt skolēnus ar mācību līdzekļiem, ja angļu valodas
mācību komplekts vien maksā
aptuveni 15 latus, bet kopējais
finansējums mācību grāmatu
iegādei uz vienu skolēnu 2012.
gadā ir 9,6 lati (7,56 lati ir pašvaldības finansējums, 2,04 lati
– valsts finansējums – red.).
Savukārt profesionālā izglītība ir vēl dārgāka – friziera
šķēres vien var izmaksāt 100
un vairāk latu, tādēļ lielākajā
daļā no Amatu vidusskolā
realizētajām programmām
skolēniem mācību līdzekļi nav
jāpērk.

vairāk nekļūs. Drīzāk ir jāmeklē kompromiss starp to,
ko mēs valstī varam atļauties,
un izglītības kvalitāti, kas nedrīkst pazemināties. Iespējams,
būtu jāpārskata iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalījums
starp pašvaldību un valsti, lai
nodrošinātu lielākus finanšu
resursus pašvaldībām, kuras tādējādi varētu uzņemties
saistības nodrošināt skolas ar
mācību procesam nepieciešamajiem materiāliem. Būtiski
jāpārskata arī mācību metodes.
Savu artavu varētu dot mācību
līdzekļu digitalizācija, tomēr
mazākajās klasēs arī tas nebūs
risinājums. Nosacīti dārgākie
priekšmeti ir svešvalodas, darb
mācība un vizuālā māksla.
Cik lieli līdzekļi nepieciešami, lai realizētu tiesībsarga institūcijas uzstādījumu?
Esam veikuši aprēķinus,
ka papildus esošajam finansējumam būtu nepieciešami
vidēji 22 lati uz vienu skolēnu
darba burtnīcu iegādei un, pēc
pieticīgiem aprēķiniem, 40 lati
pārējiem mācību līdzekļiem.
Kopā Jelgavai tie ir 372 tūkstoši latu.
Kādā mērā bezmaksas izglītība attiecas uz interešu
izglītību?
Interešu izglītībā likums
pieļauj vecāku līdzfinansējumu,
tādēļ šeit pretrunu nav. Gan
Mākslas skolā, gan bērnu un
jauniešu centrā «Junda» lielākoties par mācību līdzekļiem
rūpējas iestāde.

pie šāda finansēšanas modeļa būtu ieguvēja?
To ir grūti pateikt, jo nav
zināms, kas ir iekļauts šajos
1400 latos. Ja šajā summā ir ierēķināta arī dotācija pedagogu
darba samaksai, tad šaubos, ka
ar šādu finansējumu iestādes
spētu sevi nodrošināt. Skolu
infrastruktūras uzturēšanas
izmaksas ir pietiekami augstas,
turklāt prasa nemitīgus ieguldījumus. Arī skolas inventārs,
mācību līdzekļi un datortehnika jāatjauno četru piecu gadu
periodā. Taču mēs nevarēsim
runāt par kvalitatīvu mācību
procesu un digitālajām tehnoloģijām, ja klases telpā būs
caurs jumts un pa logiem svilpos vējš.
Garā un mokošā iepirkumu procedūrā Izglītības un
zinātnes ministrija iegādājusies 11 tūkstošus datortehnikas vienību – vai kaut
kas no tā nonācis arī līdz
Jelgavai?
Jā, šo datortehniku mēs gaidījām trīs gadus, bet nu viss
veiksmīgi noslēdzies – skolēni
jau šajā mācību gadā sāks
strādāt ar jaunajiem datoriem.
Kopumā Jelgavas izglītības iestādēm tika piešķirti 366 stacionārie datori, astoņi portatīvie
datori, četri serveri un astoņi
skapji ar tīkla aprīkojuma iekārtām.
Vai plānoti kādi pārkārtojumi pilsētas izglītības
struktūrā, ņemot vērā, ka
pēdējo desmit gadu laikā
skolēnu skaits samazinājies
par aptuveni 40 procentiem?
Šogad vēl strādāsim ierastajā
režīmā, bet jau nākamajā mācību gadā izmaiņas, visticamāk,
būs. Pakāpeniski ieviešot profesionāli orientētas izglītības
programmas metālapstrādē
un tehnoloģijās, esam uzsākuši
pārmaiņu procesu 1. ģimnāzijā,
kas jau nākamajā mācību gadā
varētu kļūt par vidusskolu,
kurā mācīsies bērni no 1. līdz
12. klasei, lai skolēnos šo profesionālo ievirzi varētu veidot jau
agrīnākā periodā. Pēdējos gados
skolai bija zems piepildījums,
tādēļ, lai efektīvāk izmantotu
skolas infrastruktūru, jāmeklē
citi risinājumi. Arī speciālās izglītības jomā tiks veikti pārkārtojumi, jo, realizējot iekļaujošās
izglītības pieeju, arvien vairāk
bērnu ar speciālām vajadzībām
iekļaujas vispārizglītojošajās
skolās. Speciālās skolas netiek
pietiekami noslogotas, tādēļ
sāksim dialogu ar Izglītības un
zinātnes ministriju par divu
skolu apvienošanu. Skolēnu
skaits pilsētas izglītības iestādēs samazināsies vēl divus
trīs gadus, būtiski sarūkot
vidusskolas posmā (10. – 12.
klase), tad tas stabilizēsies, jo
mazākajās, 1. – 4., klasēs šobrīd uzņemam vairāk bērnu,
tādēļ lielākas reformas pašlaik
neplānojam.

Budžeta grozījumos valsts
mācību līdzekļu iegādei piešķīrusi 300 tūkstošus latu.
Vai kaut kas no tā tiks arī
Jelgavai?
Jelgavai no šiem līdzekļiem
ieplānoti 6000 lati jeb lats uz
No šī mācību gada peskolēnu. Par šo summu mēs
varēsim iegādāties aptuveni dagogi varēs brīvāk interpretēt mācību saturu un
Mācību līdzekļu finansē- 1200 grāmatas.
atkāpties no priekšmetu
šanā piedalās gan valsts,
gan pašvaldība – kāds, jūIr aprēķināts, ka pēc prin- tematiskajiem plāniem. Vai
suprāt, būtu optimālākais cipa «nauda seko skolēnam» tas ir ieguvums?
Būs mazāk birokrātijas,
finansēšanas modelis?
ieviešanas aptuvenās viena
No tā, ka mēs definēsim skolēna izmaksas varētu neviens arī nevarēs pārmest
atbildības robežas, naudas būt 1400 lati. Vai Jelgava pedagogam, ka viņš savā no-

darbībā atkāpies no plānā paredzētās nodarbības tematikas,
bet plāns skolotājam tik un
tā būs nepieciešams, lai sistematizētu savu darbu. Lielāks
ieguvums manā vērtējumā ir
tas, ka eksāmeni svešvalodās
no šā mācību gada tiks kārtoti
pavasara brīvlaikā – martā. Tas
atvieglos eksāmenu periodu
maija beigās un jūnija sākumā.
Svešvalodu pasniedzēji varēs
pilnvērtīgi plānot nodarbības
līdz maija beigām ar jaunākajiem skolēniem. Diemžēl šobrīd
eksāmenu dēļ mācību gada
pēdējās nedēļas jaunāko klašu
skolēniem tika traucētas.
Viens no lielākajiem jaunumiem Jelgavas izglītības
sistēmā ir skolēnu apliecības, kas tiks izmantotas kā
skolēnu braukšanas kartes.
Vai esam sagatavojušies
tam, lai no 1. oktobra šī
sistēma sāktu pilnvērtīgi
funkcionēt?
Jā, esam veikuši visus nepieciešamos priekšdarbus, lai
jau no oktobra šī sistēma sāktu
darboties. Vēlos pateikties vecākiem, kuri aktīvi iesaistījās
procesā. Līdz mācību gada sākumam jau aptuveni 80 procenti
skolēnu bija saņēmuši savas
apliecības. Apliecību izsniegšana turpināsies visu septembri,
tādēļ tie, kuri vēl nav paguvuši,
to varēs izdarīt. Nepieciešamās
formalitātes gan turpmāk būs
jākārto SEB bankas filiālē, kur
tiks izsniegtas arī sagatavotās
apliecības. Papildu informāciju
par jaunajām skolēnu apliecībām var iegūt Izglītības pārvaldē, SEB bankā un pašvaldības
mājas lapā www.jelgava.lv.
Būtiski piebilst, ka pilsētā
turpinās darboties arī atbilstošā kārtībā pagarinātās vecā
parauga skolēnu apliecības,
kuras uzrādot autobusa vadītājam septembrī varēs iegādāties autobusa biļeti par 25
santīmiem jeb ar 50 procentu
atlaidi. Strādāsim arī pie tā,
lai piedāvātu risinājumus tiem
vecākiem, kuri dažādu iemeslu
dēļ nevēlēsies slēgt līgumu ar
SEB banku, tomēr, lai pieņemtu
kādus lēmumus, jānoskaidro,
cik daudz ir šādu vecāku un
kādēļ viņiem nav pieņemams
piedāvātais risinājums.

2012./2013. mācību gads
skaitļos
Skolēnu skaits vispārizglītojošajās
skolās – 6000*
Pašvaldības finansējums mācību
grāmatu iegādei – Ls 7,56**
Valsts finansējums mācību grāmatu
iegādei – Ls 2,04**
Pašvaldības finansējums mācību
līdzekļu iegādei – Ls 18,12**
Pašvaldības finansējums datortehnikas iegādei – Ls 16,08**
Valsts programmas ietvaros iegādātas
386 datortehnikas vienības
*septembrī vēl iespējamas izmaiņas
** 2012. gadā (uz vienu bērnu)

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt,
ir bezmaksas
izglītība?
Kristīne, pārdevēja:
– Manuprāt,
šobrīd Latvijā
ir bezmaksas
izglītība. Vecākiem nav jāmaksā par skolu, skolotājiem algas,
grāmatas skola nodrošina. Protams,
jābūt arī kaut kādam ieguldījumam
no vecāku puses, un mēs pērkam
kancelejas preces, apģērbu, lai bērnu palaistu uz skolu. Taču gribētu,
lai skolēniem būtu arī bezmaksas
transports, kas viņus nogādā skolā.
Tas būtu atvieglojums ģimenēm.
Raimonds,
strādā:
– Tas nozīmē,
ka valstij jāuztur skolas,
mācību telpas, stadioni,
kur bērniem sportot, jāmaksā
skolotājiem algas, jānodrošina ar
mācību grāmatām, varbūt arī kancelejas precēm – burtnīcām, lineāliem, pildspalvām. Taču apģērbs,
skolas soma, veselības pārbaudes
– tā jau ir vecāku atbildība.
Evisa, konsultante, studente:
– Par skolu vecākiem nav jāmaksā mācību
maksa, valstij
bērni jānodrošina ar grāmatām
un citām mācībām nepieciešamām
lietām. Taču tagad jau bērni ir izlutināti – viņi negrib tādas mantas
kā visiem, vajag ko citādāku, un
vecāki skrien un pērk. Zinu, ka
valstī diskutē par to, vai dārgās
darba burtnīcas jāpērk vecākiem
vai tās jānodrošina valstij. Lūdzu
– lai taupītu, kopējiet!
Smaida, mājsaimniece:
– Šķiet, ka Latvijā bērniem
tiek nodrošināta bezmaksas izglītība.
Tiesa, man nepatīk tas, ka skolas
liek nopirkt dārgas darba burtnīcas, ar kurām it kā strādāt, taču
realitātē tajās bērni maz ko ieraksta. Nepatīkami, jo tādējādi nauda
vienkārši tiek nomesta zemē.
Aleksejs, pensionārs:
– Valsts pienākums ir izglītot
jaunatni, tā ir
mūsu nākotne, tāpēc tai
jānodrošina vieta, kur mācīties,
materiālā bāze, jāapmaksā skolotāju algas, jādod grāmatas.
Burtnīcas, rakstāmpiederumi,
skolas soma, apģērbs – tas gan
jau no laiku laikiem bijis jāpērk
vecākiem. Zinu, ka mani bērni
ziedoja līdzekļus, lai izremontētu
savu bērnu klases. Kāpēc ne, ja to
var atļauties?
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
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nr. 000703171
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Par dēla izsisto pieturas
stiklu tēvs samaksā 180 latus
 Ilze Knusle-Jankevica

