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Rīt daļā Lietuvas
šosejas nebūs ūdens
 Sintija Čepanone

ka 6. septembrī no pulksten 10 līdz
13 tiks pārtraukta dzeramā ūdens
Rīt, 6. septembrī, uz dapiegāde ūdens lietotājiem Lietuvas
žām stundām tiks pāršosejā posmā no Miera līdz Rūpnietraukta dzeramā ūdens
cības ielai.
piegāde daļā Lietuvas
Dzeramā ūdens piegāde tiks
šosejas.
pārtraukta, veicot Lietuvas šosejas
rekonstrukciju. Darbus veiks akciju
SIA «Jelgavas ūdens» informē, sabiedrība «A.C.B.».

Izsolē nopērk graustu
Vecpilsētas ielā 14
 Sintija Čepanone

Par grausta Vecpilsētas
ielā 14 saimnieku kļuvis
nodibinājums «Vecpilsētas 14» – tas noskaidrojās
izsolē, kurā Ivetai Daugulei piederošais nekustamais īpašums nosolīts
par 2000 latu. Jaunajiem
saimniekiem šis kultūrvēsturiskais objekts gan
sagādās ne mazums
problēmu, jo tajā nav
iespējams veikt jebkādus darbus bez striktas
saskaņošanas ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Valērija skolā par pusdienām jau kopš aprīļa nemaksā skaidrā naudā – tiklīdz 5. vidusskolā tika piedāvāta iespēja par pusdienām norēķināties ar skolēna e-apliecību, viņas ģimenē nolemts, ka tā būs gan ērtāk, gan drošāk.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

Jau tuvāko nedēļu laikā
Jelgavas pilsētas skolu
ēdnīcās audzēkņi varēs
izmantot Jelgavas pilsētas skolēna apliecību,
kas vienlaikus ir arī bezkontakta norēķinu karte,
lai samaksātu par savām
pusdienām. Sistēma būs
līdzīga kā norēķinoties
par braucienu autobusā
– bankas kontā vecāki
ieskaita naudu, un bērns
skolā par pusdienām
maksā ar karti.
Jau brīdī, kad pagājušajā gadā
tika izstrādāta Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība, tā veidota kā
daudzfunkcionāla karte, kas piesaistīta bankai. Pagājušajā gadā
vairums skolēnu pierada to lietot
norēķiniem pilsētas autobusos,
bet šogad tiek sperts nākamais
solis – karte piedāvās iespēju bez
skaidras naudas norēķināties par

pusdienām skolā. Kā skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza, jau iepriekšējā mācību gada beigās jaunā sistēma tika
ieviesta Jelgavas 5. vidusskolā, bet
tagad pakāpeniski tiek nodrošināta
visās Jelgavas skolās. «Šobrīd tiek
sperti sagatavošanās soļi tam, lai
katrā skolā audzēkņiem ēdnīcās
un kafejnīcās būtu iespēja samaksāt, neizmantojot skaidru naudu
– proti, ir panākta vienošanās ar
skolu ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējiem, ka katrā vietā tiks
uzstādīta bezkontakta kartes lasīšanas sistēma, tiek apmācīti ēdnīcu
darbinieki, lai tuvāko nedēļu laikā
jaunā norēķināšanās kārtība varētu
sākt darboties. Visus šos izdevumus
sedz pašvaldība.»
G.Auza uzsver, ka šādā veidā
maksimāli tiek izslēgta iespēja, ka
bērnam uz skolu ir jādodas ar skaidru naudu kabatā. «Vecāki varēs justies drošāk par to, ka bērns naudu
nepazaudēs un pusdienas paēdīs.
Vēl vairāk – bankas kontā vecāki
ērti varēs pārskatīt gan iztērētos

līdzekļus par braucieniem pilsētas
autobusos, gan par pusdienām skolā, jo sistēma abas šīs pozīcijas strikti
nodalīs, tāpēc vecāki varēs pārliecināties, kur nauda tiek tērēta.»
Būtiski uzsvērt, ka skolēna apliecības maksāšanas funkcija nav
piesaistīta konkrētai izglītības
iestādei. Proti, skolēns to varēs
izmantot jebkurā pilsētas izglītības
iestādes ēstuvē. «Pieņemsim, ka
bērns mācās 4. vidusskolā, kur arī
paēd pusdienas, bet pēcpusdienā
viņš dodas uz Tehnoloģiju vidusskolu, kur viņam notiek florbola
sacensības, un arī tur viņš droši var
doties uz kafejnīcu, piemēram, lai ar
karti samaksātu par minerālūdeni
vai launagu,» skaidro G.Auza.
Domājot par drošību, kartes dienas limits pirkumiem skolu ēdnīcās
ir četri lati. «Limits noteikts, lai
kartes nozaudēšanas gadījumā to
ļaunprātīgi neiztukšotu kāds cits,
kā arī tik liels limits paredzēts, lai
bērns, ja ir tāda nepieciešamība,
varētu paēst skolā vairākas reizes
dienā,» tā G.Auza.

Jāuzsver gan, ka paralēli jaunajai
kārtībai saglabāsies arī iespēja skolā
pusdienas pirkt par skaidru naudu
– ģimenēm ir izvēles iespēja.
Tiem skolēniem, kuri saņem
brīvpusdienas no pašvaldības, septembrī ēdināšanas kārtība skolā
nemainās, bet no oktobra viņiem
obligāti būs jālieto skolēna apliecība, jo pašvaldība savu finansējumu
brīvpusdienām ieskaitīs kartes
kontā.
Jāpiebilst, ka 1. un 2. klašu bērni,
kuriem pusdienas skolā apmaksā
no valsts budžeta, karte nebūs
nepieciešama, lai norēķinātos par
pusdienām, bet, ja vecāki vēlēsies,
viņi varēs kartē ieskaitīt naudu, lai
bērns varētu sev kaut ko nopirkt
papildus valsts apmaksātajām pusdienām skolā.
Katram, kuram vēl nav skolēna
apliecības, par tās izveidi jāinteresējas savā skolā.
Detalizētāka informācija par
Jelgavas skolēna e-apliecības pielietojumu un iespējām – nākamajā
«Jelgavas Vēstnesī».

Uzvarētāja atkritumu šķirošanas maratonā nodod 750 skārdenes
 Sintija Čepanone

ik mēnesi izlozē noskaidrojot trīs
laimīgos atkritumu šķirotājus, kuri
Ar divām izlozēm noslēdzies SIA «Zemgales Eko» orgakatrs balvā ieguva 30 latu dāvanu
nizētais atkritumu šķirošanas maratons «Šķirosim kopā
karti no SIA «Kanclers plus». Par
Jelgavā». Tajā līdztekus trim mēneša veiksminiekiem nonodotajām PET pudelēm augustā
skaidrots arī akcijas galvenās balvas – dāvanu kartes 100
pie dāvanu kartes 30 latu vērtībā
latu vērtībā – ieguvējs. To saņēma Valija Cauna.
tika Gints Ģenderts, par sašķiroto
makulatūru – Alfrēds Grigulis, bet
Atkritumu šķirošanas maratons mūsu pilsētā norisinājās visu vasaru, aizpildītā izlozes lapiņa par skār-

denēm laimīga izrādījās Edgaram
Afoņinam. Akcijas noslēgumā,
izlozējot no visām akcijas laikā
aizpildītajām vairāk nekā 2000
anketām, papildus noskaidrots arī
viens veiksminieks, kurš tika pie
dāvanu kartes 100 latu vērtībā, un
tā ir V.Cauna.
Turpinājums 3.lpp.

Kā liecina iepriekš publiskotā
informācija par izsoli, kuru rīkoja
Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja
Sniedze Upīte, īpašums Vecpilsētas
ielā sastāv no zemesgabala 302
kvadrātmetru platībā un dzīvojamās ēkas. Īpašuma novērtējums un
sākumcena bija noteikta 1900 lati,
piedzinējs – «DNB Banka».
S.Upītes prakses vietā informē,
ka kopumā izsolei bija reģistrējušies
četri pretendenti un īpašums Vecpilsētas ielā 14 nosolīts par 2000 latu.
«Jāatzīst, ka nelielais pretendentu
skaits liecina, ka interese par šo
objektu nav bijusi liela, arī nosolītā
summa nav augsta. Saprotams, ka
vieta īpašumam ir laba, bet tas arī
ir vienīgais, kas varētu šķist saistošs. Pats objekts nav pievilcīgs, un
īpašniekam jāgatavojas nopietnām
investīcijām,» norāda zvērinātas
tiesu izpildītājas prakses vietā.
Par īpašuma Vecpilsētas ielā
14 saimnieku kļuvusi bezpeļņas
organizācija «Vecpilsētas 14». «Tas
pavisam noteikti nav biznesa projekts. Kaut esmu dzimis Rīgā, sevi
uzskatu par jelgavnieku, biju arī