Nesen 3. līnijā tika izsists kārtējais autobusu
pieturas stikls. Pašvaldības policijai izdevās
notvert divus no trim
vainīgajiem jauniešiem,
un šajā lietā panākts
kompromiss: zēna, kurš
savu vainu atzina, tēvs
piekritis segt dēla radītos zaudējumus 180
latu apmērā, informē
«Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs Baļčūns.
Otrs puisis neesot bijis
vainīgs.
Šogad Jelgavā stikli izsisti apmēram 20 pieturvietām. Valsts policijas Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Romans
Dikovs norāda, ka lielākoties stikli
izsisti tīšām un tas uzskatāms par
huligānismu, tomēr bijis arī gadī
jums, kad stikls izsists bez nodoma.
«Pāris stāvēja pieturā, un jaunietis
sastrīdējās ar savu draudzeni.
Nesavaldot emocijas, viņš uzsita
pa stiklu, un tas saplīsa,» stāsta
R.Dikovs. Tā kā jaunietis pats bija
savainojies un apjucis, viņu izdevās
aizturēt notikuma vietā, tomēr
tas izdodas reti – lielākoties stiklu
dauzītāji aizbēg.
Pēdējos mēnešos policijai gan
izdevies aizturēt vairākas personas
aizdomās par stiklu sišanu, un daļa
no tām ir nepilngadīgas. Kā uzsver
policists, jaunieši šo nodarbi uzskata par izklaidi, jo nereti pat nespēj

paskaidrot savas rīcības motīvus.
Gadījumos, kad vainīgo izdevies
notvert, visbiežāk tiek panākta
vienošanās un viņš atlīdzina radītos zaudējumus. Katrā gadījumā
šogad Jelgavas tiesā par šādiem
noziegumiem nav izskatīta neviena krimināllieta un nav notiesāta
neviena persona, norāda tiesas
priekšsēdētājs Alberts Kokins.
Lai cīnītos pret huligānismu,
«Pilsētsaimniecība» izsludināja arī
atlīdzību par informāciju, kas ļautu
notvert stiklu dauzītājus. R.Dikovs
norāda, ka tas tiešām nostrādāja
un tika saņemta informācija, kas
ļāva aizturēt vienu vainīgo. «Stiklu
sitējus noķert ir grūti – vienīgi ja
izdodas aizturēt notikuma brīdī
vai kāds ir redzējis vainīgo un paziņo par to policijai. Šis gadījums
pierāda, ka iedzīvotāji visu ko redz
un dzird, tikai ne vienmēr par to
ziņo policijai,» tā Kārtības policijas
nodaļas priekšnieks, aicinot tomēr
iedzīvotājus nebūt pasīviem un
iesaistīties sabiedriskās kārtības
uzturēšanā.
Policijā šogad reģistrēti 18 gadījumi par autobusu pieturu bojāšanu pilsētā: trijos pieņemts lēmums
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, deviņos kriminālprocess
uzsākts, viens kriminālprocess
nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, pieci materiāli
atrodas pārbaudes stadijā.
Par aizdomīgām personām jāziņo, zvanot Pašvaldības operatīvās
informācijas centram pa bezmaksas tālruni 8787 vai policijai pa
tālruni 63004200, 63004202, 112.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sāk rekonstruēt
Lietuvas šosejas posmu

Sākušies Lietuvas šosejas
posma no Miera līdz Rūpniecības ielai rekonstrukcijas
darbi. Jau nocirsti koki, tiek
demontēta vecā ietve un
nosprausta paralēlās brauktuves trase. Šonedēļ plānots
uzsākt arī lietus kanalizācijas
tīklu izbūvi.
Foto: Ivars Veiliņš
No 1.lpp.

«Jelgavas Vēstnesis» saņēmis vairākus jautājumus, kāpēc Lietuvas
šoseja tiks sakārtota tikai līdz Miera
ielai, nevis līdz Lietuvas robežai.
«Pilsētsaimniecības» direktors
Andrejs Baļčūns skaidro, ka Jelgavas pašvaldība apsaimnieko tikai
to ceļa posmu, kas atrodas pilsētas
administratīvajā teritorijā, bet šoseja uz Lietuvu ir valsts nozīmes ceļš
A8, par kuru atbild VAS «Latvijas
valsts ceļi». «Latvijas valsts ceļu»
pārstāve Ieva Niedra skaidro, ka A8
šosejas posmā no Jelgavas robežas

apmēram līdz Poķiem Platones pagastā divu mēnešu laikā jāpārskaņo
projekts, savukārt no Poķiem līdz
Lietuvas robežai 14. augustā tika
noslēgts līgums par būvprojekta
izstrādi, kam jābūt gatavam 2013.
gada augustā. Būvniecības darbi
varētu sākties 2013. gadā, bet ar
nosacījumu, ka izdosies ieekonomēt
ES piešķirto finansējumu.
Lietuvas šosejas rekonstrukcija
pilsētā tiek veikta, īstenojot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētu projektu «Lietuvas
šosejas rekonstrukcija posmā no

Miera ielas līdz Rūpniecības ielai». Projekta kopējās izmaksas ir
3 890 941,09 lati ar PVN, tajā skaitā
ERAF līdzfinansējums 2 019 011,89
lati (74 procenti no attiecināmajām
izmaksām). Projektu plānots pabeigt līdz 2013. gada novembrim.
Darbus veiks akciju sabiedrība
«A.C.B.» par 3 211 095,54 latiem
(ar PVN). Pakalpojuma līgums par
būvuzraudzību ir noslēgts ar SIA
«Jurēvičs un partneri» par 26 257
latiem (ar PVN). Objekta autoruzraudzību veiks SIA «3C» – līgumcena ir 44 286 lati (ar PVN).

Atkritumu šķirošanas akcijā aizpilda 6780 anketas
 Sintija Čepanone

Ar trešo izlozi, kurā noskaidroti trīs veiksmīgie
atkritumu šķirotāji augustā, noslēgusies SIA
«Zemgales Eko» organizētā atkritumu šķirošanas kampaņa «Šķirosim
kopā Jelgavā!». Augustā
dalīto atkritumu savākšanas laukumos aizpildītas
2078 anketas.
«Dzīvojam daudzdzīvokļu mājā
Lāčplēša ielā un parasti no sašķirotajiem atkritumiem atbrīvojamies
pie mājas izvietotajos speciālajos
konteineros. Bet kādu dienu vīrs,
kurš ģimenē ir tas atkritumu šķirošanas iniciators, izdomāja savāktās
PET pudeles un divus vecus televizorus aizvest uz laukumu Paula
Lejiņa ielā. Aizvedām, aizpildījām
anketu un laimējām!» pārsteigumu
neslēpj viena no akcijas dalībniecēm
Sandra Rutka. Viņas aizpildītā
anketa par nodotajām PET pudelēm izlozē izrādījās veiksmīga, un
Sandra balvā no «Zemgales Eko»
saņēma suvenīrus un dāvanu karti
30 latu apmērā, kuru sarūpēja SIA
«Kanclers plus». «Skolēnu mājās

gan man nav, bet dāvanu karte ir īsti
laikā – kā reiz drīzumā man ir vārdadiena un dzimšanas diena, tāpēc
nopirkšu kaut ko sev,» saka Sandra,
kura strādā veselības un sociālās
aprūpes centrā «Zemgale».
Augusta izlozē veiksmīga izrādījās
arī anketa, ko, nododot makulatūru
Ganību ielas laukumā, aizpildīja
Arnis Jagunds, un Ingas Zeltkales
anketa par nodotajām nolietotajām
elektroprecēm Salnas ielā.
SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince stāsta, ka arī
augustā atkritumu šķirotāji bijuši
aktīvi – kopumā aizpildītas 2078
anketas, tostarp par PET pudelēm
– 1120, par makulatūru – 432, bet

Sandras Rutkas ģimenē
atkritumu šķirošanas iniciators ir vīrs. Viņš sašķirotos atkritumus rosinājis
nevis iemest speciālajos
konteineros pie mājas,
bet nodot laukumā Paula
Lejiņa ielā. Aizpildītā anketa izrādījās veiksmīga,
un SIA «Zemgales Eko»
valdes locekle Zane Ķince
Sandrai pasniedza balvu –
dāvanu karti no «Kanclers
plus» 30 latu vērtībā.
Foto: Ivars Veiliņš
par elektroprecēm – 526 anketas.
«Lielākā iedzīvotāju atsaucība,
kā jau mūsu pilsētā ierasts, bijusi
Salnas ielas laukumā – tur kopumā
aizpildītas 1546 anketas. 293 anketas aizpildītas laukumā Ganību
ielā, savukārt Paula Lejiņa ielā
– 239,» informē Z.Ķince, atgādinot,
ka kopumā atkritumu šķirošanas
kampaņa noritēja trīs mēnešus:
jūnijā aizpildītas 1979 anketas, jūlijā
– 2723, bet augustā – 2078.
Z.Ķince lēš, ka zināms stimuls
«Zemgales Eko» rīkotā izloze jelgavniekiem tomēr bijis, tādēļ ir skaidrs
– arī nākamgad līdzīgā veidā pilsētas iedzīvotāji tiks rosināti šķirot
atkritumus.

Dzejas dienā – grāmatu tirgus un sapulce
 Ritma Gaidamoviča

Dzejas diena Jelgavā būs
11. septembrī. No pulksten 12 aktivitātes sāksies Driksas ielas gājēju
posmā, kur būs grāmatu
tirgus, jauniešu koncerts,
bet vakarā gaidāma Raiņa 147. dzimšanas dienas sapulce «Sākums».
Savukārt Raiņa parkā
pulksten 18 – jauno dzejnieku lasījumi pasākumā
«Turpinājums».
Pasākuma «Dzeja ienāk pilsētā»
organizatore Elīna Apsīte stāsta,
ka ir iecere šogad Dzejas dienas
svētkus padarīt sirsnīgākus. Visas
galvenās svētku aktivitātes otrdien
no pulksten 12 līdz 18.30 notiks

Driksas ielā. E.Apsīte stāsta, ka iela
šajā dienā īpaši pārvērtīsies un dzeja
tiešām ienāks pilsētā. «Visu negribas atklāt, taču varu pačukstēt, ka
kokos būs sakārti dzejoļi. Ceru, ka
tie, kuri nevarēs šeit uzkavēties ilgi,
skrienot garām, atradīs savu mīļāko
dzejoli kokos,» tā E.Apsīte.
Jau no pulksten 12 Driksas ielā
darbosies grāmatu tirgus. Iniciatīvai
jau atsaukušās grāmatnīcas «Ju
mava», «Zinātne», grāmatu apgāds
«Madris», «Arto-1». No pulksten 14
līdz 16 notiks koncerts – ar dzejas
lasījumiem un dziesmām uzstāsies
pilsētas radošie skolēni, būs arī
mākslas darbnīcas. Par patīkamu
atmosfēru gādās skolu un Mūzikas
vidusskolas audzēkņi. Bet pulksten 16 vārds tiks dots jaunajiem
dzejniekiem.
Pulksten 17 paredzēta Dzejas die-

nas kulminācija – Raiņa 147. dzimšanas dienas sapulce «Sākums»,
kurā piedalīsies jaunie dzejnieki,
lasot savu dzeju, būs sarunas ar
muzikālām starpspēlēm. «Aicinu
ikvienu nākt un baudīt patīkamu
atmosfēru, klausīties skaistu dzeju
un labu mūziku,» aicina E.Apsīte.
Savukārt Jelgavas Latviešu
biedrība 11. septembrī pulksten
18 aicina uz Raiņa parku, kur būs
biedrības «Dzejas klubs «Pieskāriens»» dzejnieku lasījumi pasākumā «Turpinājums» un iespēja
ieklausīties bardu dziedājumos.
Biedrība 10. septembrī izsludinās
arī dzejas konkursu skolēniem par
tēmu «Es klusēt nevaru». Žūrija
līdz 21. septembrim dosies uz pilsētas skolām, lai novērtētu jauniešu
veikumu. Labākos dzejoļus plānots
apkopot un izdot grāmatā.
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Īsi
 Aģentūra «Pilsētsaimniecība»
ziņo, ka no pirmdienas, 10. septembra, tiek mainīti pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu atļauju noformēšanas laiki. No pirmdienas līdz
ceturtdienai atļaujas varēs noformēt
no pulksten 8 līdz 10 un no pulksten
15.30 līdz 16.30, bet piektdienās – no
pulksten 8 līdz 10. Brīvdienās un svētku
dienās ielu tirdzniecības atļaujas neizsniedz. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties
brīvdienās un svētku dienās, ielu tirdzniecības atļaujas jāizņem savlaicīgi.
 Jelgavas pilsētas talismans Alnītis
Rīgā piedalījies Lielo leļļu un talismanu gājienā, kur skatītāju simpātijas
balsojumā ieguva 5. vietu. Lielo leļļu un
talismanu gājiens sākās Vērmanes dārzā,
devās līkumos cauri Vecrīgai un atgriezās
atpakaļ Vērmanes dārzā. Tur apmeklētāji
varēja izvēlēties, par kuru no tēliem atdot
savu balsi skatītāju simpātijas balsojumā,
tāpēc ikviens talismans centās īpaši
iepriecināt bērnus un pieaugušos. Ļoti
daudzi apmeklētāji vēlējās fotografēties
kopā ar Jelgavas Alnīti, jo viņš izcēlās ar
savām ēverģēlībām, gan spēlējoties ar
mazajiem apmeklētājiem, gan griežot
dejas ar citiem talismaniem. Alnītis īpaši
patika mazākajiem bērniem, jo pie viņa
varēja nodoties krāsošanas priekiem,
izkrāsojot savu Alnīša kartīti, ko bērni ar
lielāko prieku dāvināja saviem vecākiem,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē. Jelgavas
Alnītis 5. vietu izcīnīja vairāk nekā 40 lielo
leļļu un talismanu konkurencē.
 Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš šonedēļ 5. vidusskolas
skolēniem prezentēja pilsētas jaunākās attīstības tendences. Domes
priekšsēdētāju uz skolu uzaicināja direktores vietniece Ella Šakurova, kura ar
prezentāciju iepazinās ikgadējā pedagogu sanāksmē. «Man kā skolotājai bija
interesanti uzzināt, kas notiek pilsētā un
kas vēl tiek plānots, un uzskatu, ka tas
ir jāzina ikvienam,» tā viņa. Apmēram
puse skolēnu pēc prezentācijas atzina,
ka uzzinājuši daudz jauna. Savukārt citi
atklāja, ka labprāt dotos ekskursijā pa pilsētu un apmeklētu dažādus objektus, jo
īpaši ražotnes. 12. klases skolniece Jeļena
norādīja, ka prezentācija bija interesanta
– viņasprāt, visvērtīgākais bija uzzināt,
kādi projekti pilsētā tiek īstenoti, kādas
ieceres jau ir nākamajam plānošanas
periodam (2014. – 2020. gads). Savukārt
10. klases skolniece Irina bija pārsteigta
par to, kāda ir iecerēta Pasta sala. «Nemaz
nezināju, ka tas būs tāds aktivitāšu centrs
– ar estrādi, sporta un bērnu rotaļu laukumiem, vēl vienu pludmali!» tā viņa.