Foto: Ivars Veiliņš

pilsētas arhitekts, tādēļ šīs ēkas saglābšana drīzāk ir mana misija. Es
vienkārši sapratu: ja to neizdarīšu
es, neviens cits to neizdarīs un šīs
ēkas pēc trim četriem gadiem vairs
nebūs. Bet tas Jelgavā ir vērtīgākais
no koka namiem, kas saglabājies,»
piedalīšanos izsolē un ēkas iegādi
pamato «Vecpilsētas 14» viens no
dibinātājiem Uldis Seržāns. Viņš
kopā ar Jāni Indriku apņēmies, kā
pats saka, šo «vecenīti» pacelt, lai
nākotnē šis nams kļūtu par sabiedrībai pieejamu objektu.
Kā steidzamāko darbu viņš min
ēkas fizisku saglābšanu, kas jāpagūst vēl līdz ziemai. «Ēka steidzami
ir jānostiprina, lai ziemā zem sniega
segas tā vienkārši nesagrūtu. Tāpat
jāatrod kopīga valoda ar apkārtnes
iedzīvotājiem, lai arī viņi iesaistās
šīs ēkas saglābšanā, pieskatot,
lai to vēl vairāk neizdemolē vai
nenokurina. Lūgsim, lai kaimiņi
kļūst par tādiem kā sabiedriskiem
sargiem,» tā U.Seržāns. Viņš spriež,
ka iepriekšējai īpašniecei šis nams
neinteresēja, tādēļ arī pašlaik tā
stāvoklis ir tik kritisks.
Par nākotnes plāniem attiecībā
uz ēku Vecpilsētas ielā 14 U.Seržāns
runā piesardzīgi, vien norādot, ka
tas perspektīvē noteikti nebūs slēgts
Turpinājums 3.lpp.
objekts.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies 145 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo ir
publicēti 29. augusta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 12 pilsētas logo, un
pareizi atbildēja 41 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Rita Eisaka, Dzintra Cīrule, Inga Arnīte un Ivars Balodis.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Pašvaldībām būtu jāsaņem
ceturtā daļa no kopējiem
valsts ieņēmumiem
 Jānis Kovaļevskis
«Pašvaldību attīstības plāni tiek pakārtoti valsts
attīstības plānošanas dokumentiem, uzskaitot teju
visus iespējamos attīstības
virzienus, lai gadījumā, ja
paveras iespēja piesaistīt
finansējumu, tas netiktu
atteikts tikai tādēļ, ka šī
prioritāte nav ierakstīta
pašvaldības attīstības plānā. Tas ir galvenais iemesls,
kādēļ mūsu plānošanas
dokumentos parādās visneiedomājamākās lietas,»
uzsver Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdētājs
Andris Jaunsleinis.
Foto: Ivars Veiliņš

9. augustā Aucē kārtējā
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kongresā par šīs organizācijas priekšsēdētāju teju
vienbalsīgi pārvēlēja
Andri Jaunsleini, kurš
arī turpmāk pārstāvēs
visu Latvijas pašvaldību intereses. Kongresā
A.Jaunsleinis aicināja
valdību atteikties no
krīzes laika domāšanas
un respektēt iedzīvotāju vajadzības, panākot saprātīgu līdzsvaru
starp valsts un pašvaldību budžetu.
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» LPS priekšsēdētājs atzīst,
ka lielākie saspīlējumi valdības
attiecībās ar pašvaldībām šobrīd
ir garām. «Redzam, ka kontekstā ar gaidāmajām Saeimas
vēlēšanām attieksme pret mums
mainās un atsevišķos jautājumos
valdība ieklausās pašvaldību
vajadzībās, tomēr no vārdiem
pie darbiem vēl neesam tikuši,»
norāda A.Jaunsleinis, kurš kopā
ar pašvaldību vadītājiem vēlas
panākt, lai pašvaldību ieņēmumi būtu proporcionāli kopējiem
valsts budžeta ieņēmumiem un
pašvaldības varētu rēķināties ar
prognozējamu ieņēmumu daļu
vismaz trīs gadu perspektīvā,
nevis katru gadu sarunas sākt
no tukšas lapas.
Pašvaldībām šobrīd pārmet to, ka plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) samazināšana no 24 uz
22 procentiem nenotiks un
kopējais nodokļu slogs tiks
samazināts uz iedzīvotāju
nākotnes sociālo iemaksu
rēķina, jo uz to uzstāja tieši
LPS. Vai tas bija iespējami
labākais kompromiss starp
pašvaldībām un valdību?
Daudzi ir aizmirsuši, ka vēl
pirms krīzes darba ņēmēju sociālo iemaksu daļa bija deviņi
procenti pret tagadējiem vienpadsmit. Pašvaldības neuzstāja
uz kādu konkrētu risinājumu
nodokļu politikas jautājumā,
tā ir valdības kompetence. Mēs
runājām par kompensācijas
mehānismu, kad, samazinot
IIN likmi, būtiski sarūk pašvaldību ieņēmumi, bet saglabājas
līdzšinējais funkciju apjoms. Arī
šogad IIN, kurš veido nozīmīgāko
pašvaldību ieņēmumu daļu, tika
samazināts par vienu procentu. Faktiski šis samazinājums
veikts uz pašvaldību rēķina, jo
nekādu kompensāciju pašvaldības nesaņēma. Jau brīdī, kad
tika pieņemts likums par IIN
samazināšanu, pret to iebildām,
tomēr mūsu argumentos neviens
neklausījās. Varam piekrist, ka
nav labi mētāties no viena grāvja
otrā un mainīt lēmumus, tomēr
acīmredzamas kļūdas ir jālabo.
Tā tas ir arī šajā gadījumā, kad
valdība pieņēma pārsteidzīgus
lēmumus, neizanalizējot, kādas
sekas tie var radīt.

izmaiņas tiek pamatotas
ar vēlmi mazināt nevienlīdzību.
Tā ir tikai retorika, jo brīdī,
kad tika pieņemts lēmums pakāpeniski samazināt IIN, arī bez
Pasaules Bankas pētījumiem
bija skaidrs, ka nabadzība Latvijā ir problēma. Lai to konstatētu, nav nepieciešami nekādi
pētījumi – pietiek pabraukāt
pa Latviju un pārliecināties
par to, kā dzīvo cilvēki. Pašlaik
mums nav skaidra plāna, kāda
valstī būs nodokļu politika, kas
notiks 2015. un 2016. gadā, kā
mainīsies minimālā alga. Šie
jautājumi jāskata kontekstā. Ceļot minimālo algu, mēs nevaram
aizmirst arī par pārējām profesijām. Ja pedagoga minimālā
likme ir 280 lati pirms nodokļu
nomaksas, tad, manuprāt, atšķirība starp pedagoga likmi un
minimālo algu, kura no 2014.
gada būs 225 lati, nav adekvāta.
Tas radīs papildu izdevumus arī
pašvaldību budžetā. Pēc mūsu
aprēķiniem, šobrīd atalgojums
pašvaldību sektorā ir par aptuveni 30 procentiem zemāks
nekā valsts pārvaldē kopumā.
Tādēļ vēlamies pēc iespējas
ātrāk tikt skaidrībā, ar kādiem
ieņēmumiem pašvaldības var
rēķināties.

Vai kopumā dialogs ar valdību ir uzlabojies?
Esam saņēmuši solījumu no
finanšu ministra, ka tiksim informēti par budžeta veidošanas
gaitu. Tomēr tas vēl neko nenozīmē, jo arī pērn mums tika solīts,
ka valdība ņems vērā pašvaldību
intereses. Ne vienreiz vien esam
pierādījuši, ka pašvaldības spēj
būt konstruktīvs sadarbības
partneris, īpaši smagajā krīzes
laikā, kad lielā mērā no sociālajiem nemieriem mūs paglāba
tikai tas, ka pašvaldības spēja
Šobrīd nodokļu politikas noturēt šo sociālo spriedzi.

Cik lielā mērā Latvijā tiek
respektēta pašvaldību autonomija – ministriem ļoti
nepatīk, ja piesauc Eiropas
pašvaldību hartu.
Šai valdībai vēlme pēc centralizācijas ir diezgan izteikta.
Daudzi jautājumi, kuriem būtu
nepieciešams individuāls risinājums, tiek risināti centralizēti. Kaut vai rindas bērnudārzos
– tās ir aktuālas salīdzinoši
nelielam pašvaldību skaitam.
Kādēļ netiek pajautāts pašām
pašvaldībām, kas tām nepieciešams, lai ar šo jautājumu tiktu
galā? Ja vēl krīzes gados šāda
pieeja bija attaisnojama, tad šobrīd mums būtu vairāk jādomā
par to, kā attīstīt savu valsti.
Vairāk jāuzticas tiem cilvēkiem,
kuri strādā uz vietas pašvaldībās un redz, kas katrā konkrētā
teritorijā ir nepieciešams.
Vai ticat, ka Latvijā ir
iespējama līdzsvarota visu
pašvaldību attīstība?
Jā, noteikti. Es nevaru nosaukt nevienu pašvaldību, kura
netiek galā ar savām funkcijām.
Vienīgi jāsaprot, ka katrai
pašvaldībai šis attīstības ceļš
varētu būt cits, un valsts funkcija būtu sniegt nepieciešamo
atbalstu. Labākais risinājums
šajā ziņā būtu kvotu princips,
kur katra pašvaldība var rēķināties ar prognozējamu summu
investīcijām bez dažādiem birokrātiskiem ierobežojumiem.
Šobrīd pašvaldībām ir sasietas rokas, tās var pretendēt
uz līdzekļiem tikai atsevišķu
prioritāšu īstenošanai. Bieži
vien tā nav pašvaldību akūtākā
vajadzība, tādēļ arī daudzviet
tiek īstenoti iedzīvotājiem ne
vienmēr saprotami projekti.
Tomēr tie nodrošina vismaz
kaut kādu ekonomisko aktivitāti konkrētā pašvaldībā, rada
darbavietas.

Sporta halli katrā pagastā?
Arī tas nav slikts risinājums,
jo jauniešiem laukos nav daudz
iespēju, kā pavadīt brīvo laiku,
un, ja mēs vēlamies, lai Latvijas
teritorija būtu apdzīvota, mums
jārespektē vietējo iedzīvotāju
intereses un vajadzības. Labāk,
lai jaunieši spēlē bumbu, nevis
ārstējas no atkarības vielām
par nodokļu maksātāju naudu.
Tomēr arī tas ir jautājums par
to, cik lielā mērā pašvaldības
var brīvi lemt, kādus investīciju
projektus tās vēlas īstenot savā
administratīvajā teritorijā. Lielākajā daļā pašvaldību tāpat kā
valstī kopumā galvenā prioritāte
ir uzņēmējdarbības attīstība,
bet katrā vietā to var veicināt
ar citiem paņēmieniem. Vienā
situācijā uzņēmējam nepieciešams noasfaltēt ceļu, bet otrā
situācijā būtu nepieciešams
optiskais internets. Protams, jāpiekrīt, ka atsevišķos gadījumos
arī pašvaldības var kļūdīties,
bet tas nevienam nedod tiesības
automātiski pasludināt, ka no
Rīgas viss ir labāk redzams. Ar
līdzšinējo reģionālās attīstības
politiku mēs apzināti graujam
daudzu teritoriju attīstības
iespējas, paziņojot, ka viena vai
otra pašvaldība ir neperspektīva. Tas nonācis tik tālu, ka
bankas, neskatoties uz klienta
maksātspēju, atsakās izsniegt
aizdevumu īpašuma iegādei
kādā no pašvaldībām tikai tāpēc, ka šī teritorija atzīta par
neperspektīvu.
Kādas ir attiecības starp
Lielo pilsētu asociāciju un
Pašvaldību savienību – vai
esat vienā ierakumu pusē?
Jā, noteikti, lai gan intereses
dažādām pašvaldībām atšķiras, mēs spējam vienoties, un
uzskatu, ka mums ar lielajām
pilsētām izveidojusies konstruk-

tīva sadarbība. Arī atbalsts LPS
kongresā liecina, ka pašvaldību
vadītāji mums uzticas. Turpinām sadarboties arī ar Rīgu un
Krāslavas novada pašvaldību,
kuras pērn pieņēma lēmumu par
izstāšanos no LPS.
Viens no šā brīža valdības
uzstādījumiem ir turpināt
pašvaldību apvienošanos.
Šobrīd neredzu pamatojumu
šādam uzstādījumam, jo Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas veiktais
teritoriālās reformas izvērtējums ir paviršs. Tas neatspoguļo
visus aspektus, turklāt neesmu
mainījis savu viedokli, ka šāds
izvērtējums ar turpmākajiem
priekšlikumiem būtu objektīvi
vērtējams tikai pēc tam, kad
līdzšinējās pašvaldības būs nostrādājušas vismaz divus sasaukumus.
Pats esat arī Ventspils
novada domes deputāts. Kā
izdodas savienot deputāta
darbu ar pamatdarbu, vai
nav pienācis laiks profesionalizēt deputāta amatu?
Esmu pateicīgs saviem vēlētājiem par iespēju pildīt arī
deputāta pienākumus, tas ļauj
daudz labāk saprast, kā cilvēki
Latvijā dzīvo. Risinot globālus
nozaru jautājumus, politiķi bieži
vien piemirst par cilvēku ikdienas vajadzībām, kuras ir šodien,
nevis pēc gada vai diviem. Man ir
pretimnākoši kolēģi, tādēļ abus
amatus spēju apvienot. Uzskatu,
ka pašlaik pašvaldību pārvaldes
modelis ir optimāls, jo katrā pašvaldībā ir priekšsēdētājs un viņa
vietnieki, kurus varam uzskatīt
par profesionāliem deputātiem.
Šie cilvēki ir guvuši gan iedzīvotāju, gan pārējo domes deputātu
vairākuma uzticību, tādēļ neredzu nepieciešamību kaut ko šajā
modelī mainīt.

Pilsētnieks vērtē

Kādā jomā jūs vēlētos
papildināt savas
zināšanas?
Sarmīte,
medmāsa:
– Kā jau mediķis – medicīnā. Mums
jau regulāri
notiek dažādi
semināri un prezentācijas par
jaunākajām ārstēšanas metodēm un medikamentiem. Arī
pašmācības ceļā daudz mācos,
lasot dažādus medicīnas žurnālus. Gribētu jau arī ko sirdij,
taču tam nav laika – divi darbi,
mājas...
Velga, bijusī
pedagoģe:
– Līdz šim
strādāju skolā, un nepārtraukti apgūt
ko jaunu bija
obligāta nepieciešamība. Tagad
drīzāk varētu saviem mazbērniem ko iemācīt – pati īsti vairs
negribu. Šobrīd es vēlētos vairāk mīlēt sevi un ceļot. Šovasar
pabiju Itālijā, kopā ar bērniem,
kuri bija atbraukuši no Anglijas,
apceļojām Latviju – Vidzemi,
Zemgali un Kurzemi.
Benita, puķu
audzētāja:
– Gribētu pie
profesionāļiem papildus
pamācīties
par retiem
un interesantiem augiem. Tā
ir mana vājība. Tiesa, Latvijā,
cik esmu apmeklējusi dažādus
kursus, seminārus, manuprāt,
nav neviena spēcīga lektora.
Labprāt gribētu par to pamācīties Anglijā, kur dārzu kultūra ir
ļoti attīstīta.
Alfrēds, pensionārs:
– Mani vienmēr ir interesējušas valodas. Vācu
valodas gramatiku zinu ļoti labi – jāpapildina
vien vārdu krājums, tad jau tekoši
runāšu. Taču labprāt gribētu iemācīties arī angļu un franču valodu
– tajās šobrīd zinu tikai dažus
vārdus. Grāmatnīcā esmu meklējis
dažādas grāmatas, taču nav īsti
tādas, kas ļautu man iemācīties
pašus valodas pamatus.
Sergejs, metinātājs:
– Ja godīgi,
nezinu. Varbūt vienīgi
gribētu iemācīties angļu
un zviedru valodu, lai vieglāk
darbā. Es strādāju Zviedrijas uzņēmumā tepat Latvijā, un būtu
labi, ja prastu arī zviedru valodu.
Tiesa, tā ir grūta. Man šķiet, ka
labāk to būtu mācīties, dzīvojot
Zviedrijā. Līdz šim gan tam nav
sanācis laika – darba daudz.
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Uzvarētāja atkritumu šķirošanas
maratonā nodod 750 skārdenes
No 1.lpp.

«Reiz mani aizveda parādīt lielo
izgāztuvi, un kopš tās dienas – jau
apmēram desmit gadus – arī šķiroju
atkritumus, jo negribu, lai apkārt
manai mīļajai Jelgavai veidotos
lieli atkritumu kalni,» saka Valijas
kundze. Laikā, kad pilsētā nav izsludināta šķirošanas akcija un loterija,
viņa savāktos un sašķirotos atkritumus izmet krāsainajos konteineros,
savukārt šajā vasarā tos nodevusi
Ganību ielas laukumā. «Kopumā
nodevu 750 pilsētā salasītas skārda
bundžiņas – pa desmit katrā reizē –,
kā arī makulatūru, kas galvenokārt
bija pastkastītē samestie reklāmas
materiāli,» tā V.Cauna.
Par saņemto dāvanu karti 100
latu vērtībā SIA «Kanclers plus»
veikalos kundze ir ļoti priecīga un
uzreiz atklāj, ka tajā padalīsies ar
saviem jaunākajiem mazbērniem.
«Ik gadu pirmajā skolas dienā man
ir tradīcija vest mazbērnus pie
fotogrāfa. Taču šajā Zinību dienā
viņus iepriecināšu arī ar kādu
pārsteigumu, ko nopirksim par šo
dāvanu karti,» uzreiz pēc izlozes,
kas notika pirmajā skolas dienā,
teica V.Cauna.
«Zemgales Eko» valdes locekle

«Taču par nākotnes plāniem
tiešām pāragri runāt – vispirms
nams fiziski jāsaglābj,» tā viņš,
piebilstot, ka tieši tādēļ arī nodibināta bezpeļņas organizācija, lai
nama saglābšanā varētu piesaistīt
projektu līdzekļus.
«Mans kursabiedrs ir fanātiskais
koka ēku glābējs Pēteris Blūms, ko
plašāka publika pazīst pēc Kalnciema kvartālā Rīgā paveiktā. Arī
viņš paudis atbalstu mūsu misijai
saglabāt vērtīgāko no koka namiem
Jelgavā,» tā U.Seržāns.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka īpašums Vecpilsētas ielā 14 ilgstoši bija atstāts novārtā un šī ēka
jau ilgāku laiku sagādājusi raizes
ne vien pašvaldībai, bet arī Jelgavas
iedzīvotājiem, jo ir ļoti sliktā stāvoklī
un apdraud apkārtējos. Turklāt

Foto: Ivars Veiliņš

Zane Ķince atklāj, ka īpašs prieks ir
par to, ka šovasar «tautā aizgājusi»
skārdeņu šķirošana. «Daudzi jelgavnieki nezināja, ka dzeltenajos konteineros nu var mest arī skārdenes,
tieši tāpēc, lai to popularizētu, akcijā
iekļāvām arī iespēju piedalīties
izlozē par nodotajām skārda bundžiņām. Vērtējot aizpildīto izložu
lapiņu daudzumu, varam atzīt, ka
cilvēku, kuri no citiem atkritumiem
atšķiro arī skārda bundžiņas, kļuvis
vairāk,» tā viņa, sakot paldies ikvienam jelgavniekam, kurš arī ikdienā
Drīzumā sāksies ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju izbūve ielās, kas iekļautas ūdenssaimšķiro atkritumus.
niecības attīstības projekta 3. kārtā. Šo darbu gaitā kanalizācija tiks izbūvēta arī Veidenbauma
Foto: Ivars Veiliņš
ielas posmā no Dzelzceļnieku līdz Rūpniecības ielai.

tās iepriekšējā īpašniece I.Daugule
pat nebija pacentusies ēku noslēgt,
lai tajā neiekļūtu nepiederošas
personas, kas ēkas stāvokli tikai
pasliktināja.
Jāatgādina – lai pilsētā pastiprinātu cīņu ar graustu īpašniekiem,
šī gada sākumā Jelgavas Būvvalde
izveidoja graustu sarakstu, tajā iekļaujot īpašumus, kuriem nekustamā īpašuma nodoklis piemērojams
maksimālajā pieļaujamajā apmērā.
Šajā sarakstā ir arī Vecpilsētas ielas
ēka. Tiesa, situāciju apgrūtina tas,
ka ēka ir kultūras piemineklis, tāpēc
par tās stāvokli ir satraukta arī
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. «Šai ēkai ir nepieciešami glābšanas darbi, un šogad
tas būtu jāizdara,» iepriekš norādīja
inspekcijas Zemgales reģiona nodaļas vadītāja Elvīra Mantrova.