Ritma Gaidamoviča
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums sakarā
ar pasūtījumu pieaugumu izvirza šādas
vakances:
• augļu un dārzeņu griezējiem – vēlams ar
iepriekšēju pieredzi (darbs maiņās);
• noliktavas darbiniekam ar B kategorijas
autovadītāja apliecību.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• pastāvīgu darba vietu.
Darbavietas atrašanās adrese: Rubeņu ceļš
52, Cenu pagasts, Ozolnieku novads.
Tālrunis informācijai: 22016511.

Poļu valodas kursi
Jau tradicionāli Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļa organizē poļu valodas kursus
gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Ja vēlaties
apgūt poļu valodu vai pilnveidot jau esošās
zināšanas, aicinām jūs uz pirmo tikšanos
sestdien, 15. septembrī, pulksten 12 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā
4). Nodarbības notiks trešdienās un ceturtdienās no pulksten 17 līdz 19.
Mācības ir bez maksas, bet izdales materiāli
– 5 Ls/mēnesī. Nodarbības vadīs skolotāja
no Polijas Joanna Jureviča. Sīkāka informācija
par mācībām pa tālruni 27171469, 29117087,
63005467.

Lietuviešu valodas kursi
Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» gan pieaugušos, gan skolēnus aicina apgūt lietuviešu valodu. Pirmā tikšanās notiks Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvaldē 15. septembrī pulksten 12,
pasniedzēja – Janīna Skaruliene.
Pieteikties mācībām var pa tālruni 63082765,
63005467.
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atbildam

Piebraucot pārāk tuvu pieturai,
autobusa durvis bloķējas
«Esmu invalīde, man grūti augstu
pacelt kājas, lai pārvarētu šķēršļus.
Tieši šī iemesla dēļ ikdienā bieži izmantoju pilsētas sabiedrisko transportu.
Taču problēmas rada tas, ka šoferīši
autobusu aptur ļoti tālu no pieturas
apmales, līdz ar to, lai izkāptu no
autobusa, teju jālec. Jau vairākkārt
Jelgavas Autobusa parka šoferīšiem
esmu lūgusi, lai pietur pēc iespējas
tuvāk malai, jo ne man vienai ir grūtības izkļūt no sabiedriskā transporta.
Taču pretī esmu saņēmusi atbildi: «Ne
jau mēs vainīgi, ka nav izbūvētas normālas pieturas.» Vienreiz man šoferis
pat atcirta, lai guļu mājās, ja nevaru
pacelt kājas. Vai tiešām ir tik grūti saprast vecus cilvēkus un invalīdus, kas
vairs nevar kustēties kā jaunībā? Mēs
taču tieši šī iemesla dēļ braucam ar
autobusu!» klāsta «Jelgavas Vēstneša»
lasītāja, piebilstot, ka autobusu šoferi
varētu pamācīties no lielveikalu pārdevējiem, kuriem katrs pircējs jāuzņem ar
smaidu, jāpasaka labdien un paldies.
«Kāpēc tā nevarētu darīt arī šoferi? Tā
mēs visi veidotu labāku pasauli sev
apkārt!»
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) komercdirektore Viktorija Ļubļinska skaidro, ka lasītājas minētajā
situācijā nav vainojams tikai JAP, jo šo
problēmu rada vairāki faktori. Pirmkārt, tas ir autobusu pieturu tehniskais
izpildījums – dažādos laika posmos izbūvējot autobusu pieturas, nav ņemta
vērā vienota pieeja, tādējādi atšķiras
to parametri, tostarp augstums. «Ne
vienmēr mūsdienu autobuss ar zemo
grīdu, kuram pasažieru durvis veras
uz ārpusi, var piebraukt cieši pie pieturas malas, kā to prasa pasažieri. Ja
tehniski pieturas augstums pārsniedz
parametrus, pie kuriem autobusa durvis atveras, neskarot pieturas virsmu,
un tās brīvi iet pāri pieturas virsmai,
tad viss kārtībā. Taču, tiklīdz pietu-

ras virsmas augstums ir par lielu un
durvju atvēršanas kontrolierīce fiksē
iespēju, ka durvis var skart pieturas
virsmu, durvju atvēršanas mehānisms
nobloķējas. Un šādā gadījumā autobusa
šoferim jāsauc tehniskā palīdzība, jo
autobuss tālāk pabraukt nevar – sistēmā parādās signāls, kas liecina par
kļūmi durvju aizvēršanas/atvēršanas
sistēmā. Līdz ar to gan reiss, gan
pasažieri kavējas,» tehniskās nianses
skaidro V.Ļubļinska.
Kā otru faktoru viņa min apstākli,
ka atsevišķās vietās pilsētā braucamā
daļa ir nelīdzena, un autobusa parametri garuma ziņā neļauj pielāgot
piebraukšanu cieši pie pieturas, jo arī
šādā gadījumā nostrādā tas pats mehānisms – durvju atvēršanas aizsargierīce
nobloķē durvis.
«Protams, jāņem vērā arī autobusu
vadītāju prasmes faktors – ir autobusu
vadītāji, kuriem piebraucot gadās kļūme, un durvju aizvēršanas/atvēršanas
mehānisms nobloķējas, tieši tādēļ atsevišķi vadītāji varbūt pārmērīgas piesardzības dēļ nebrauc pārāk tuvu pieturas
malai,» tā JAP komercdirektore.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas maršrutos kopumā ir vairāk nekā četri simti
pieturu un atbilstoši sakārtotas tās
tiek pakāpeniski līdz ar ielu rekonstrukciju.
Savukārt, komentējot «Jelgavas
Vēstneša» lasītājas iebildumus par
šoferu nelaipno apkalpošanu, viņa
norāda, ka JAP autobusu vadītājiem
divas reizes gadā notiek apmācība
par apkalpošanas kultūru pasažieru
pārvadājumos un apmācības kursu
vada kvalificēti speciālisti no Rīgas pēc
speciālām sertificētām programmām.
«Taču nevar noliegt, ka saskarsmes
kultūra autobusos nav atkarīga tikai
no autobusa vadītāja vien,» piebilst
V.Ļubļinska.

Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris

Ūdens kvalitāti var pārbaudīt
Veselības inspekcijā
«Man kā Vīgriežu ielas 30 mājas dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai nemitīgi
jāklausās iedzīvotāju sašutums, par kādu
ūdeni jāmaksā nauda: gaiši mati kļūst
dzelteni; nostādinot ūdeni, veidojas lielas
nogulsnes; ūdens vārāmie trauki «pieaug»
ar brūnu, cietu kārtu, tāpat arī dušas,
vannas kļūst grūti kopjamas. Kad kaut kas
tomēr mainīsies? Un galvenais – vai tāds
ūdens neietekmē mūsu veselību?» ar šādu
jautājumu «Jelgavas Vēstnesī» vērsās Vita.
Viņa vēlas zināt, vai kāds ir veicis katras
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens
kvalitātes pārbaudi, lai droši atbildētu, ka
ūdens atbilst noteiktajām normām. «Kā es
varu būt pārliecināta, ka ūdens Vīgriežu
ielā 30 atbilst noteiktajām normām un
neapdraud manu veselību?»

Kā informē Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa, Veselības inspekcija
dzeramā ūdens valsts auditmonitoringa
programmas ietvaros regulāri pārbauda
dzeramā ūdens kvalitāti Jelgavā, lai iegūtu
informāciju par tā atbilstību vai neatbilstību 29.04.2003. MK noteikumu Nr.235
«Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība» prasībām. «Paraugi
laboratoriskai izmeklēšanai tiek ņemti
dažādās Jelgavas pilsētas vietās (adresēs).
Arī pats dzeramā ūdens piegādātājs SIA
«Jelgavas ūdens» katru gadu atbilstoši
sastādītajai dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmai pārbauda dzeramā
ūdens kvalitāti pilsētā. Visi valsts auditmonitoringa programmas ietvaros veiktie
dzeramā ūdens laboratoriskās pārbaudes
rezultāti liecina, ka dzeramais ūdens Jelgavas pilsētā neapdraud ūdens lietotāju
veselību. Turklāt «Jelgavas ūdens» mājas
lapā www.ju.lv (sadaļā «Ziņas», apakšsadaļā «Ūdens analīzes») katrs iedzīvotājs
Sagatavoja Sintija Čepanone var iepazīties ar dzeramā ūdens kārtējā
monitoringa izmeklējumu rezultātiem pa
mēnešiem,» norāda A.Lapiņa.
Viņa atgādina, ka Veselības inspekcija
SIA «Jelgavas ūdens» piegādātajam dzeramajam ūdenim Jelgavā līdz 2014. gada

Lūdz palīdzēt atrast radiniekus

Foto: Ivars Veiliņš
Dzeramā ūdens kvalitāti Jelgavā regulāri pārbauda kā Veselības inspekcija,
tā arī pats dzeramā ūdens piegādātājs SIA «Jelgavas ūdens». Visi laboratoriskās pārbaudes rezultāti liecina, ka dzeramais ūdens pilsētā neapdraud
ūdens lietotāju veselību, taču, ja iedzīvotāji vēlas pārliecināties par ūdens
kvalitāti konkrētā adresē, ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļā.
15. martam ir noteikusi īpašo normu
piemērošanu dzelzs saturam – 3,5 mg/l
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar paaugstinātu dzelzs
saturu, un sulfātu saturam – 470 mg/l.
«Lai noteiktu īpašās normas dzeramajam
ūdenim, kas tiek piegādāts iedzīvotājiem
pa ūdensapgādes sistēmām, ja tās nerada
draudus patērētāju veselībai un citādā
veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā
ūdens piegādi, Veselības inspekcija ir
ņēmusi vērā Pasaules Veselības organizācijas 2008. gada vadlīnijas un uz laiku līdz
2014. gada 15. martam noteikusi īpašās
normas. Tas nozīmē, ka Jelgavā dzeramais
ūdens atbilstoši MK noteikumu Nr.235
«Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība» prasībām jānodrošina
līdz minētajam laikam,» skaidro Veselības
inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vadītāja, norādot, ka «Jelgavas ūdens» ar ES
līdzfinansējumu realizē projektu «Ūdens-

Parka teritorijā smēķēt aizliegts
Tā kā Uzvaras parkā rīko zaļumballes un
brīvdabas pasākumus, laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» saņēma jautājumu: ko darīt smēķētājiem, kuri apmeklē šos pasākumus – vai
viņiem, lai uzsmēķētu, jāiet ārā no parka?

Foto: no ģimenes personīgā arhīva
Jelgavnieki aicināti palīdzēt Margretas Makfarlinas ģimenei no Austrālijas
atrast radiniekus Latvijā. Ziņas par dzimtu ir visai skopas, taču varbūt fotogrāfijā var atpazīt un sniegt kādu informāciju par Alisi Brūveri (kundze
ar brillēm aiz jaunā pāra), kura, iespējams, dzīvojusi Vārpu ielā, un viņas
mazdēlu Daini (līgavainis), kura uzvārds ģimenei diemžēl nav zināms.
Austrāliete Margreta Makfarlina
(Margaret McPharlin) vēlas atrast savus
tuviniekus Latvijā. Tā kā viņas vecmāmiņa pēc kara, iespējams, dzīvojusi Vārpu
ielā Jelgavā, varbūt kāds jelgavnieks var
sniegt ziņas par Margretas radiniekiem
– ar šādu lūgumu «Jelgavas Vēstnesī»
vērsās Agnese Lūse, kura apņēmusies
palīdzēt austrāliešu ģimenei.
Viņa stāsta, ka Austrālijā dzīvojošie
radinieki meklē ziņas par Alises Brūveres (Grases) ģimeni. Alise divdesmitajos
gados bija precējusies ar Jāni Grasi, un
viņiem bija divi bērni – Jūlijs un Zenta
Veronika. Vēlāk Jānis un Alise šķīrušies,
un Alise apprecējusies ar kādu Brūveri.
«Jūlijs tagad dzīvo Austrālijā un vēl 80.
gados sarakstījās ar māti, taču tagad
sakari ar radiniekiem pārtrūkuši,»
ģimenes situāciju skaidro A.Lūse, piebilstot, ka Jūlija atmiņa diemžēl ir ļoti

nestabila, tāpēc daudz kas par dzimtas
saknēm nav zināms. Cik noprotams,
Alise, visticamāk, mirusi 90. gados,
Jūlija māsa Zenta Veronika – 60. gados,
atstājot vīru un dēlus Jāni un Daini.
«Diemžēl viņu uzvārds nav zināms.
Dainis esot divreiz precējies, un viņa
meita Zenta augusi pie vecvecmamas
Alises. Domājams, ka Alise dzīvojusi
Jelgavā, Vārpu ielā. Droši vien kundze
jau ir mirusi, taču varbūt kāds vēl atceras viņu un zina kaut ko vairāk par
Alises mazdēlu Daini un viņa meitu
Zentu,» M.Makfarlinas lūgumu palīdzēt
atklāj A.Lūse.
Ja kādam jelgavniekam ir ziņas par
minētajiem cilvēkiem, kāds atmiņu
stāsts, tad lūgums sazināties ar A.Lūsi
pa e-pastu: agnesel@latnet.lv vai tālruni 29146270.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pašvaldības policijas pārstāve Inga Remerte skaidro, ka saskaņā ar likumu «Par
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas
un lietošanas ierobežošanu» parks ir sabiedriska vieta, kurā smēķēt aizliegts neatkarīgi
no tā, kādi pasākumi tajā notiek.
Likumā uzskaitītas vietas, kurās smēķēt
ir aizliegts: izglītības un audzināšanas iestādēs; ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes
un rehabilitācijas institūcijās, ieslodzījuma
vietās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas
smēķēšanai; tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm
un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai
pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības,
kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla
daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai;
pieturvietu nojumēs un uz peroniem;
dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos
un citās koplietošanas telpās; darbavietās
darba un koplietošanas telpās, izņemot
telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
publiskās ēkās, būvēs un telpās; sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros,
izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus,
kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes,
kas paredzētas smēķētājiem; sporta un
citu publisku pasākumu laikā stadionos
un citās norobežotās teritorijās, izņemot
vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
bērnu atpūtas un rotaļu laukumos; parkos,
skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas
speciāli ierādītas smēķēšanai; kafejnīcās,
restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas
vietās, izņemot āra kafejnīcas, kurās atļauts
smēķēt norādītās vietās.

«Tātad smēķēt parka teritorijā, ja tur notiek koncerts, balle vai kāds cits pasākums,
nedrīkst, pat ja pie ieejas parkā nav uzstādīta
smēķēšanas aizlieguma zīme vai ja tāda
zīme ir, bet nav redzēta,» uzsver policijas
pārstāve. Lai atgādinātu par smēķēšanas
aizliegumiem, vairākos pilsētas parkos ir
izvietotas zīmes, kas aizliedz smēķēt.
Runājot par smēķētāju skaita izmaiņām
saistībā ar smēķēšanas aizliegumu izvietošanu parkos, I.Remerte norāda, ka nav
pamata apgalvot, kā pārkāpēju skaits ir
audzis vai, pateicoties šīm zīmēm, krities.
«Ir personas, kas godīgi atzīst, ka zīmi nav
ievērojušas, jo tas ir kas jauns, vai pretēji
– zīmi redzēja, bet tik un tā apsēdās un
uzsmēķēja. Vēl daļa norāda, ka vispār nav
zinājuši par šāda ierobežojuma esamību,»
norāda policijas pārstāve, piebilstot, ka
Pašvaldības policija arī ikdienā strādā pie tā,
lai smēķēšanas ierobežojumi tiktu ievēroti.
Pamanot pārkāpēju, viņš tiek informēts par
likuma normām, ierobežojumu būtība tiek
izskaidrota, cilvēks tiek brīdināts par iespējamo sodu vai tiek sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
Pašvaldības policijā 2012. gada pirmajā
pusgadā par smēķēšanu sabiedriskā vietā
kopā sastādīti 111 administratīvā pārkāpuma protokoli un izteikti 58 mutiski aizrādījumi. Pārkāpuma izdarīšanas vietā uzlikti
divi naudas sodi. Jāpiebilst, ka 2011. gada
pirmajā pusgadā sastādīti 78 pārkāpuma
protokoli un izteikti 27 aizrādījumi.

apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā, II kārta», kurā paredzēta
jaunu artēzisko aku un dzeramā ūdens
attīrīšanas iekārtu izbūve līdz 2014. gada
jūnijam. Pēc šiem veiktajiem pasākumiem
Jelgavā dzeramā ūdens kvalitātei jābūt
pilnībā nodrošinātai atbilstoši normatīvā
akta prasībām.
«Ja iedzīvotāji vēlas pārliecināties, vai
dzeramais ūdens konkrēti Vīgriežu ielā
30 vai kādā citā adresē atbilst vai neatbilst
noteikumu prasībām, tad kādam no mājas iemītniekiem jāvēršas ar iesniegumu
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles
nodaļā Jelgavā, Zemgales prospektā 3, un,
pamatojoties uz šo iesniegumu, tiks veikta
dzeramā ūdens laboratoriskā pārbaude,»
informē A.Lapiņa.
Jāpiebilst, ka dzeramā ūdens laboratoriskā pārbaude, reaģējot uz saņemto iesniegumu jeb sūdzību, tiek veikta bez maksas.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vēstule

Paldies par vēsturisko
notikumu izpratni!

Mēs, bijušie Sibīrijas bērni ar lielu gadu
nastu un sirmām galvām, priecājamies
par katru sagaidīto vasaru, kura dod
iespēju apceļot Latvijas skaistākās vietas
– pagājušajā vasarā apmeklējām Ziedu
svētkus Ventspilī, šogad – skaisto Līgatnes novadu ar Zvārtas iezi un padomju
laika slepenajiem bunkuriem.
Katru vasaru sākam Svētbirzī, pieminot
1941. gada deportāciju upurus. Augusta
sākumā dodamies uz Vislatvijas politiski
represēto salidojumu Ikšķilē, kur noklausāmies Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāja Resnā kunga ziņojumu, valsts prezidenta uzrunu. Mākslinieki
sniedz skaistus koncertus, bet noslēgumā
– zaļumballe pie ugunskura muzikantu
pavadījumā, brīvais mikrofons, priecīgas
tikšanās ar likteņbiedriem.
Parasti vasaru noslēdzam 23. augustā
ar saietu Svētbirzī, atceroties 1989. gada
Baltijas ceļu.
Visus šos pasākumus organizē un finansiāli atbalsta Jelgavas pilsētas un novada
dome, pašvaldības aģentūra «Kultūra».
Atceres pasākumos tiek teiktas sirsnīgas
uzrunas, nolikti skaisti ziedi un klāti galdi
«staburadziešiem» un viņu atbalstītājiem.
Domes, tajā skaitā arī Ozolnieku novada
dome, finansiāli atbalsta arī Ikšķiles pasākumu, nodrošina bezmaksas transportu.
Visiem, visiem izsakām vissirsnīgāSagatavoja Ilze Knusle-Jankevica
ko pateicību par vēsturisko notikumu
izpratni, garīgo un materiālo atbalstu
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteikts, ka par smēķēšanu
bijušajiem politiski represētajiem.

neatļautā vietā uzliek naudas sodu līdz
10 latiem. Nepilngadīgajiem izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
10 latiem.

Politiski represēto apvienības
«Staburadze» valdes priekšsēdētāja
Valda Dzintare

Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris

Uzvar Turcijā

Kalvis Kalniņš izcīnījis uzvaru karatē turnīrā «Istanbul
Open 2012», kas ir arī
viens no karatē premjerlīgas čempionāta posmiem.
Kalvis aizvadīja četras no
piecām paredzētajām cīņām – viens no pretiniekiem guva traumu un sacensības nevarēja
turpināt –, pieveicot sportistus, kuriem
iepriekš sacensībās bija spiests piekāpties.
Šis turnīrs bija viens no pārbaudes posmiem, gatavojoties pasaules čempionātam novembra nogalē Parīzē. Šomēnes vēl
paredzēts startēt premjerlīgas sacensību
posmā Frankfurtē, novembra sākumā
– Krievijā, bet pa vidu, iespējams, būs arī
treniņnometne kopā ar ASV izlasi Čikāgā.

Treniņi notiek citur

Tā kā joprojām notiek sporta nama Raiņa
ielā 6 jumta remontdarbi, mainītas Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra treniņu norises
vietas. Ar septembri atsākas treniņi boksā un
teikvondo – boksa nodarbības notiek Jelgavas Sporta hallē, bet teikvondo – LLU Sporta
nama cīņas zālē (Raiņa ielā 1, 2. stāvā). Pirmā
teikvondo nodarbība būs 10. septembrī
pulksten 19. Kluba vadītājs Andris Vasiļjevs
norāda, ka treniņi MMA, karatē, brīvajā cīņā
un bērnu vispusējās fiziskās sagatavotības
grupas nodarbības atsāksies tikai oktobrī,
kad tiks pabeigts jumta remonts. Šāds
režīms būs vismaz mēnesi. Papildu informācija: mājas lapā www.combatsports.lv,
tvitera kontā @CombatsportsLV, personīgi
sazinoties ar treneriem vai rakstot uz e-pastu: jcsvc@inbox.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Izcīna Biedriņa balvu

Jelgavnieku
komanda
«Armet»
– Edgars Krūmiņš, Gatis
Justovičs,
Andris Justovičs, Arvis
Vālodze – trešo gadu pēc kārtas kļuvusi
par strītbola turnīra «Ghetto games»
uzvarētājiem un ieguvusi NBA spēlētāja
Andra Biedriņa dāvāto ceļojumu uz
Ņujorku, NBA spēli. Jāpiebilst, ka Gatis
uzvarēja arī trīspunktnieku konkursā.
Tiesa, lai noskaidrotu 100 latu dāvanu
kartes īpašnieku, finālā bija nepieciešami
trīs piegājieni, jo gan Gatis, gan viņa
konkurents uzrādīja vienādus rezultātus.

Bronza rogainingā

Desmitajā pasaules čempionātā
rogainingā orientēšanās kluba
«Alnis» komanda
– Māra Bolšteina
un Velta Zjatkova
– superveterānu
sieviešu klasē izcīnījušas bronzas godalgas. «Pirms četriem gadiem kļuvām par
čempionēm, bet tagad parādījām, ka vēl
neesam zemē metamas,» tā Māra. Trase
bijusi pa egļu mežu un kalniem – augstākais sasniegtais punkts bijis 950 metrus
virs jūras līmeņa. Čempionātā piedalījās
ap 800 dalībnieku, Latvijai ar 30 komandām bija trešā lielākā pārstāvniecība (no
«Aļņa» bija četras komandas).
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Sporta pasākumi
 6. septembrī pulksten 17 – UEFA Eiropas U-21 futbola čempionāta kvalifikācijas spēle: Latvija – Kazahstāna (ZOC).
 8. septembrī pulksten 10 – galda
tenisa sacensību «Veselības dienas 2012»
17. kārta (Sporta hallē).
 8. septembrī pulksten 11 – Latvijas
čempionāts airēšanā sprintā (BJSS airēšanas bāzē).
 8. septembrī pulksten 14 – Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas sacensību
«BMX Grand Prix Latvia» pēdējā kārta
(ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu

Būs iespēja redzēt lielo
volejbolu

Varu palīdzēt matemātikā 3. – 9. klases
skolēniem. Tālrunis 29817860.

 Ilze Knusle-Jankevica

Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.

No 14. līdz 16. septembrim
Jelgavā, ZOC, notiks Eiropas
čempionāta volejbolā 2.
kārtas kvalifikācijas turnīrs.
Latvijas vīriešu izlases mērķis ir iekļūt finālturnīrā, bet
tas nebūs viegli, jo Jelgavā
mūsu volejbolistiem pretinieki būs spāņi, francūži
un ungāri. Līdzjutējiem gan
tikai jāierodas, jo ieeja uz
spēlēm būs bez maksas.
Volejbola federācijas mārketinga
direktore Lilita Mitrofanova stāsta, ka
Eiropas čempionāta 2. kvalifikācijas
kārtā tiks aizvadīti divi turnīri. Pirmais – no 6. līdz 8. septembrim Ungārijā, otrais – no 14. līdz 16. septembrim
Jelgavā. Gatavojoties šīm kvalifikācijas kārtas spēlēm, vīriešu izlase jau
aizvadījusi vairākas pārbaudes spēles
– ar Grieķijas, Igaunijas, Turcijas,
Somijas un Beļģijas izlasēm.
Izlases mērķis ir iekļūt finālturnīrā,
un izlases treneris Raimonds Vilde
pārliecināts, ka viegli tas nebūs. «Mēs
reāli apzināmies gan Francijas, gan
Spānijas izlases spēku, kā arī Ungārijas, ar kuru mums nemaz tik viegli
negāja. Pagājušajā gadā, kad ar viņiem
spēlējām olimpiskajā atlasē, pirmajā
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība»
atkārtoti pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.