Dzejas dienas Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā Dzejas dienas atzīmēsim divas dienas. 11.
septembrī pulksten 15
Raiņa parkā uz tikšanos
aicina Jelgavas Latviešu
biedrības dzejas klubs
«Pieskāriens», bet 12.
septembrī no pulksten
14 Driksas ielas gājēju
posmā notiks pasākums
«Dzejolēnu pilna Jelgava!». Būs grāmatu tirgus,
svētku koncerts, radošā
mākslas darbnīca, kokos
saaugs dzejoļi un notiks
tikšanās ar dzejniekiem.
«Pieskāriena» vadītāja Rasma
Urtāne stāsta, ka 11. septembrī
Raiņa parkā gaidāma tikšanās ar
dažādiem dzejniekiem. Taču rīt,
6. septembrī, pulksten 18 kultūras
nama Mazajā zālē notiks dzejas
almanaha «Zemgales vācelīte 2013»
atvēršana. Ieeja – bez maksas.
Savukārt 12. septembrī īsti dzejas
svētki notiks Driksas ielas gājēju
posmā. Pasākuma autore režisore
Elīna Apsīte stāsta, ka uz svētkiem
Driksas ielā kokos, puķudobēs, laternu stabos parādīsies mākslinieka
Raita Junkera veidoti spalvas kāti
ar 100 dzejoļiem, kas būs kā sveiciens Dzejas dienās. Bet paši svētki
Driksas ielā sāksies 12. septembrī
pulksten 14 ar grāmatu tirgu. No

Kanalizāciju izbūvēs
vēl 27 ielu posmos

Atkritumu šķirošanas maratona
galveno balvu – dāvanu karti 100
latu vērtībā – ieguva Valija Cauna.
Viņas aizpildītā anketa izlozēta no
vairāk nekā 2000 izložu lapiņām.

Izsolē nopērk graustu
Vecpilsētas ielā 14
No 1.lpp.
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 Sintija Čepanone

Šomēnes sāksies ūdensvada un kanalizācijas
komunikāciju izbūve ielās, kas iekļautas ūdenssaimniecības attīstības
projekta 3. kārtā. Kopumā darbi sadalīti 11
posmos, un jaunizbūvētajām komunikācijām
apkārtnes iedzīvotāji savus īpašumus noteiktajā
kārtībā varēs pieslēgt pēc
komunikāciju izbūves
konkrētos ielu posmos.
SIA «Jelgavas ūdens» Projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode norāda, ka ūdenssaimniecības attīstības projekta 3. kārta
galvenokārt vērsta uz saimnieciskās
kanalizācijas tīklu paplašināšanu,
taču atsevišķās ielās tiks izbūvēts
arī ūdensvads. Ielu posmi, kur
tas tiks darīts, noteikti, izvērtējot
būvniecību izmaksu efektivitāti attiecībā pret konkrētā ielā deklarēto
iedzīvotāju skaitu.
Lai darbus veiktu secīgi, kanalizācijas tīklu izbūve Platones ielā,
kas arī iekļauta projekta 3. kārtā,
īstenota vienlaicīgi ar Lietuvas
šosejas rekonstrukciju. «Līdz ar to
pašlaik darbi Platones ielas posmā
no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai
jau pabeigti, un tur kanalizācijas
tīkli izbūvēti 420 metru garumā.
Savus īpašumus šai komunikācijai
iedzīvotāji varēs pieslēgt jau septembra beigās,» skaidro I.Strode.
Šomēnes sāksies darbi pārējos
plānotajos ielu posmos, un kopumā
tiks izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli deviņu kilometru kopgarumā – 27 ielu posmos paplašinās
kanalizācijas tīklus, bet 12 posmos

pulksten 16 līdz 18 – pasākums
bērniem «Dzejolēni bērniem». «Tajā
piedalīsies dzejniece Sandra Vensko
un stāstnieks Ēriks Kūlis, bet koncertu sniegs bērnu ansamblis «Rotiņa», Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņi, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
skolēni,» stāsta E.Apsīte.
Paralēli darbosies mākslas studijas «Mansards» mākslas darbnīca
«Dzeja krāsā un formā», kurā katrs
varēs uzzīmēt savu dzejoli.
No pulksten 18 līdz 19.30 Driksas ielā gaidīti pieaugušie. «Šoreiz
būsim sapulcinājuši dzejniekus,
kas raksta un runā latviešu valodas dialektos, – Eduards Aivars ar
dzejas lasījumu limbažnieku un
vidusdialektā, kā arī viņš performēs
Guntara Godiņa lieliski iztulkotās
somu dzejnieces Heli Laksonenas
dzejoļus. Piedalīsies arī S.Vensko,
Ē.Kūlis ar dzejas lasījumiem Le-  Ritma Gaidamoviča
jaskurzemes un vidusdialektā,
aktrise Velta Skurstene ar dzejas
Jelgavas Māmiņu klubs
lasījumu ventiņu izloksnē, Valensvētdien, 8. septembrī,
tīns Lukaševics ar dzejas lasījumu
no pulksten 10 stadiolatgaliešu dialektā,» stāsta E.Apsīte,
nā pie Jelgavas Sporta
piebilstot, ka muzikālo noskaņu
halles Mātera ielā 44a
radīs postfolkloristi Julgī Stalta un
aicina kopīgi atzīmēt
Ernests Medenis. Noslēgumā notiks
Tēva dienu, kas iekrīt
improvizēta Raiņa 148. dzimšanas
tieši šajā dienā. Ģimedienas svecīšu nopūšana un kopīga
nes aicinātas piedalīties
«Pūt, vējiņi» dziedāšana.
sportiskās stafetēs.
Pasākumu rīko Jelgavas Zinātniskā bibliotēka sadarbībā ar
Jelgavas Māmiņu kluba vaE.Apsīti.
dītāja Ieva Cīrule stāsta, ka

Kanalizācijas un ūdensvada izbūve pilsētā projekta
3. kārtas gaitā
Ūdens
Dīķa iela, Laimas iela, Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai, Stadiona iela no
Gaismas ielas līdz esošajam ūdensvadam, Gaismas iela no Ievu līdz Lazdu ielai,
Indrānu iela no Gaismas līdz esošajam ūdensvadam, Pūpolu iela, no Stadiona
ielas Nr.37 līdz Gaismas ielai, no Lazdu ielas Nr.20 līdz esošajam ūdensvadam,
Oļu iela, Ievu iela no Lazdu ielas līdz esošajam ūdensvadam, Pīlādžu iela.

Kanalizācija
Dīķa iela, Ziedoņa iela, Pļavu iela, Laimas iela, Spāru iela no Gatves līdz Romas
ielai, Veidenbauma iela no Dzelzceļnieku līdz Rūpniecības ielai, Medus iela, Vasaras iela no Rudens līdz Satiksmes ielai, no Celtnieku ielas Nr.12 līdz Satiksmes
ielai, Celtnieku iela no Vasaras līdz Traktoristu ielai, Stadiona iela no Gaismas ielas
līdz esošajai kanalizācijai, Gaismas iela no Ievu līdz Lazdu ielai, no Indrānu ielas
Nr.7 līdz Gaismas ielai, Pūpolu iela, no Stadiona ielas Nr.37 līdz Gaismas ielai,
no Lazdu ielas Nr.20 līdz Gaismas ielai, Oļu iela, Ievu iela, Pīlādžu iela, Alkšņu
iela, Platones iela no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai, Viktorijas iela no Aveņu
līdz Platones ielai, Aveņu iela no Savienības līdz Viktorijas ielai, Viktorijas iela
no Savienības līdz Aveņu ielai, no Viktorijas ielas Nr.45 līdz Platones ielai, Īsā
iela, Sprīdīšu iela, no Sprīdīšu ielas Nr.10 līdz Nr.20.

– ūdensvadu. «Vēl šajā rudenī ir paredzēts izbūvēt ūdenssaimniecības
komunikācijas Laimas ielā, Spāru
ielas daļā, Pļavu un Veidenbauma ielā, un tām īpašumus varēs
pieslēgt nākamā gada pavasarī.
Saskaņā ar SIA «Ostas celtnieks»
12. augustā noslēgto līgumu par 3.
kārtas būvdarbiem kopējais darbu
pabeigšanas termiņš ir 2014. gada
1. oktobris,» tā Projektu īstenošanas
grupas vadītāja.
I.Strode piebilst, ka ielu posmos,
kuros notiks ūdenssaimniecības
tīklu paplašināšana, būvdarbu laikā
būs ierobežota vai uz laiku slēgta
satiksme, taču piekļuve īpašumiem
tiks nodrošināta.
Jāatgādina, ka par projekta līdzekļiem komunikācijas tiek izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai līdz
zemes robežai, taču pievada izbūve
līdz mājai jānodrošina pašiem ēku
īpašniekiem par saviem līdzekļiem.
Nekustamo īpašumu pieslēgšanai
projekta gaitā izbūvētajiem ūdens-

vada un saimnieciskās kanalizācijas
atzariem piemērojama vienkāršota
procedūra, tas ir, lai veiktu šos
darbus, nav jāizstrādā detalizēts
tehniskais projekts – pietiek ar
SIA «Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem
un shēmām. Tikai pēc tam, kad
dokumentācija sakārtota, var veikt
pievada izbūvi savā īpašumā un ar
«Jelgavas ūdeni» noslēgt līgumu
par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu. Informāciju par
pieslēgšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt
SIA «Jelgavas ūdens» Tehniskajā
daļā vai mājas lapā www.ju.lv.
Projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta
ietvaros ir SIA «Jelgavas ūdens».
Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.