1. Izsolāmā manta – 2 (divas) izsoles daļas:
1.1. daļa Nr.1 «Automašīna «FORD MONDEO», 2003. gada
izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.ET 7035»;
1.2. daļa Nr.2 «Automašīna «FORD MONDEO», 2003. gada
izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.EU 8147».
2. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 2. stāvā, 6. kabinetā,
vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsoles
daļas dabā līdz 6. septembrim, iepriekš sazinoties ar JPPA
«Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi,
tālrunis 63026496, 26016003.
4. Piedāvājumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta:
4.1. izsoles rīkotājs pieņem un reģistrē piedāvājumus,
kas saņemti līdz 2012. gada 7. septembra pulksten 10,
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu: JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a;
4.2. izsole notiks: 2012. gada 7. septembrī pulksten 10
JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 3. stāvā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
5.1. daļai Nr.1 – Ls 655;
5.2. daļai Nr.2 – Ls 680.
6. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
6.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
izsoles daļas nosacītās cenas: daļai Nr.1 – Ls 65,50 un
daļai Nr.2 – Ls 68;
6.2. samaksas kārtība: nodrošinājuma maksājums ir jāveic
pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība» –
a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008, konts
LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 – vai iemaksājot skaidrā
naudā JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.

spēlē uzvarējām jau no zaudētas pozīcijas, otrajā spēlē, kas notika Latvijā,
gāja labāk. Domāju, ka ungāri gribēs
revanšēties, tāpēc viņi noteikti rūpīgi
gatavojas. Tāpat viņiem ir ambiciozs
treneris, kurš noteikti gribēs uzvarēt,
bet mēs arī plinti krūmos nemetīsim,
jo visādi var būt – tā ir spēle, un
bumba ir apaļa. Šobrīd galvenais, lai
visi spēlētāji ir veseli un var spēlēt.
Protams, ar Francijas izlasi varētu iet
visgrūtāk, jo viņi ir augstāka līmeņa
un spēcīgāki, bet mīnuss varētu būt
viņu psiholoģiskā noturība,» tā treneris.
Sastāvs, kas spēlēs šajā turnīrā, tiks
paziņots tikai dienu pirms turnīra. Šobrīd zināmi tikai kandidāti: cēlāji Deniss Petrovs un Artis Caics, 1. tempa
uzbrucēji Armands Celitāns, Viktors
Koržeņevičs, Jānis Vāvers un Andrejs
Zavorotnijs, 2. tempa uzbrucēji Ansis
Medenis, Lauris Iecelnieks, Valters
Ramma, Romāns Saušs, Andrejs
Baburovs, Aivars Petruševics, libero
Ingars Ivanovs un Austris Štāls, diogonāles spēlētājs Hermans Egleskalns.
Ieeja uz spēlēm būs bez maksas.
«Ņemot vērā šī brīža volejbola popularitāti, vēlamies, lai ikviens, kam ir
vēlēšanās, varētu atnākt un noskatīties maču, jo šīs patiešām būs augsta
līmeņa spēles ar spēcīgām komandām,» tā L.Mitrofanova.

Vīrietis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 27146018.
Elektriķis. Varu izpalīdzēt jebkuros darbos
saistībā ar elektrību. Tālrunis 283427676.
Angļu valodas pasniedzēja. Tālrunis 28489892.
Sieviete (55) meklē kopējas, vecu cilvēku aprūpes darbu. Ir pieredze un medicīniskā izglītība.
Var ar dzīvošanu uz vietas. Tālrunis 20472129.

Pavāra palīgs, strādnieks. Tālrunis 28882532.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis (48), ir augstākā izglītība, B kategorijas autovadītāja tiesības, meklē jebkādu
darbu. Tālrunis 29497467.
Sieviete – auklītes vai veca cilvēka aprūpētājas darbu. Tālrunis 29788771.
Jauns vīrietis meklē darbu par krāvēju vai
palīgstrādnieku. Tālrunis 25522021.

Piedāvā darbu

Latvijas izlase Jelgavā aizvadīja arī olimpiskās atlases spēli pret Ungārijas
izlasi, kuru uzvarēja ar 3:1. Tomēr, lai gan mūsu volejbolisti iekļuva nākamajā Slima, veca cilvēka aprūpētājai(-am).
atlases kārtā, to pārvarēt neizdevās. Tāpēc cerēsim, ka šis kvalifikācijas turnīrs Tālrunis 28882532.
Latvijas volejbolistiem būs veiksmīgāks. Foto: no Volejbola federācijas arhīva Pērk
Kvalifikācijas turnīra 3. kārta notiks
nākamā gada maijā, bet finālturnīrs,
kurā spēlēs 16 komandas, – nākamā
gada septembrī. Grupas 1. vietas ieguvēji automātiski iekļūs finālā, bet
izredzes ir arī pārējiem.
Jāpiebilst, ka Eiropas čempionāta 2.
kvalifikācijas kārtai gatavojas arī Latvijas sieviešu izlase, kuras galvenais
treneris ir jelgavnieks Jānis Leitis,
bet trenera palīgs – viņa brālis Agris.
Sieviešu izlase kvalifikācijas turnīrus
aizvadīs Bulgārijā un Ungārijā. Mūsu
izlases pretinieki būs Bulgārija, Čehija
un Ungārija.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Zemgales INFO» atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu «VW SHARAN».
Izsolāmā manta – automašīna «VW SHARAN», 2002. gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.EN 9880.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties JPPA «Zemgales INFO» mājas lapas www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā
«Kontakti», apakšsadaļā «Izsole», vai Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 15.30.
Sludinājums par izsoli ir publicēts laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, JPPA «Zemgales INFO» interneta mājas lapā www.jelgavasvestnesis.lv un sludinājumu portālā
www.ss.lv. Sludinājuma saturs noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.
Izsoles dalībnieks var pirms izsoles – no 23. augusta līdz 10. septembrim – apskatīt izsoles priekšmetu Pasta
ielā 47, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar JPPA «Zemgales INFO» pa tālruni 63048800.
Izsoles organizēšanas kārtība, vieta un laiks:
Izsoles dalībnieks var piedalīties izsolē, iemaksājot nepieciešamo nodrošinājuma apmēru 10% (Ls 147) no izsoles
objekta nosacītās cenas jeb sākumcenas JPPA «Zemgales INFO» norēķinu kontā – a/s «SEB banka» Jelgavas
filiāle, kods UNLALV2X008, konts LV72UNLA0050009984541. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles
objektu, JPPA «Zemgales INFO» atmaksā nodrošinājumu trīs darba dienu laikā pēc izsoles ar pārskaitījumu
izsoles dalībnieka norēķinu kontā.
Pretendentam, reģistrējoties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
– kvīts par nodrošinājuma un dalības maksas samaksu (uzrādot oriģinālu);
– personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) vai juridiskas personas reģistrācijas apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu);
– juridiskas vai fiziskas personas pārstāvja pilnvara;
– juridiskām personām un fiziskām personām, ja tās reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, – Valsts
ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas, par to, ka pretendentam
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
Ls 100.
Pretendentus reģistrē JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 līdz 2012. gada 11. septembra pulksten 10.30.
Reģistrācijas laiki tiek noteikti darba dienās no pulksten 8 līdz 15.
Izsole notiks JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 2012. gada 11. septembrī pulksten 11.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – Ls 1470 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit lati);
Izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati).
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Spēļu kalendārs
14. septembris
15. septembris
16. septembris

17.00
19.30
15.30
18.00
15.30
18.00

Spānija – Francija
Latvija – Ungārija
Francija – Ungārija
Spānija – Latvija
Ungārija – Spānija
Francija – Latvija

FIVB pasaules reitings (uz 09.07.2012.)
Vīrieši
1. Brazīlija 6. Polija
2. Krievija 15. Francija
3. Polija
28. Spānija
4. Kuba
58. Latvija
5. ASV
92. Ungārija

Sievietes
1. ASV
6. Vācija
2. Brazīlija 24. Čehija
3. Ķīna
43. Bulgārija
4. Itālija
56. Ungārija
5. Japāna 111. Latvija

Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.
Krāsainos un melnos metāllūžņus, izbraucam pie klientiem, cena pēc vienošanās.
Tērvetes ielā 65A. T.29718434.

Pārdod
Zemeņu stādus Jelgavā: Tērvetes 67,
26308839; t/c Kurši, 29470185; Dobeles
šos. 90, pie OTTO, 27899406.
Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 105. T.29907466
Mežu 3,2 ha Plieņciemā 1 km no jūras.
T.29588225

Dažādi
Braucieni uz Poliju ar autobusu. T.29588225

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Saulītes rakari»
uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma grupās
ar latviešu valodas apmācību:
• slidotapmācība no 4 gadu vecuma Jelgavas ledus hallē;
• boulings un bērnu joga no 3 gadu vecuma.
Interešu izglītība no 3 gadu vecuma:
• vizuālā māksla;
• keramikas pulciņš;
• floristikas pulciņš;
•Atbalsta dienests: logopēds.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālruņi uzziņām: 29379286, 22319986.
Mājas lapa: www.saulitesrakari.lv
Jelgavas novada pašvaldība izsludina
konkursu uz Elejas pagasta pārvaldes
kultūras darba organizatora amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļā, 406. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63024658.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 21. septembris.

SIA DAP sistēma sniedz juridiskos pakalpojumus. Tel.29435916
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Skumstam par mūsu kolēģes Larisas
Baikovskas aiziešanu mūžībā.
Slimību profilakses un kontroles centra
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Jelgavas novada Sociālais dienests
izsludina konkursu uz Sociālā darba
nodaļas sociālā darbinieka amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem
var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada
pašvaldības personāla speciālista 304. kabinetā,
Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā, iepriekš sazinoties
pa tālruni 63012256. Pieteikšanās termiņš – 2012.
gada 14. septembris.

AUSMA KARAŠA (dz. 1939. g.)
EDGARS KALNIŅŠ (dz. 1951. g.).
Izvadīšana 06.09. plkst.13
no Zanderu kapsētas.
MAREKS KAVALS (dz. 1984. g.).
Izvadīšana 07.09. plkst.13 no Bērzu kapsētas.
MIRDZA RAMUTE (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 06.09. plkst.11 no Zanderu
kapsētas.
VLADISLAVA ŠILEIKO (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 06.09. plkst.12 no Bērzu kapsētas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

10. septembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 5.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1478.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
10.20 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.40  «Sapņu viesnīca: Dubaija un Abū-Dabī».
12.20 «Pašattīrošās ēkas». Dok. f.
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 8.sērija.
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1478.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 4.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
18.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Mūža stipendiāti». 2001.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls .
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «The Verve» koncerts.
13.00 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pas. k. izc. futbolā atlases spēle. Latvija – Grieķija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.00 «Brokastis Kamerūnā». 1.sērija.
18.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkšu U-21 atlases
spēle futbolā. Latvija – Rumānija.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
22.55 JHL spēle. HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946.
0.55 «Krējums... saldais».*
1.25 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dok. f. 2.sērija.

LNT
5.05 «Trauma». 2.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.10 «Pelnrušķītes sapnis». Vācijas melodrāma. 2000.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Lapsa virtuvē 2».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 17.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 131.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 6.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 128.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dāvana vientuļai sievietei». Detektīvkomēdija. 1973.g.
22.40 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
0.55 LNT ziņu Top 10.
1.45 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 4.sērija.
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 131.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 6.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 128.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 4». 11.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 151.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 14.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Ņujorkas karalis 3». 72. un 73.sērija.
9.00 «Kobra 4». 52.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 95.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 73.sērija.
13.15 «Redakai». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.50 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 50.sērija.
14.20 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 6.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 458.sērija.
16.00 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 530.sērija.
16.45 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Komēdijser. 7. un 8.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 530.sērija.

21.00 «Kobra 16». Seriāls. 10.sērija.
22.05 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 239.sērija.
23.05 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Nekā pesrsonīga».
1.05 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 41.sērija.
2.00 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.40 «Kobra 4». Seriāls. 52.sērija.

11. septembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 6.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1479.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Viss notiek».*
10.50 «Papīrfabrikas stāsti. Līgatne». Dok. f.
10.55 Turkmenistānas Republikas prezidenta
G.Berdimuhamedova oficiālā vizīte Latvijā.
11.20 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 5.sērija.
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 4.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40  «Šerloks 2» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 2.sērija.
15.20 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1479.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 5.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Aci pret aci».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «11.septembris. Apslēptā patiesība». Dok. f.
0.10 Nakts ziņas.
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Atlases spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Gruzija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.55 Tiešraide! Atlases spēle basketbolā vīriešiem.
Rumānija – Latvija.
20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņas futbolā atlases
spēle. Bosnija un Hercegovina – Latvija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Tavs auto».
23.45 «Autosporta programma nr.1».
0.15 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946.
2.15 «Motociklisti».*

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 15.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Mīlas satricinājums». Romantiska komēdija. 2002.g.
12.10 «Mentālists 3». Seriāls. 2.sērija.
13.10 «Mājokļa jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 18.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 132.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 129.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Vaļu noslēpums». Rom. drāma. 2010.g. 2.daļa.
23.05 «Intrigante 4». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle (arhīvs).
1.10 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
3.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 132.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 7.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 129.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 4». 12.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 152.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 15.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Ņujorkas karalis 3». 74. un 75.sērija.
9.00 «Kobra 4». 53.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kobra». 10.sērija.
11.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 96.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 75.sērija.
13.15 «Redakai». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.50 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 51.sērija.
14.20 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 7.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 530. un 531.sērija.
16.45 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Komēdijser. 9. un 10.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 531.sērija.

tv programma
21.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 199.sērija.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.00 «Piramīda». Krievijas krimināldrāma. 2011.g.
1.15 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 42.sērija.
2.10 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.50 «Kobra 4». Seriāls. 53.sērija.

12. septembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 7.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1480.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 5.sērija.
11.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Mēnesslācis 2». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1480.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 6.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes».
«LTV portretu izlase». Aktieris Kārlis Sebris.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls .
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 26.sērija.
13.00 «Robotāda». Dokumentāla filma.
13.15 Atlases spēle basketbolā vīriešiem. Rumānija – Latvija.*
15.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga –
Sanktpēterburgas SKA-1946.*
17.05 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 27.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 45.sērija.
23.45 «SeMS».*
0.15 «SeMS. Laboratorija».*
0.45  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 27.sērija.
1.15 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 16.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Vaļu noslēpums». Romant. drāma. 2.daļa.
12.00 «Intrigante 4». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 19.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 133.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 8.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 130.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Nāriņas lāsts». Dokumentāla filma. 2006.g.
22.10 «Skaitlis 23». ASV detektīvtrilleris. 2007.g.
0.15 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 2.sērija.
0.50 «Degpunktā. Slepenās lietas» (arhīvs).
2.05 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 2.sērija.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 133.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 8.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 130.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 4». 13.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 153.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 16.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 7.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra 4». 54.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 1.sērija.
11.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 97.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti». Seriāls. 2.sērija.
13.15 «Redakai». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.50 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 52.sērija.
14.20 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris
15.25 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 531. un 532.sērija.
16.45 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Komēdijser. 11. un 12.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 532.sērija.
21.00 «Operācija I un citi Šurika piedzīvojumi». Kom. 1965.g.
23.05 «Kinomānija».
23.40 «Purvāji». ASV seriāls. 2.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
2.35 «Kobra 4». Seriāls. 54.sērija.
3.25 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 8.sērija.
4.10 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

13.15 «Redakai». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.50 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 53.sērija.
14.20 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 9.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 532. un 533.sērija.
16.45 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Komēdijser. 13. un 14.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 533.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 2.sērija.
22.00 TV pirmizrāde! «Sargi». Fantastikas trilleris. 2009.g.
1.55 «Zvērinātie». ASV drāma. 2003.g.
4.00 «Kobra 4». Seriāls. 55.sērija.

13. septembris, ceturtdiena
LTV1

14. septembris, piektdiena
LTV1

6.40  «Muks». Anim. ser. 8.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1481.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 6.sērija.
11.15 «Province». Dāsnais rudens plikums (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Zebra».*
14.50 «Latvija var!»*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1481.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 7.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Mūža stipendiāti».*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Pieslēdzies, Latvija!»
21.15 «Lauku sēta».*
22.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 5.sērija.
9.55 «Pieslēdzies, Latvija!»*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 7.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.15 «Piezīmes uz albuma lapām».*
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 9.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Jānis Lejiņš – zīmogs sarkanā vaskā».
19.30  «Cilvēku planēta». BBC dok. daudzsēr f. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 2.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Veisenzē sāga». Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules kausa izcīņas futbolā atlases spēle.
Bosnija un Hercegovina – Latvija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz.
21.45 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 «Piedzīvojums dabā».
0.10 «Nopirktā patiesība». Dokumentāla filma.
1.15  «Liels, lielāks, lielākais». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 17.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Āfrikas nakts». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.10 «Mentālists». Seriāls. 3.sērija.
13.10 «Mājokļa jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 20.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 134.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 9.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 131.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.20 Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts. 2.daļa.
22.10 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 13.sērija.
23.10 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 1.sērija.
1.10 «Skaitlis 23». ASV detektīvtrilleris. 2007.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 134.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 9.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 131.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 1.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 154.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 17.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 8.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra 4». 55.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Operācija I un citi Šurika piedzīvojumi» (ar subt.). Kom.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti». Seriāls. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
13.30 «Tavs auto».*
14.00 Tiešraide! Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
volejbolā. Latvija – Ungārija.
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.05 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz.
1.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
1.15  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 1.sērija.
2.10 «Nopirktā patiesība». Dokumentāla filma.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 18.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Kāzas par katru cenu». Liriska komēdija. 2007.g.
12.00 «Viņpus». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Vienpadsmitā stunda». Seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 21.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 135.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 10.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 132.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Lielās mammas māja 2». ASV komēdija. 2006.g.
23.05 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.
1.10 «Mirāža». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 135.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 10.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 132.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 2.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 155.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 9.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra 4». 56.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 2.sērija.
11.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 98.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 54.sērija.
14.40 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 10. un 11.sērija.
16.45 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Komēdijser. 15. un 16.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ķertais profesors 2: Klampi». ASV komēdija. 2000.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).

Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris
1.10 «Atentāts pret pāvestu». Vācijas trilleris. 2008.g.
3.15 «Kobra 4». Seriāls. 56.sērija.
4.00 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 11.sērija.

15. septembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 5.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 15.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30  «Briesmoņu mednieki». Ģimenes filma. 2009.g.
13.05 «Tā dzīro Kuldīgā».*
15.35 «100 gadi un ota. Margarita Stīpnieks». Dok. f.
16.10 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
16.25 «Pieslēdzies, Latvija!»*
16.30 «Nākotnes parks».*
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Rīgas iela Cēsīs». 2.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Ziņas».
21.25 «Teātris.zip».
21.40 H.Ibsens. «Brands». Dailes teātra izrāde.
1.05 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «Brokastis Kamerūnā». 1.sērija.
13.30 «SeMS».*
14.00 Tiešraide! Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.
18.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
volejbolā. Latvija – Spānija.
20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.00 «Brokastis Kamerūnā». 2.sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 2.sērija.
22.20 «Rio Diablo». ASV vesterns. 1993.g.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 5.sērija.

LNT
5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 11.sērija.
6.45 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.30 «Starpnieks». 9. un 10.sērija.
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». 13.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 11.sērija.
14.20 «Dzelzs cilvēks». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
16.00 «Lielās mammas māja 2». ASV komēdija. 2006.g.
18.00 «Trīs māsas». Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Nāriņas lāsts». Lielbritānijas dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Kā tikt pie bērna». Romantiska komēdija. 2010.g.
23.10 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
1.05 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.
2.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Starpnieks». Seriāls. 9. un 10.sērija.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 13.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 3.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 156.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 22.sērija.
7.05 «Esi mūsu tētis». 13.sērija.
7.35 «Leons». Anim. ser. 7.sērija.
7.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 18.sērija.
8.15 «Mūmija». Anim. ser. 11.sērija.
8.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 2.sērija.
9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Kinomānija».
12.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.35 «Ķertais profesors 2: Klampi». Komēdija. 2000.g.
17.50 «Karsējmeitenes: uzvara par katru cenu». Kom. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.
22.05 «Kalnietis: izšķirošā cīņa». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
0.10 «Drakons: Brūsa Lī dzīvesstāsts». Spraiga siž. f. 1993.g.
2.35 «Ekstrēmās pārvērtības». 3.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 156.sērija.
4.00 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 22.sērija.
4.25 «Esi mūsu tētis». Seriāls. 13.sērija.

16. septembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 6.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 16.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 6.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš».
16.55  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Meža maize.
18.50  «Sapņu viesnīca: Labās Cerības rags» (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40  «Šerloks 2» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 3.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.30  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 2.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka» –
15. septembrī
Pie t/c «Valdeka» 15. septembrī notiks lauku
labumu un amatnieku Brāļu tirgus. Aicinām uz
pastāvīgu sadarbību mājražotājus, zemniekus
un amatniekus.
Tālrunis 29392345 (Ilze),
e-pasts: ilze.maurina@apollo.lv

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.30 «SeMS. Laboratorija».
14.00 Tiešraide! Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.
19.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Francija.
21.05  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 12.sērija.
22.00  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 1.sērija.
23.05 «Krējums... saldais».
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Rio Diablo». ASV vesterns. 1993.g.

Taksometru pakalpojumu sniedzējs «BalticTAXI»,
kurš darbojas Latvijā kopš 2009. gada,
aicina pievienoties savai komandai atbildīgu,
godīgu un kārtīgu taksometra vadītāju.
Pienākumi:
• uzņēmuma klientu apkalpošana Rīgā, Jūrmalā un
visā Latvijā.
Prasības kandidātiem(-ēm):
• vidējā/augstākā izglītība;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi;
• latviešu, angļu/vācu, krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas prasmes;
• orientēšanās galvaspilsētā.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Lapsa virtuvē 2».
10.30 «Starpnieks». 11. un 12.sērija.
12.25 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 9.sērija.
13.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
13.50 «Trīs māsas». ASV seriāls. 2.sērija.
14.50 «Kā tikt pie bērna». Rom. kom. 2010.g.
17.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 5.sērija.
18.00 «Trauma». ASV seriāls. 3.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Lēcējs». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
22.55 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.15 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
2.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Starpnieks». Seriāls. 11. un 12.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 4.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 157.sērija.
6.40 «Amerikāņu ģimenīte». 1. un 2.sērija.
7.35 «Leons». Anim. ser. 8.sērija.
7.50 «Gormiti 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.
12.40 «Mitjaja stāstiņi». 17. – 20.sērija.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Septiņas lietas, kas jāpaveic līdz 30». Kom. 2008.g.
17.35 «Neiespējamā misija 4».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «X cilvēki 2». Fantastikas filma. 2003.g.
22.35 «Plēsoņa 2». ASV fantastikas trilleris. 1990.g.
0.40 «Nībelungu bagātības». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
3.05 «Ekstrēmās pārvērtības». 4.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 157.sērija.
4.30 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 2.sērija.

Īpašas iemaņas:
• papildu valodu zināšanas;
• drošas braukšanas iemaņas;
• citi kompetenci apliecinoši dokumenti.
Darba uzsākšanas laiks:
• nekavējoties vai pēc vienošanās.
Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi: cv@baltictaxi.lv;
tālrunis 20008500.

SIA «Ārstu prakse «Anna»»
Strādājam bez brīvdienām!

Cienījamie vecāki!
Aicinām jūsu bērnus (no 5 līdz 12 gadiem) uz KUNG-FU nodarbībām (mini grupas, 4 – 6 cilv.)
bērnu treniņu programmā – disciplīna, vispārējā fiziskā sagatavošana, koordinācija, sporta spēles,
pašaizsardzības elementi, sporta nometnes un piedalīšanās sacensībās.
Pirmā tikšanās un pierakstīšanās – 9. septembrī pulksten 14.
Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5 (Neredzīgo bibliotēkas ēka, blakus bērnu poliklīnikai «Optima 1»).
Tālrunis 22376075.

Pieteikties pa tālruni 26456942.

Jelgavas Mākslas skola izsludina pieteikšanos
uz nodarbībām interešu izglītībā
Bērnu mākslas studija – 6 – 9 g.v. bērniem.
Nodarbības notiks piektdienās no plkst.12;
Cilvēka figūra tēlotājā mākslā – 11 – 15 g.v. bērniem. Nodarbības notiks piektdienās no plkst.15;
Foto un datorgrafika – vidusskolēniem un studentiem. Nodarbības notiks otrdienās no plkst.16.
Pieteikšanās un līgumu slēgšana – Jelgavas
Mākslas skolas sekretariātā Mazajā ceļā 2.
Tālruņi: 63023768, 63080180, 26674446.

No pirmdienas līdz piektdienai: 8 – 18;
sestdien, svētdien: 9 – 13.
Piedāvājam:
• stomatologa un zobu higiēnista pakalpojumus, kā arī
veicam bezmaksas bērnu ārstēšanu un higiēnu līdz 18
gadu vecumam;
• ķirurga, asinsvadu ķirurga, bērna psihiatra, narkologa
konsultācijas (ar iepriekšēju pierakstu).
Adrese: Pasta iela 34 – 1. Tālrunis 63082888,
26366305 (darba laikā).

SIA «Smurfit Kappa Baltic» (www.smurfitkappa.lv) ir
gofrētā iepakojuma ražošanas uzņēmums, kas šobrīd
aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam

autoiekrāvēja vadītāju.
Galvenie darba pienākumi:
• gofrētā kartona uzkraušana, izkraušana un
pārvadāšana;
• nepieciešamo remonta un apkopes darbu veikšana;
• atbildība par autoiekrāvēja ikdienas uzturēšanu
tehniskā kārtībā.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
piedāvā apgūt klasisko un biznesa angļu
valodu mazās grupās (3 – 6 cilvēki) bērniem no 3 gadu
vecuma, skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
sagatavo bērnus (no 7 gadiem), jauniešus un
pieaugušos starptautiskajiem eksāmeniem (Kembridžas
angļu valodas eksāmeni un IELTS) angļu valodā ar iespēju
iegūt starptautiski atzītus sertifikātus visā pasaulē.
Iespējamas arī pāru un individuālās nodarbības.
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Prasības kandidātam:
• apliecība par tiesībām vadīt auto iekrāvēju;
• pieredze darbā ar autoiekrāvēju;
• spēja laikā un pēc norādījumiem veikt uzdoto
uzdevumu;
• atbildības sajūta pret veicamajiem darba
pienākumiem.

SIA «Svešvalodu aģentūra»

Ja jūs šis darba piedāvājums ieinteresēja, CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz e-pasta adresi: janis.vilmanis@
smurfitkappa.lv līdz 2012. gada 14. septembrim.

piedāvā valodu kursus pieaugušajiem, bērniem, skolēniem, studentiem,
privātpersonām un uzņēmumiem ar un bez priekšzināšanām.

Darba laiks: pilna slodze.

Pie mums var apgūt angļu, vācu, franču, itāliešu valodu.

Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centrs

Mēs piedāvājam:
• grupu apmācība (6 – 10 cilvēki);
• mācības minigrupās (3 – 5 cilvēki);
• apmācība divatā;
• individuālās nodarbības;
• apmācība uzņēmumiem;
• gramatikas apguves nodarbības;
• sarunvalodas attīstības apmācība.
Nodarbības
notiek

Tālr.26369988,
29166866
(Dzintra Vintermane),
26558858
(Dina Birska)

darbdienu un sestdienas grupās no rīta, pēcpusdienā un vakarā
Jelgavā, Lielajā ielā 6 (viesnīca «Jelgava») vai jūsu birojā.

piedāvā darbu brīvā laika organizatoram uz
0,75 slodzēm un darbu
sociālajam darbiniekam uz 0,8 slodzēm.
Prasības: brīvā laika organizatoram vēlama
muzikālā izglītība un pieredze bērnu un jauniešu
aktivitāšu, sabiedrisko pasākumu organizēšanā;
sociālajam darbiniekam – sociālā darbinieka
augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63026313.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

JPPA «Kultūra» mākslinieciskie kolektīvi atsāk mēģinājumu sezonu
Jauktais koris «Zemgale»

Pirmais mēģinājums – 12. septembrī pulksten
18. Kora regulārie mēģinājumi: pirmdienās,
trešdienās no pulksten 18 līdz 20.30 kultūras
namā. Kora mākslinieciskie vadītāji: Zane
Stafecka un Guntis Pavilons
Kamerkoris «Tik un tā»
Pirmais mēģinājums – 11. septembrī pulksten
20. Kora regulārie mēģinājumi: otrdienās,
ceturtdienās pulksten 20 kultūras namā. Kora
mākslinieciskais vadītājs: Guntis Galiņš
Jauktais koris «Mītava»
Pirmais mēģinājums – 30. augustā pulksten 19.
Kora regulārie mēģinājumi: otrdienās, ceturtdienās no pulksten 19 līdz 21 kultūras namā.
Kora mākslinieciskā vadītāja: Agija Pizika
Bērnu un jauniešu deju
Jaunās sezonas atklāšanas sapulce – 1.
kolektīvs «Vēja zirdziņš» septembrī pulksten 16 kultūras nama Lielajā
zālē. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: Alda
Skrastiņa
Bērnu un jauniešu deju
Pirmā tikšanās – 30. augustā pulksten 18
kolektīvs «Ieviņa»
kultūras namā. Kolektīva regulārie mēģinājumi:
pirmdienās, trešdienās no pulksten 16 līdz
17.30, otrdienās, ceturtdienās no pulksten 16
līdz 19.30 (no oktobra – k/n «Rota»). Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja: Līga Ozola
Tautas deju kolektīvs
Pirmais mēģinājums – 9. septembrī pulksten 15
«Zemgaļi»
kultūras namā. No oktobra kolektīva regulārie
mēģinājumi – k/n «Rota». Jauniešu grupa (16 – 25
gadi) – pirmdienās, trešdienās no pulksten 18 līdz
20; vidējā grupa (vecumā no 25 gadiem) – pirmdienās, trešdienās no pulksten 20 līdz 23. Kolektīva
mākslinieciskie vadītāji: Līga un Uldis Ozoli
Tautas deju ansamblis
Kolektīva regulārie mēģinājumi kultūras namā:
«Lielupe»
A grupa – pirmdienās, trešdienās no pulksten
20 līdz 23, katrā otrajā svētdienā no pulksten
17 līdz 21; D grupa – otrdienās, ceturtdienās
no pulksten 20 līdz 22; B grupa – pirmdienās
no pulksten 18 līdz 20, otrdienās, ceturtdienās
no pulksten 20 līdz 22. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: Elita Simsone
Tautas deju ansamblis
Pirmais mēģinājums – 3. septembrī. Kolektīva
«Diždancis»
regulārie mēģinājumi: pirmdienās, trešdienās
no pulksten 17.30 līdz 19.30 (mazais sastāvs),
no pulksten 19.30 līdz 22.30 (pamatsastāvs)
Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: Ieva Karele
Tautas deju ansamblis
Pirmais mēģinājums – 3. septembrī. Kolektīva
«Jaunība»
regulārie mēģinājumi: pirmdienās, trešdienās
no pulksten 20 līdz 23 kultūras namā. Kolektīva mākslinieciskais vadītājs: Arvils Noviks
Vidējās paaudzes tautas Kolektīva regulārie mēģinājumi – otrdienās, cedeju ansamblis «Ritums» turtdienās pulksten 20 kultūras namā. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja: Laura Grīnberga
Vidējās paaudzes deju
Pirmais mēģinājums – 12. septembrī pulksten 20.
kolektīvs «Laipa»
Kolektīva regulārie mēģinājumi: pirmdienās, trešdienās pulksten 20 JPPA «Kultūra» filiālē Cukura ielā 22.
Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: Mārīte Skrinda
Vidējās paaudzes deju
Pirmais mēģinājums – 11. septembrī pulksten
kolektīvs «Rota»
20. Kolektīva regulārie mēģinājumi: otrdienās,
ceturtdienās pulksten 20 JPPA «Kultūra»
filiālē Cukura ielā 22. Kolektīva mākslinieciskā
vadītāja: Ludmila Muskare
Bērnu vokālais
Pirmais mēģinājums – 4. septembrī pulksten
ansamblis «Rotiņa»
15. Regulārie mēģinājumi: otrdienās, ceturtdienās no pulksten 15 līdz 19 kultūras namā.
Ansambļa vadītāja: Agija Pizika
Sieviešu vokālais
Pirmais mēģinājums – 21. augustā. Regulārie
ansamblis «Guns»
mēģinājumi: otrdienās no pulksten 17 līdz 19 kultūras namā. Ansambļa vadītāja: Guna Jumiķe
Jelgavas Tirkīza kora
Regulārie mēģinājumi: otrdienās no pulksten
ansamblis
18 līdz 20 kultūras namā. Ansambļa vadītāji:
Žoržs Siksna, Ingus Leilands
Ā.Alunāna Jelgavas
teātris

Pirmais mēģinājums – 4. septembrī. Bērnu
studijas (7. – 9. klase, vad. I.Zvilna-Štrāla)
pirmais mēģinājums – 17. septembrī pulksten 15. Nodarbības notiks pirmdienās un
trešdienās no pulksten 15 līdz 17. Jauniešu
studijas (vad. K.Zotova) pirmais mēģinājums
– 14. septembrī pulksten 17. Teātra pamatsastāva un studiju mēģinājumi notiek katru
dienu kultūras namā (ieeja no Uzvaras ielas).
Teātra galvenā režisore: Lūcija Ņefeova; teātra
direktors: Arvīds Matisons (29190434)

Jauno dalībnieku uzņemšana visās balsu grupās
– 17. septembrī pulksten 17 kultūras nama Kora
mēģinājumu telpā. Tiks gaidīti dziedātāji vecumā
no 16 līdz 50 gadiem. Informācija pa e-pastu:
koriszemgale@inbox.lv vai tālruni 29490859
Jauno dalībnieku uzņemšana – 11. septembrī
pulksten 20 kultūras nama Kora mēģinājumu
telpā. Informācija pa tālruni 29467242

Uz sapulci 1. septembrī aicināti gan esošie, gan
jaunie dejotāji ar vecākiem – uzņemšana visās vecuma grupās (šoreiz priekšroka puišiem)! Sekojiet
līdzi informācijai mājas lapā www.vejazirdzins.lv
Jauno dalībnieku uzņemšana (vecumā no
2,5 līdz 17 gadiem) – 4. septembrī pulksten
18 kultūras namā. Informācija pa tālruni
29484757
Jauno dalībnieku uzņemšana abos sastāvos – 8.
septembrī pulksten 13 kultūras namā.
Informācija pa tālruni 29484757

Jauno dalībnieku uzņemšana pamatsastāvā
– 3., 5., 6. septembrī pulksten 20. Vidējās paaudzes grupā – 6. septembrī pulksten 20.
Studijā (no 15 gadiem) – 6. septembrī pulksten
18 kultūras namā. Visās grupās var pieteikties katras grupas mēģinājumu dienās visu
septembri
Jauno dalībnieku uzņemšana – 5.,10., 12. septembrī pulksten 19.30 Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Tiks
gaidīti dejotgribētāji vecumā no 18 gadiem. Abās
grupās var pieteikties katras grupas mēģinājumu
dienās visu septembri. Informācija pa e-pastu:
dizdancis@dizdancis.lv vai tālruni 28374363
Jauno dalībnieku uzņemšana – 3., 5., 10. un
12. septembrī kolektīva mēģinājumu laikos
kultūras namā. Dejotgribētājiem līdzi jāņem
treniņtērps un dejošanai piemēroti apavi
Jauno dalībnieku (vecumā no 25 gadiem)
uzņemšana – 4. septembrī pulksten 20 kultūras
namā. Informācija pa tālruni 26407668
Jauno dalībnieku uzņemšana – 12. septembrī
pulksten 20 JPPA «Kultūra» filiālē Cukura
ielā 22
Jauno dalībnieku (vecumā no 25 gadiem)
uzņemšana – 11. septembrī pulksten 20 JPPA
«Kultūra» filiālē Cukura ielā 22
Jauno dalībnieku (vecumā no 3 līdz 12 gadiem)
uzņemšana – 4., 6. septembrī pulksten
15 kultūras namā. Informācija pa tālruni
29467242
Iespēja pievienoties ansamblim, sākot ar 4.
septembri pulksten 17 kultūras namā.
Informācija pa tālruni 26731200
Jauno dalībnieku uzņemšana notiek kolektīva
mēģinājumu laikos. Tiks gaidīti muzikāli jaunieši ar solistu iemaņām un nelielu skatuves
pieredzi. Informācija pa tālruni 29622683
Jauno dalībnieku uzņemšana bērnu studijā (7.
– 9. klase) – 10. septembrī no pulksten 15 līdz 17
kultūras nama 3. stāvā (ieeja no Uzvaras ielas). Topošajam dalībniekam jāsagatavo pašsacerēts, radošs, netradicionāls stāstījums/priekšnesums par
sevi, savām interesēm un vasaras piedzīvojumiem.
Informācija pa tālruni 22019566. Puišu uzņemšana
jauniešu studijā (9. – 12. klase) – 14. septembrī no
pulksten 16 līdz 19 kultūras nama 3. stāvā (ieeja no
Uzvaras ielas). Topošajam dalībniekam jāierodas
ērtā apģērbā un jāsagatavo aizraujošs reāls stāsts.
Informācija pa tālruni 27042355
Jauno dalībnieku (vecumā no 16 līdz 24 gadiem)
uzņemšana – 10. septembrī no pulksten 17 līdz
19 kultūras namā. Pretendentiem jāierodas ērtā
sporta apģērbā. Topošajiem dalībniekiem jābūt
sagatavotai etīdei – īsam (1 – 2 minūtes) stāstam (personīgās dzīves notikumam vai dzīves
novērojumam, kas atdzīvināts ar teatrāliem
izpausmes līdzekļiem). Pieteikšanās – līdz 9.
septembrim pulksten 19, aizpildot anketu mājas
lapā www.jelgavasjaunaisteatris.com (sadaļā
«Studija») vai pa tālruni 26674170
Jauno dalībnieku uzņemšana – 24. septembrī
pulksten 18 kultūras namā. Aicināti bērni un
jaunieši, kuri grib dziedāt, dejot un spēlēt
tautas mūzikas instrumentus
Interesentiem iespēja pievienoties studijai
jebkurā laikā