Svētdien sportojot aicina svinēt Tēva dienu
šajā dienā galvenā uzmanība
tiks pievērsta tētiem, taču pasākumā piedalīties aicināta
visa ģimene. «Visas aktivitātes
notiks stadionā pie Sporta halles. Nav sliktu laika apstākļu,
ir tikai nepiemērots apģērbs!»
nosaka aktīvā māmiņa. Tēva
dienas svinības Jelgavā notiks
no pulksten 10 līdz 14 sportiskā
gaisotnē ar dažādām stafetēm
un atrakcijām. Ģimenes varēs
piedalīties vairākās stafetēs,
piemēram, «Jautrās pleznas»,
«Nerausti tēvu aiz ūsām», «Bīs-

tamais mājsaimnieks». Paredzētas arī aktivitātes bērniem
– radošā darbnīca, kurā varēs
zīmēt apsveikumu tētim, būs
izklaides ar Minniju un citām
lellēm. Tāpat ģimenes var piedalīties atsevišķā konkursā, iepriekš sagatavojot mājas darbu.
«Balvas piešķirsim komandai ar
oriģinālāko komandas saukli
un komandas noformējumu,»
stāsta I.Cīrule. Dalība pasākumā – bez maksas, simboliska
samaksa būs vien par piepūšamajām atrakcijām.
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Īsi
 No 9. līdz 13. septembrim turpināsies pilsētas ūdensvada tīklu
profilaktiskā skalošana Meiju ceļā,
Pulkveža Brieža, Dobeles, Vārpu, Kazarmes, Zvejnieku, Traktoristu, Linu,
Pionieru, Lidotāju, Ganību, Vasaras,
Saldus, Ērgļu, Satiksmes, Atmodas ielā
un Dobeles šosejā, informē SIA «Jelgavas ūdens». Skalošanas laikā ūdensvada
tīklā iespējama ūdens saduļķošanās arī
apkārtējās ielās, taču tas nav kaitīgs
cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām.
 SIA «Jelgavas poliklīnika» Rehabilitācijas nodaļa, atzīmējot Vispasaules
Fizioterapijas dienu, pirmdien, 9.
septembrī, no pulksten 13 līdz 16
jelgavniekiem piedāvā fizioterapeitu
bezmaksas konsultācijas, informē
fizioterapeite Egija Kovaļenko. Interesentiem iepriekš nav jāpiesakās – darbosies «dzīvā» rinda. Ja laiks būs labs,
bezmaksas konsultācijas tiks sniegtas
speciālā teltī pie poliklīnikas, bet sliktu
laika apstākļu gadījumā – poliklīnikā.
 Pagājušajā nedēļā policija pastiprināti kontrolēja autovadītājus
par drošības jostu un citu drošības
līdzekļu lietošanu. Dati liecina, ka
dienas laikā Jelgavas iecirkņa policisti administratīvā pārkāpuma
protokolus par drošības jostu nelietošanu sastādījuši 38 automašīnu
vadītājiem. Valsts policijas pārstāve
Ieva Sietniece informē, ka 38 gadījumos Jelgavā protokoli sastādīti par
autovadītāju nepiesprādzēšanos, bet
astoņos – par pasažieru braukšanu bez
drošības jostas. Tāpat vienā gadījumā
automašīnā vests bērns bez speciālā
auto sēdeklīša, bet protokols par
braukšanu bez aizsargķiveres sastādīts
vienam motocikla vadītājam. Kopumā
dienas laikā Jelgavas iecirkņa teritorijā pārbaudīti 566 transportlīdzekļu
vadītāji.
 10. septembrī Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33 notiks Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) rīkots bezmaksas seminārs «Radošā domāšana
uzņēmējdarbībā – atslēga uz Eiropas
tirgu». Pieteikšanās semināram – līdz 8.
septembrim. Semināra praktiskajā daļā
tiks izmēģinātas dažādas radošās tehnikas, praksē novērtējot jaunu ideju radīšanas rezultātu (individuāli un grupās).
Semināra lektors Uldis Cimdiņš ir inovatīvas uzņēmējdarbības veicējs, pasniedzējs,
konsultants un jauno biznesa ideju
radītāju un biznesa uzsācēju mentors.
Pieteikties semināram iespējams LIAA
mājas lapā liaa.gov.lv līdz 8. septembrim.
Plašāka informācija – Jelgava.lv.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» piedāvā darbu
atkritumu šķirošanas stacijā
«Brakšķi» Līvbērzes pag.,
Jelgavas novadā:
• šķirošanas līnijas meistaram,
vēlams ar tehnisko izglītību
(darba pienākumi: šķirošanas
līnijas darbības kontrolēšana,
iekārtu apkopes);
• palīgstrādniekam atkritumu
šķirošanai ar rokām.
Interesēties pa tālruni 29357119
vai sūtīt CV pa e-pastu
personals@komunalie.lv.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties

pozitīvu, radošu un atbildīgu

angļu valodas skolotāju

darbam ar skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt
pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

izglītība

Ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris

ZRKAC – jauni kursi; mācību maksa
paliek nemainīga
ZRKAC apmeklētāju skaita dinamika
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Liels ieguvums
jaunajā mācību
gadā ir ZRKAC
moderni
aprīkotā lielā
konferenču
zāle, kur šobrīd
vienlaicīgi
var pieslēgt
100 datorus,
lietot bezvadu
internetu un
nodrošināt
tulkošanas
iespējas.
Foto: no
ZRKAC arhīva
 Ritma Gaidamoviča

cilvēka pašvērtējuma un dzīves kvalitātes
izaugsmei. Īstenojot mūžizglītības politiku
Jauno sezonu septembrī uzsāk Zemgales reģiona Kompetenču attīsJelgavā un Zemgales reģionā, esam izveitības centrs (ZRKAC), ar kura piedāvājumu varēs iepazīties sestdien,
dojuši kvalitatīvu mūžizglītības servisu,
7. septembrī, no pulksten 11 Raiņa parkā. Centra direktore Sarmīte
nodrošinot izglītības iespējas un pieejamību
Vīksna uzsver, ka, izvērtējot iepriekšējās sezonas datus, ir patīkami
visdažādākajām iedzīvotāju mērķgrupām,
pārsteigti: uz pusi palielinājies klientu skaits, sasniedzot vairāk nekā
nemitīgi modernizējot mācību vidi un
7000 cilvēku. «Rezultātu ir devuši pūliņi, meklējot iespējas cilvēkiem
piedāvājot dažādus mācīšanās veidus un
apmeklēt dažādus bezmaksas pasākumus, kā arī ievērojami ir augusi
atbalsta pasākumus. Arī paši ZRKAC
reģiona iedzīvotāju aktivitāte,» skaidro direktore, atzīmējot, ka arī
speciālisti nemitīgi pilnveido savu profešogad piedāvājums būs plašs, klāt nākušas jaunas programmas, bet
sionālo kompetenci, iesaistoties Eiropas
galvenais – mācību maksa paliek nemainīga.
Savienības valstu organizētajos kursos,
apgūstot jaunas metodikas un integrējot tās
ZRKAC direktore uzsver: «Lai sekmīgi uz iepriekš paveikto. Izglītība, zināšanas savā darbā. Līdz ar to mūsu klientus gaida
uzsāktu jauno mācību gadu pieaugušo un informācija ir pamats ne tikai ikvie- daudz interesantu jaunumu.» Viņa piebilst,
izglītībā, kā vienmēr vērtējoši atskatāmies nas nozares un jomas attīstībai, bet arī ka par tiem arī stāstīs Atvērto durvju dienas
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pasākumā, kas notiks 7. septembrī Raiņa
parkā Metāla svētku laikā. Jāpiebilst, ka,
piesakoties mācībām 7. septembrī, varēs
iegūt desmit procentu atlaidi, kas tiek piemērota arī senioriem un ģimenēm.
Direktore atzīst, ka ir mainījušies akcenti
mācību procesa organizēšanā. Aizvien
vairāk cilvēku vēlas mācīties pēc sava
individuālā attīstības plāna, ko veido kopā
ar pasniedzēju, un tā maksimāli ātri tiek
sasniegts katra mērķis, cilvēks jūtas apmierināts, jo viss, ko viņš iemācās, tiek izmantots. «To apliecina arī studenti no ārzemēm
– Krievijas, Francijas un Lietuvas –, kas pie
mums pilnveidojuši savas svešvalodu un
pedagoģiskās kompetences,» tā S.Vīksna.
Viņa atzīmē, ka, respektējot iedzīvotāju
mācīšanās vajadzību dažādību, ir veikta
vairāku programmu aktualizācija. «Jauno
mācību gadu uzsākot, piedāvāsim 239
izglītības programmas,» stāsta direktore,
uzsverot, ka būtiskākais – mācību maksa
paliek nemainīga.
Liela uzmanība jaunajā sezonā tiks
pievērsta arī jauniešiem, lai mazinātu
bezdarba risku. Tālab ZRKAC turpina
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā piedāvāt
vidusskolēniem interešu izglītības programmas metālapstrādē, kur skolēnam papildus
mācībām vidusskolā ir iespēja apgūt metinātāja profesiju un pamatprasmes darbā ar

programmējamajiem darbgaldiem CNC.
Tāpat tiks turpinātas «Microsoft IT akadēmijas» nodarbības, kurās pilsētas vispārizglītojošo skolu vidusskolēniem būs iespēja
pēc stundām vienu reizi nedēļā ZRKAC
apmeklēt nodarbības un profesionālā līmenī
apgūt prasmes darbā ar «Microsoft Office»
programmām, bet mācību gada noslēgumā,
nokārtojot pārbaudījumus, iegūt «Microsoft
Office» speciālista sertifikātu. Informācijas
resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja
Antra Škinča atzīmē, ka jauniešu atlase
mācībām tiks veikta sadarbībā ar izglītības
iestādēm, lai izvēlētos tiešām centīgākos un
mērķtiecīgākos. Kopumā plānots uzņemt
divas grupas – 30 jauniešus. Viņa piebilst,
ka informātikas skolotājiem tiks piedāvāta
jauna tālākizglītības programma «Jaunākās
tendences mājas lapu veidošanā» – veidojot
mājas lapu, ir jādomā, kā tā izskatīsies ne
tikai galda datora monitora ekrānā, bet
arī, piemēram, planšetdatorā, viedtālrunī.
Iegūtās zināšanas skolotāji tālāk varēs
nodot saviem skolēniem.
Jau tuvākajās dienās varēs iepazīties ar
ZRKAC jauno mājas lapu www.zrkac.lv.
Tajā būs uzlabots dizains, pārskatāmāks informācijas izvietojums, ērtāka informācijas
atrašana, piemēram, iespēja meklēt kursus,
pasākumus un citas aktivitātes pēc datuma
vai laika intervāla.

Uzņēmējdarbībā uzmanības centrā – mazie uzņēmēji Iedvesmas darbnīcas pieaugušajiem
 Ritma Gaidamoviča

ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa jauno mācību gadu
uzsāks 10. septembrī, aicinot
uz motivējošu bezmaksas semināru «Radošā domāšana
uzņēmējdarbībā. Atslēga uz
Eiropas tirgu», ko rīko sadarbībā ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru.
«Viens no ekonomikas virzītājspēkiem ir
mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi, kas,
pēc «Lursoft» datiem, no uzņēmumu skaita
valstī veido vairāk nekā 90 procentus. Tieši
tiem šogad pievērsīsim īpašu uzmanību,»
uzsver nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Sadarbībā ar Hipotēku banku jau 26.
septembrī notiks seminārs mazajiem uzņēmējiem ierosmei un atbalstam, kur plānots
iekļaut gan aktuālāko informāciju, gan
sniegt zināšanas jautājumos, kas biznesa
uzsācējiem sagādā grūtības. Galvenais – ap-

meklēt individuālās konsultācijas, iepriekš
piesakoties. Bet atbildes uz jautājumiem
par pāreju uz eiro varēs saņemt 8. oktobrī
Latvijas Darba devēju konfederācijas un
Latvijas Bankas sadarbībā ar ZRKAC organizētajā seminārā «Eiro – mūsu nauda
jau rīt». Savukārt 12. decembrī amatnieki
un mājražotāji ar saviem ražojumiem un
pieredzi tiks aicināti piedalīties ikgadējā
Zemgales reģiona Mājražotāju un mājamatnieku kontaktbiržā.
«Šogad arī Zemgales reģiona uzņēmējiem būs iespēja piedalīties Latvijas Mazo
un vidējo uzņēmumu foruma iniciatīvā
«Mazā biznesa diena», kas tiks organizēta
16. novembrī, bet, lai sagatavotos, 30. oktobrī pie mums notiks reģionālais seminārs
diskusija,» stāsta L.Miķelsone. Viņa uzsver,
ka ikvienam, kurš vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, ir būtiski izvēlēties piemērotāko
saimnieciskās darbības formu un nodokļu
veidu, kā arī prast aprēķināt savus ienākumus un izdevumus, tādēļ ZRKAC šogad
veido nodarbību ciklu «Kā sākt». 24. ok-

tobrī – pirmā nodarbība «Uzņēmējdarbības
formas izvēle – būtisks priekšnoteikums
veiksmīgam biznesam».
Savukārt, lai palīdzētu uzņēmējiem jautājumos, kas skar izmaiņas darba aizsardzības
jomā, un skaidrotu to piemērošanu praksē,
ZRKAC piedāvās īso programmu ciklu «Esi
gatavs darba aizsardzībai!», ko plānots uzsākt 29. oktobrī ar tēmu «Darba aizsardzība
– apmācība, instruktāžas, instrukcijas».
Uzņēmējdarbības jomā kopumā jaunajā
sezonā centrā tiek piedāvātas 76 izglītības
programmas, no kurām 26 ir jaunas, bet
52 – tieši komercdarbības kompetences
attīstībai. Piemēram, gatavojoties jaunajam
mācību gadam, ir izstrādātas un licencētas
11 profesionālās pilnveides izglītības pro
grammas atbilstoši normatīvajos aktos
izvirzītajām prasībām darba aizsardzībā.
«Tādēļ aicinām pie mums apgūt gan 60
mācību stundu programmu «Darba aizsardzība un drošība», gan arī specializētas
zināšanas dažādās profesijās 40 stundu
programmās,» piebilst L.Miķelsone.

Vērtēs mācību stundu kvalitāti
 Ritma Gaidamoviča

Vispārējās un profesionālās
izglītības atbalsta nodaļa šogad
akcentu liks uz mācību stundu
kvalitāti skolās, izvērtējot skolotāja darbu un skolēna ieguvumu. Pedagogiem plānotas
pieredzes apmaiņas, vērtējot
kolēģu darbu, tāpat darbs tiks
turpināts ar pedagogu tālākizglītību un talantīgajiem skolēniem Junioru universitātē.
«Vienīgais veids, kā uzlabot skolēnu
rezultātus, ir uzlabot mācīšanu. Tieši tāpēc
mēs par prioritāti esam izvirzījuši mācību
stundu efektivitāti, sekojot līdzi pedagoga
darbam un sasniedzamajam rezultātam,»
uzsver nodaļas vadītāja Sanita Šabanska,
solot, ka pedagogiem tiks sniegts atbalsts

dažādās jomās, lai viņi varētu uzstādīt
sev mērķus, ko vēlas sasniegt no skolēna.
«Būtiski, lai stundai ir rezultāts un skolēns
ir ieguvējs,» spriež vadītāja, piebilstot, ka pētījumi rāda – 80 procentus no stundas skolotāji runā, bet tikai 20 procentus – skolēni
darbojas praktiski. «Šādi skolēnam ir grūti
iemācīties jaunas prasmes, jo viņš klausās,
nevis domā un dara. Tālab kopīgi strādāsim,
lai būtu otrādi,» tā vadītāja.
To noteikti rosinās Vācijā izstrādātais
projekts «Miniphanomenta». Tiesa, 52 īpašās eksperimentu stacijas dosies «ceļojumā»
pa Latviju, viesojoties citās skolās. «Mūsu
skolotājiem būs semināri, kur apgūsim jaunus eksperimentus, ko izmantot radošam
darbam dabaszinībās,» tā S.Šabanska.
Lai strādātu pie stundu kvalitātes uzlabošanas, uzmanība tiks vērsta uz stundu
vērošanu un analīzi. «Klasiskais variants
– pedagogs nāk uz kursiem un mācās ko

jaunu, taču to, cik daudz viņš iegūst, nezinām. Tāpēc šogad pedagogi mācīsies viens
no otra, ikdienā darbojoties un analizējot.
Skolotājiem būs iespēja apmeklēt kursus,
lai izzinātu metodes, kā vērot darbu, kā
analizēt, un vēlāk doties uz savu kolēģu
stundām vai aicināt kolēģus pie sevis.
Galvenā doma – iegūt ko savam darbam
un palīdzēt kolēģim, kura darbu tu vērtē,
pasakot, ko varbūt vajadzētu citādāk,»
stāsta S.Šabanska.
Darbs tiks turpināts arī ar talantīgajiem
skolēniem dabaszinātnēs Junioru universitātē, kur tiks uzņemti 30 jauni 5. klases
skolēni, bet darbu turpinās tikpat katrā grupā 6., 7. un 9. klašu skolēni. «Šogad papildu
skolēniem būs iespēja doties uz dažādiem
uzņēmumiem un redzēt to darbu. Piemēram, ķīmiķi dosies uz ķīmijas ražošanas
uzņēmumu, lai redzētu, kā praktiski top
produkti,» uzsver nodaļas vadītāja.
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Jaunais mācību gads Tālākizglītības nodaļā iezīmējas ar vairākiem jaunumiem – pagarināti
valodas kursi, bet maksa paliek
nemainīga, iegādāti jauni interaktīvi mācību materiāli, būs
aukļu kursi, kuri nepieciešami,
lai pretendētu uz valsts atbalstu
privātam pakalpojuma sniedzējam, būs Iedvesmas darbnīcas,
kurās rast psiholoģiskus, garīgus un praktiskus padomus
ikdienas dzīvei.
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga stāsta, ka izmaiņas piedzīvojuši valodu kursi. «Šajā sezonā mainās
gan kursu saturs, gan ilgums. Proti, 100
stundu vietā tagad jāmācās 120 stundas,
bet vienlaikus maksa paliek nemainīga.
Līdz ar to mūsu klientiem būs iespēja iegūt
pilnīgākas zināšanas, jo kursi satura ziņā ir
apjomīgāki,» stāsta A.Vanaga, piebilstot, ka
angļu valodā ZRKAC sāks izmantot jaunus
mācību līdzekļus – 2013. gadā izdotās mācību grāmatas, kurām pievienotajā diskā ir
papildu interaktīvi materiāli, kas pienākas
katram studentam un mācību procesu
padarīs aizraujošāku.
Paplašināts tiek arī valodu klubiņu piedāvājums. «Līdz šim veiksmīgi darbojās
Angļu valodas klubiņš, kurā tikās cilvēki, lai
praktizētu savas valodas prasmes, runājot
par dažādām aktuālām tēmām. Šoruden
darbu sāks arī Vācu valodas un Lietuviešu
valodas klubiņš, kuros varēs praktizēties
šo valodu lietotāji,» stāsta nodaļas vadītāja. Vasarā ZRKAC veiksmīgi īstenojusies
Angļu valodas vasarnīca, kurā skolēni
praktizēja angļu valodas prasmes, lietojot
to sadzīvē. Šobrīd, izvērtējot rezultātus
un atsauksmes, ir doma šādas nodarbības
rīkot arī skolēnu ziemas brīvlaikā. Gaidīti
tiek arī vidusskolēni un pamatskolas vecāko
klašu audzēkņi uz angļu valodas praktiskās
gramatikas kursiem, kuros tiks trenētas

prasmes runāt pareizi, izprotot angļu valodas gramatikas likumus.
Bet jau oktobrī ZRKAC piedāvās iespēju
mācīties auklītēm. «Auklēm būs iespēja
iegūt profesionālās pilnveides izglītību,
pabeigt kursus un saņemt apliecību, lai varētu strādāt ģimenēs, kuras vēlas izmantot
sertificētu aukļu pakalpojumus un no valsts
saņemt finansiālu atbalstu, kā to nosaka no
šī gada 1. septembra spēkā esošie Ministru
kabineta noteikumi,» skaidro A.Vanaga.
Vecākiem šajā mācību gadā piedāvājumā
jau pērn klientu atzinību guvušie semināri
un pedagoģiskie praktikumi par Montesori
pedagoģiju, kā arī šī gada jaunums – rokdarbu nodarbības jaunajām māmiņām, kurās
būs iespēja veidot mazuļa pūriņu.
Jaunajā sezonā paplašināts arī praktisko
kursu piedāvājums, akcentu liekot uz īsām
radošām darbnīcām par konkrētām tēmām.
«Tā ir iespēja tiem, kuri dod priekšroku
nevis laikietilpīgiem un saturiski apjomīgiem kursiem, bet atsevišķām praktiskām
nodarbībām, kuras katra veltīta konkrētai
tēmai. Piedāvājums radošajās darbnīcās
šogad būs ļoti dažāds – gan rokdarbi, gan
interjera un vides dizaina jautājumi, gan
foto un datorgrafikas lietas. Paredzētas arī
dārzkopības praktiskās nodarbības, kurās
dalībniekiem būs iespēja viesoties konkrētos dārzos, tikties ar dārzu saimniekiem un
saņemt padomus,» skaidro A.Vanaga.
Informāciju tehnoloģiju jomā tagad būs
iespēja padziļināti apgūt mājas lapu iz
strādi un datorgrafiku. «Šajā sezonā esam
atjaunojuši programmatūras bāzi, tostarp
specifiskās datorgrafikas programmatūras,
un vienu kabinetu apgādājuši ar jaunu
tehniku,» tā A.Vanaga.
Par gada jaunumu noteikti uzskatāmas
arī ZRKAC piedāvātās Iedvesmas darbnīcas
– nodarbības par praktiskām, psiholoģiskām un filozofiskām tēmām, kas aktuālas
mūsdienu cilvēkiem un uz kurām meklējam atbildes, lai saprastu sevi un pasauli
ap mums. Šīs nodarbības būs pieejamas
ikvienam interesentam, jo dalības maksa
būs patiesi draudzīga.

Ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris

sports

Prankam astotā vieta pasaules Triatlonistiem – sudrabs
Uz Stokholmu brauks
čempionātā
Ventspils Zilā karoga pludmalē nedē- «Dekoltē»
Latvijas kanoe
airētāju divnieks
jelgavnieks Gatis
Pranks un liepājnieks Aivis Tints
sestdien izcīnīja
astoto vietu Vācijā notikušajā pasaules čempionātā
1000 metru distancē. A finālā latvieši
spēja apsteigt tikai vienu ekipāžu. No
kāpšanas uz goda pjedestāla viņus šķīra
vairāk nekā četras sekundes. Savukārt
Jelgavas smaiļotājs Marks Ozolinkevičs ieņēma septīto vietu 1000 metru
distances C finālā, kas kopējā ieskaitē
deva 25. vietu, bet 5000 metru distancē
viņam 26. vieta.

ļas nogalē aizvadītas Latvijas atklātā
čempionāta sacensības triatlonā sprinta distancē. Junioru konkurencē ar
sudraba medaļām no tā pārbraukuši
jelgavnieki Elza Mestere un Artjoms
Ščerbakovs. Kluba «Piramida Triathlon
Club» pārstāvis Vladimirs Kuzmenko
informē, ka E.Mestere un A.Ščerbakovs
ieguvuši sudraba medaļu Latvijas
atklātā čempionāta triatlona sprinta
distancē junioru konkurencē. Abi sportisti veica šādu distanci: 0,75 kilometri
peldēšana, 20 kilometri riteņbraukšana
un pieci kilometri skrējiens. Jāpiebilst,
ka šīs sacensības unikālas ar to, ka ir
vienīgās Baltijā, kurās peldēšana notiek
atklātajā jūrā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Pie Jelgavas Sporta halles noslēdzās Jelgavas
čempionāta strītbolā pēdējais posms, pēc kura
noskaidrojās, ka «Ekskursija.lv» apmaksātā
ceļojumā uz Stokholmu brauks komanda
«Dekoltē», kas 3. posmā izcīnīja bronzas
godalgas, paliekot aiz komandas «Putns»,
kā arī vicečempioniem «Armet». Taču, rezultējot visus posmus, 2. vietā kopvērtējumā
palika «Pie Ozola namdurvīm», bet labāko
trijnieku noslēdza «Armet». Kopumā noslēdzošajā posmā piedalījās 30 komandas, no
kurām 14 spēlēja elites grupā, tāpēc citas
grupas nācās apvienot, lai katrs basketbola
mīļotājs spētu izspēlēties.

Triālists Andris Grīnfelds –
Latvijas čempions

Ar ceturto posmu Ugālē noslēdzies Latvijas
2013. gada čempionāts triālā. Par Latvijas
divkārtējo čempionu ar pārliecinošu pārsvaru kļuva Agarska triāla kluba sportists
Andris Grīnfelds, kurš jau devies uz Nāciju
triālu Francijā. A.Grīnfeldam, lai kļūtu par
čempionu, pietika ar 3. vietu šajās sacensībās. Tas Andri neapmierināja, un, neatstājot
konkurentam Kasparam Vērniekam (MT
skola) nekādas cerības, viņš pārliecinoši
uzvarēja, līdz ar to kļūstot par divkārtēju
Latvijas čempionu. Ugālē notika arī Baltijas
klubu komandu čempionāts, kur, tāpat kā
šosezon Latvijas klubu komandu čempionātā, uzvarēja Agarska triāla kluba komanda
– A.Grīnfelds, Artūrs Grīnfelds un Aivis Beļakovs, atstājot otrajā vietā MT skolu.

Hokejisti profesionālā režīmā sagatavojušies
sezonai; pirmā spēle – sestdien
 Krišs Upenieks

Komandas sastāvs

Augustā, trenējoties divas
reizes dienā, sezonai profesionālā režīmā gatavojās
Latvijas Hokeja virslīgas komanda «Zemgale/JLSS», kuras
nosaukuma otrajā daļā drīzumā, visticamāk, redzēsim trīs
burtu savienojumu – LLU. Ar
paveikto starpsezonā komanda ir apmierināta. Runājot par
mērķiem, skaidrs tas, ka vēlme
pēc medaļām ir ļoti liela. Sezonai starts tiks dots jau sestdien
Jelgavas Ledus hallē.

Galvenā trenera vietas izpildītājs:
Guntis Pujāts

Treneris: Andris Leitis
Vārtsargi: Reinis Repšs, Toms Nuka, Kristaps

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola
2013. gada septembrī turpina uzņemt jaunus
audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības
programmās:
• basketbols,
• šahs,
• džudo,
• futbols,
• airēšana,
• vieglatlētika.
• smaiļošana un kanoe,
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam zvanīt
pa tālruni 63029945.

Aicinām jūsu bērnus
(no 6 līdz 11gadiem)
uz KUNG-FU un KARATE nodarbībām
(mini grupas, 4 – 6 cilv.).
Bērnu treniņu programmā: disciplīna,
vispārējā fiziskā sagatavošana,
koordinācija, pašaizsardzības elementi
un piedalīšanās sporta sacensībās.
Pirmā tikšanās un pierakstīšanās –
8. septembrī plkst.14.
Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5
(blakus «Jundai»).
Tālrunis 22376075.

SIA «EK Auce» Jelgavā aicina darbā kvalificētas(-us)
šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.
J.Saveiko meklē omītes aprūpētāju. Pienākumi:
dzīvokļa uzkopšana un omītes mazgāšana.
Vienu reizi nedēļā. Tālrunis 29486424.
Kokapstrādes uzņēmums SIA «LMD KOKS» Platonē piedāvā darbu lentzāģa operatoriem(-ēm) un
palīgstrādniekiem(-cēm). Interesentiem zvanīt pa
tālruni 29482548.

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Mūrnieks. Mūrēju plītis, skursteņus, mūrīšus.
Tālrunis 25972357.
Vīrietis (53) meklē darbu, vēlams nodrošināt
transportu vai dzīvošanu uz vietas. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 27140052, 25941273.
Sieviete (41) meklē papilddarbu Jelgavā. Var
auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai
citu darbu. Ir pieredze. Tālrunis 28856531.
Auklītes darbu. Tālrunis 28236557.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

Pārdod

Aizsargi: Rihards Štrauss, Kristaps Krāģis,

Bērza briketes. Ar piegādi 100 Ls/t. T.29907466.

Uzbrucēji: Artjoms Ogorodņikovs, Artūrs

Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu. Cenas
sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte garantēta.
Tālrunis 29800103.

Batraks, Olafs Aploks, Miks Komuls, Artūrs
Āboliņš, Kristaps Millers, Jānis Golubovičs,
Raivis Kurnigins, Guntis Pujāts, Viktors Jasjonis,
Māris Miezis, Rihards Remiņš, Klāvs Plānics,
Lenards Roze, Kristers Bormanis, Kristaps
Liepa, Rihards Pauls

Cienījamie vecāki!

SIA «Aquapulita Latvia» vajadzīgi darbinieki, kuriem
patīk strādāt ar klientiem, kuriem nav problēmu
runāt gan latviešu, gan krievu valodā un, ja nepieciešams, lidot komandējumos. CV sūti pa e-pastu
bfjelgava@inbox.lv. Tālrunis 22126186.

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Pēc pagājušās sezonas, kurā hokeja
klubu «Zemgale/JLSS» sezonas pirmajā
pusē vadīja Jevgeņijs Linkevičs, bet noslēdzošajā daļā Jurijs Klodāns, komandā
«Tik nopietnas gatavošanās iepriekšējās sezonās nebija – divreiz dienā trenotika galvenā trenera maiņa – uz vienu
niņi, viss sakārtots. Ir sasniegts zināms līmenis. Profesionālajā ziņā klubs darbu Jelgavā ir beidzis, pirms sezonas
sezonu tika panākta vienošanās ar Igoru
noteikti ir audzis,» tā iepriekšējās sezonas kapteinis un rezultatīvākais izteicās ļoti pozitīvi, norādot, ka treneri
Ļebedevu.
spēlētājs Guntis Pujāts.
Foto: Ivars Veiliņš pazīst un viņš vairāk domā pie taktiskās
sagatavotības.
Īsi pirms sezonas lauž līgumu ar iepriekšējās sezonās nebija – divreiz die- māk, arī virslīgas komandas nosaukums
jauno treneri un menedžeri
nā treniņi, viss sakārtots. Ir sasniegts tiks mainīts uz «Zemgale/LLU».
Grib pacīnīties par medaļām
I.Ļebedevs lielāko daļu savas trenera zināms līmenis. Profesionālajā ziņā
Tāpat šogad pēc ilgāka pārtraukuma
Vairāki komandas pārstāvji pirms
karjeras pavadījis SK «Liepājas meta- klubs noteikti ir audzis,» tā iepriekšējās Latvijā atgriezīsies U-20 čempionāts, sezonas ir gatavi cīnīties katrā spēlē, kas
lurgs» hokeja sistēmā, kā arī 2010./2011. sezonas kapteinis un rezultatīvākais kurā sava komanda būs arī Jelgavai. varētu ļaut ierindoties labāko trijniekā.
gada sezonā bija Latvijas U-18 izlases spēlētājs G.Pujāts. Komandas nu jau Sastāvā būs visi jaunie hokejisti, kuri «Drīzumā būs tikšanās ar komandas vagalvenā trenera palīgs. «Sanāca tā, ka Lie- bijušais menedžeris Ģ.Pommers vēl virslīgā netiek pie nopietna spēles laika, dību, kad arī sīkāk apspriedīsim mērķus.
pājā līdz ar situāciju «Metalurga» rūpnīcā pirms dažām dienām atzina, ka aps- tomēr treniņos U-20 trenēsies kopā ar Viegli nebūs – esam jauna komanda, bet
pēc sezonas vadība izteica pateicību par tākļi hokejistiem ir krietni labāki nekā pieredzējušajiem vīriem. Komandu vadīs mēģinu, lai būtu labas sportiskās ambīcidarbu, bet jau pavasarī bija piedāvājums iepriekš: «Lēnām, bet ar lieliem soļiem G.Pujāts, kurš norāda, ka jaunajiem tā jas. Jācīnās ir katrā spēlē, jārāda labākais
no Jelgavas. Man izrādīja bāzes, kas klubs virzās profesionāla kluba virzienā. būs lieliska iespēja izspēlēties un pierādīt sniegums,» piesardzīgi pirms sezonas
mani ļoti apmierināja, un pieņēmu jau- Spēlētājiem tiek radīti piemēroti apstāk- sevi.
runāja I.Ļebedevs, kurš ar komandu bija
nu izaicinājumu,» sarunā ar laikrakstu ļi – ir sporta tērpi, ēdināšana, viesnīca
visu starpsezonu, ieliekot galvenos pama«Jelgavas Vēstnesis» pagājušajā nedēļā tiek nodrošināta.» Arī 18 gadus vecais Komandas kapteinis
tus, lai sezona būtu veiksmīga. «Ja mums
stāstīja I.Ļebedevs. Tiesa, otrdienas rītā Jelgavas Ledus sporta skolas audzēknis izceļ spēcīgo uzbrukumu
pienāks klāt kādi divi aizsargi, noteikti
situācija pēkšņi mainījās – komandu pa- Jānis Golubovičs atzīst, ka šogad vasara
«Uzbrukums mums šogad ir ļoti labs varam spēlēt par medaļām. Nepatīk jau
meta gan treneris, gan menedžeris Ģirts bijusi krietni smagāka. Arī konkurence – domāju, ka tik spēcīgi vēl neesam tā teikt, bet pa trijnieku noteikti varam
Pommers. Abām pusēm par notikušo bijusi lielāka, bet pats sportists sezonai bijuši. Diemžēl pašlaik ir problēmas ar padauzīties,» ambiciozs ir G.Pujāts. Jāir dažādi viedokļi. «Treneris neizturēja ir gatavs, jo treneris ieguldījis lielu aizsargiem. Pietrūkst kādu divu laba piemin, ka sastāvā ir arī krievu aizsargs
pārbaudes laiku, pēc kā lauzām līgumu. darbu. Viņš norāda, ka par spēlētājiem līmeņa aizsargu. Ir Viesturs Cimerma- Sergejs Čopozovs, taču viņam ir problēNekas šausmīgs nav noticis, situācija šogad tiešām tiek domāts, apstākļi ir nis, kas var iesākt labi uzbrukumu, bet mas ar veselību, tādējādi nav zināms, vai
tiek kontrolēta. Nopietnā līmenī turpi- ļoti labi.
pārējiem ar to ir problēmas. Ja nebūs, leģionārs būs nopietns palīgs.
nām strādāt un gatavoties sezonai. Par
kas ievada uzbrukumus, tad varēsim pa
trenera vietas izpildītāju strādās Guntis Būs sadarbība ar LLU
zonu bez ripas skraidīt. Šogad noteikti Pirmā spēle – jau sestdien
Pujāts, kurš ir profesionāls treneris,» siJau iepriekš vairāki Jelgavas sporta būs labas spēles – Daugavpils varētu būt
Latvijas čempionātā šogad kopā startuāciju skaidro kluba prezidents Armands klubi ir mēģinājuši veidot sadarbību ar peramie zēni. Ja būtu vēl kādas divas tēs sešas komandas – «Zemgale/JLSS»,
Ozollapa. Savukārt Ģ.Pommers notikušo LLU, tomēr bez lielām sekmēm. Šobrīd komandas, būtu ļoti labs čempionāts. «Kurbads», «Ozolnieki/Monarch», «Dikomentē mazliet citādāk: «Abi ar treneri jau sadarbības līgums starp klubu un Iepriekš bija rokasbumbas rezultāti, namo Juniors», «Daugavpils» un «Rīga/
piecu minūšu intervālā lauzām līgumu augstskolu ir sagatavots un tuvākajā bet šogad nekā tāda nebūs. Pašam, ja Prizma» –, kas izspēlēs sešu apļu turnīru,
ar klubu. Nevēlos, lai cilvēki domā, ka laikā, visticamāk, arī tiks parakstīts. sanāks atkal kļūt par rezultatīvāko, bet pēc tam labāko noskaidros izslēgšaIgors (Ļebedevs – red.) būtu vainīgs «Līdz ar to trīs hokejisti LLU mācīsies būs ideāli,» spriež G.Pujāts, kura nas spēlēs. Jau 7. septembrī pulksten 16
pie notikušā.» Pats treneris komentāru bez maksas – bija doma par četriem, bet pienākumos tagad ietilpst arī trenera Jelgavas Ledus hallē komandai gaidāma
sniegt nevēlējās, sakot, ka šis bija kopīgs viens pats tika budžeta grupā. Vēlamies, darbs. G.Pujāts par I.Ļebedevu, kurš pirmā spēle pret Daugavpili.
lēmums ar vadību un tas lai paliek starp lai studenti nāk uz hokeju – skatās uz
abām pusēm.
savējiem,» atzīst A.Ozollapa.
Tiklīdz līgums tiks parakstīts, visticaSalīdzinot ar iepriekšējām sezonām,
treniņprocess šajā gadā ir augstākajā
līmenī. «Tik nopietnas gatavošanās

Piedāvā darbu

Kupfers

Viesturs Cimermanis, Sergejs Čopozovs, Artūrs Ozols, Ģirts Zemītis, Emīls Kājiņš, Artūrs
Andžāns

Treniņprocess – augstākajā līmenī
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Mājīgu 2-istabu dzīvokli Valgundē. T.27816868
Lēti divstāvu māju vai pusmāju vai maina pret
mazāku vai pusmāju, vai dzīvokli ar malkas
apkuri. T.63023280
Ziemas vasarnīcu. T.28119201
Pirts slotas. T.29854285

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā
uzreiz. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga
dzintara krelles. T.29954171
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna izstrādājumus. T.27166669
1istabu dzīvokli. T.29558600

Dažādi
SIA «Cita autoskola» aicina mācīties CE kategorijas kursos. Mācības un CSDD eksāmens ar
puspiekabi. Absolventiem garantēts darbs SIA
Kreiss. Sākums 16.09.2013, tel.63050777
Spiežam ābolu sulu. T.29774876.
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas. Sniedzam kvalitatīvu, ātru un profesionālu juridisko palīdzību.
T.27106096
Zīlniece. T.29742875
Atjauno vannu emalju. Tel.20605520
Bezmaksas profesionāla konsultācija: sejas kopšana, make-up ar Mary Kay kosmētiku. T.22020404
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Sēru paziņojums
Sērās paziņojam, ka šā gada
2. septembrī mirusi LIDIJA DIRNĒNA.
Izvadīšana – 07.09.2013. plkst.12 no
Saldus pagasta Mazbitīšu kapiem.
Bēru transports – 07.09. plkst.9.45
Rīgā, Elizabetes un 13. Janvāra ielas
krustojumā (pie «Origo»).
Tālrunis 29253382, 29400800.

Aizsaulē aizgājuši
OSVALDS BAŠKO (1935. g.)
GAĻINA ŠEMJAKINA (1924. g.)
ALEKSANDRA SIĻINA (1931. g.)
GAĻINA KAŠČEJEVA (1956. g.)
JEVGENIJA UPENIECE (1942. g.)
HELMUTS STRAUTIŅŠ (1952. g.)
VLADIMIRS FESENKO (1957. g.)
JURIS GRUNDĀNS (1944. g.)
SERGEJS PAŅKIVS (1969. g.).
Izvadīšana 05.09. plkst.15.30 Zanderu
kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1680.sērija.
9.30 «Robins Pilčers. Viņpus okeānam» Romantiska drāma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 2.sērija.
12.30 «Makša un Jozefa piedzīvojumi». Ģimenes filma.
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Eirobusiņš».*
14.45 «Azerbaidžāna – manas sirds zeme». Dokumentāla filma.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 13. un 14.sērija.
16.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 1.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1680.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
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 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
0.25 «Četras istabas».*
1.15  «Minhene ‘72». Spraiga sižeta drāma. 2012.g.
2.55 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts».*
4.45 «Vertikāle».*
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 16.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.15 «Attīstības kods. 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 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.35  «Rožu dārzs». Seriāls. 17.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija
13.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle”
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes junioriem spīdvejā Daugavpilī».
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 18.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 6.sērija.
17.35 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «“Ghetto