JJT studijas mēģinājumi – pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no pulksten 16 līdz 18.
Teātra pamatsastāva mēģinājumi – pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no pulksten
19 līdz 22 kultūras namā. Teātra vadītājs,
režisors: Rihards Svjatskis

Folkloras kopa
«Dimzēns»

Kolektīva regulārie mēģinājumi – pirmdienās,
piektdienās no pulksten 18 līdz 20 kultūras
namā. Kolektīva vadītāja: Velta Leja

Tautas lietišķās mākslas
studija «Dardedze»

Studija darbojas otrdienās, ceturtdienās no
pulksten 10 līdz 19 kultūras namā. Studijas
vadītāja: Ingrīda Ozolniece
Atsāk sezonu 4. septembrī pulksten 18. Nodar- Jauno dalībnieku uzņemšana – 5., 6. septembības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās, brī pulksten 18 kultūras namā
ceturtdienās pulksten 18 kultūras namā. Studijas vadītāji: Anda Kalniņa, Ivars Klapers
Atsāk sezonu 4. septembrī pulksten 17. Nodarbī- Jauno dalībnieku (6. – 12. klašu skolēni)
bas notiek otrdienās, trešdienās no pulksten 16 līdz uzņemšana – 4. septembrī pulksten 17.30
19 kultūras namā. Studijas vadītājs: Uldis Roga kultūras namā
Atsāk sezonu – 5. septembrī pulksten 15.30. Jauno dalībnieku uzņemšana – 4. septembrī no
Regulārie mēģinājumi: pirmdienās, otrdienās, pulksten 18.30 līdz 19.30 kultūras namā. Aicitrešdienās, ceturtdienās no pulksten 16 līdz nātas meitenes vecumā no 5 līdz 25 gadiem.
20. Studijas vadītāja: Inga Ose
Informācija pa e-pastu: info@intriga.lv
Atsāk sezonu 2. oktobrī pulksten 17. Nodarbī- Jauno dalībnieku uzņemšana – 13. septembrī
bas notiek – otrdienās, ceturtdienās pulksten pulksten 18 JPPA «Kultūra» filiālē Cukura
17 JPPA «Kultūra» filiālē Cukura ielā 22. ielā 22
Studijas vadītājs: Arnis Jāne
Pirmā nodarbība – 6. septembrī pulksten 17 kultūras namā. Regulārās nodarbības – otrdienās,
ceturtdienās no pulksten 17 līdz 18 (bērniem no 5 gadu vecuma); no pulksten 18 līdz 20 (pieaugušajiem ar un bez priekšzināšanām). Kolektīva vadītājs: Gatis Lambergs (29257697)
Atvērto durvju diena visiem interesentiem Jauno dalībnieku uzņemšana – 10., 11. sep– 9. septembrī no pulksten 12 līdz 17 (JPPA tembrī no pulksten 12 līdz 20 JPPA «Kultūra»
«Kultūra» filiālē Cukura ielā 22). Mēģinājumus filiālē Cukura ielā 22
atsāk (turpinātāji) – 10. septembrī (JPPA
«Kultūra» filiālē Cukura ielā 22). Studijas
vadītāja: Annika Andersone

Zīmēšanas studija
Ritma deju studija
«Intriga»
Tautas lietišķās mākslas
studija «Dekors»
Sporta deju kolektīvs
«Li&Ga»
Mūsdienu deju studija
«Benefice»

Metāla svētki – Izglītībai!
Karjerai! Atpūtai!

Jauno dalībnieku uzņemšana – 4., 6. septembrī
pulksten 19 kultūras nama Kora mēģinājumu
telpā. Informācija pa tālruni 29467242

Jelgavas Jaunais teātris

Tautas gleznošanas
studija

Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris

 Ritma Gaidamoviča

Turpinot tradīciju, arī šogad
aģentūra «Kultūra» un Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) organizē Metālapstrādes dienu jeb
Metāla svētkus. Uz tiem ikviens
aicināts sestdien, 8. septembrī,
no pulksten 11, kad Uzvaras
parkā varēs iepazīties ar ZRKAC
jaunās mācību sezonas izglītības programmu piedāvājumu,
piedalīties tehniskās aktivitātēs
– iemēģināt roku metināšanā,
darboties eksperimentu stacijās, izzinot fizikas likumus, vērot
retro automobiļus, izbraukt
ar antīku velosipēdu, veidot
robotus, apmeklēt planetāriju. Tāpat būs iespēja novērtēt
metālmākslas simpozija «Otrā
elpa» laikā tapušās lielformāta
metāla skulptūras.
ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna uzsver,
ka Metāla svētku mērķis ir popularizēt
metālapstrādes nozari un ar to saistītās
izglītības iespējas. Viņa akcentē svētku atslēgas vārdus – Izglītībai! Karjerai! Atpūtai!
«Mēs šajos svētkos ikvienam vēlamies sniegt
plašu ieskatu ne tikai darba un izglītības iespējās metālapstrādes nozarē, bet arī rosināt
jauniešus dažādiem eksperimentiem, nodarboties ar tehnisko jaunradi. Tas attīstīs
viņu radošo un tehnisko domāšanu, palīdzēs
izvēlēties saistošas mācību programmas
un vēlāk atrast arī labu darbu. Tieši tāpēc
sestdien ZRKAC sadarbībā ar aģentūru
«Kultūra» parkā sapulcinājis gan izglītības
iestādes, gan šīs nozares uzņēmumus, gan
māksliniekus,» tā S.Vīksna.
Sestdien parks pārvērtīsies par Zinību
pilsētu, kuras centrālajā laukumā ZRKAC
speciālisti iepazīstinās ar jaunās mācību
sezonas izglītības piedāvājumu pieaugušajiem. Būtiski atzīmēt, ka, piesakoties
kursiem šajā dienā, visi saņems desmit
procentu atlaidi mācību maksai. Centrā
darbosies arī vairākas radošās darbnīcas
– šūšanas, zīda un stikla apgleznošanas,
floristikas, interjera –, kā arī varēs nofotografēties pie speciālas fotosienas.

Pētnieku ielā veiks eksperimentus

Bet parks būs sadalīts īpašās ielās.
Pētnieku ielā varēs iepazīt zvaigžņu visumu planetārijā, vērot robotu sacensības,
izgatavot savu robota modeli. Šajā ielā tiks
veikts arī eksperiments, lai noteiktu cilvēka
darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. «Šogad
daudz esam domājuši par to, lai jau pašos
mazākajos radītu interesi par tehniskām
zinātnēm, tieši tāpēc arī Metāla svētkos

esam padomājuši par tehniskām aktivitātēm, kurās var piedalīties gan pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi, gan skolēni.
Bērni kopā ar vecākiem varēs iemēģināt
52 aizraujošas eksperimentu stacijas, kas
tapušas sadarbībā ar vācu kolēģiem, ļaujot
bērniem izzināt dažādus fizikas likumus,»
tā S.Vīksna, piebilstot, ka šīs eksperimentu
stacijas vēlāk tiks izvietotas pilsētas skolu
gaiteņos, lai ar tām sākumskolas skolēni
darbotos starpbrīžos. Savukārt ZRKAC
Montesori stendā būs attīstošas spēles
bērniem līdz deviņu gadu vecumam.

Izglītības ielā rādīs
pašu gatavotu robotu

Izglītības ielā «dzīvos» LLU Tehniskā
fakultāte, kas prezentēs studiju iespējas,
rādīs, ko studenti izgatavojuši, piemēram,
mērierīces. Tāpat studenti aicinās uz atrakcijām – vienkārša reduktora izjaukšanu un
salikšanu uz laiku, noteikt cietību metāla
paraugiem ar portatīvo cietības mērītāju.
Studenti izrādīs tehniku – traktoru ar
diagnostikas sistēmu, elektromobili, elektrovelosipēdu un pašu izveidotu robotu. Bet
Amatu vidusskolas pedagogi un audzēkņi
ļaus ielūkoties savā mācību procesā – metālapstrādes profesiju paraugdemonstrējumos.
Skatītāji piedāvās veidot skices un uz viņu
tehnikas izgriezt vītnes. Ar savu izglītības
piedāvājumu iepazīstinās arī Jelgavas
tehnikums un Jelgavas 1. ģimnāzija, kurā
darbojas inženierzinātņu klase. Būs iespēja
padarboties ar skolas jaunajiem lego robotiem. Izglītības ielā viesosies arī Aizkraukles
profesionālā vidusskola.

Jelgavā ieradīsies
pirmais Latvijā veidotais bagijs

Zinību pilsētā būs arī Metālapstrādes
parks un Metālapstrādes iela, kur vadošie
nozares uzņēmumi un ZRKAC Metālapstrādes mācību parks prezentēs dažādas
metināšanas procesu iespējas, būs CAM
sistēmu projektēšanas un modelēšanas paraugdemonstrējumi, konsultācijas. Procesu
atbalsta un uzraudzīs arī Mašīnbūves un
metālapstrādes asociācija. Tāpat profesionāļiem un iesācējiem notiks tradicionālie
metināšanas konkursi, kuriem pieteikties
varēs turpat uz vietas. Rīgas Tehniskā
koledža rādīs savu audzēkņu veidotos
robotus, bet Latvijas Motoklubu asociācija
demonstrēs motociklus.
Kur nu kārtīgos svētkos bez amatnieku
piedalīšanās un atpūtas! Šoreiz Amatnieku
ielā tiksies akmens un metāla darinājumu
meistari, bet Atpūtas ielā pulksten 12,
13.30 un 15 būs iespēja vērot mototriāla
paraugdemonstrējumus. Rīgas motormuzejs un Latvijas Antīko automobiļu klubs
uz Jelgavu ved RAF eksperimentālo busiņu
un pirmo Latvijā būvēto bagiju. Uzvaras

parkā sabrauks, piemēram, 1938. gada
«Ford Vairogs V8», 1944. gada GAZ MM
jeb sarkanās armijas auto, antīkais auto ar
koka spieķiem, retro velosipēdi. S.Vīksna
stāsta, ka pie šiem braucamajiem ikviens
varēs nofotografēties un ar kādu no tiem
arī izbraukt. Paredzēts, ka darbosies arī
retro pasts – iespēja vēstuli uzrakstīt ar
rakstāmmašīnu un to nosūtīt. Bet paralēli
visam uz lielās skatuves uzstāsies deju kolektīvs «Ieviņa», «Zemgaļi», «Diždancis»,
«Lielupe», «Vēja zirdziņš», pūtēju orķestris
«Rota», kapella «Auce» un citi. Būtiski – visi
šie pasākumi ir bez maksas.

Top trīs metāla
skulptūras – gaismekļi

Jau nedēļu Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas telpās seši mākslinieki veido trīs metāla
skulptūras par tēmu «Gaismekļi». Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
stāsta, ka angāros valda pamatīgs darbs.
«Pavisam simpozijam saņēmām 32 skices,
taču izvēlējāmies trīs labākās, ļaujot Jelgavā
izpausties pašmāju meistariem – Maijai
Punculei un Kristapam Krollim, kuri veido
skulptūru «Vēja zieds», un četriem tēlniecības smagsvariem Oskaram Mikānam un
Ārim Smildzeram, kuru darba nosaukums
ir «Sidraba šalkoņa», Mārim Gailim un
Armandam Vecvanagam, kuri metina
«Pilsētas puķi»,» stāsta M.Buškevics. Viņš
atzīst, ka darbi norit bez aizķeršanās un jau
sestdien skulptūras tiks nodotas skatītāju
vērtējumam. Jāpiebilst, ka jaunie gaismekļi
līdz pavasarim būs apskatāmi parkā, bet pēc
tam pašvaldības Estētikas komisija lems
par to iekļaušanu pilsētvidē.
Kamēr jaunās metāla skulptūras vēl tikai
top, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
Metāla svētku laikā aicina piedalīties fotoorientēšanās sacensībās «Kur aug metāla
tulpe un dzīvo Fruktus bumubuls?», kurās
daži no pieturas punktiem būs pērn metālmākslas simpozijā tapušās skulptūras,
kas nu jau iedzīvojušās pilsētā. Sacensību
sākums – pulksten 10 Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, bet atbildes tiks pieņemtas
līdz pulksten 13 Tūrisma centra īpašajā teltī
Uzvaras parkā. Komandām vajadzēs atrast
dažādus elementus un objektus pilsētvidē,
veidot burtu figūras un to visu iemūžināt
fotogrāfijās. Sacensībās var piedalīties kā
kājāmgājēji, tā velosipēdisti (2 – 5 cilvēki
komandā). Dalības maksa – pieci lati. Uzvarētāji tiks noteikti piecās nominācijās:
«Kā driģenes saēdušies»; «Ar gliemeža precizitāti»; «Uzmanības deficīts» (komanda
ar oriģinālāko un uzmanību piesaistošāko
vizuālo noformējumu); «Akrobātikas guru»
(komanda ar oriģinālāko burtu attēlojumu
figūrās); «Vienkārši feini!» (ZRKAC simpātija). Sīkāka informācija par sacensībām
– www.visit.jelgava.lv.

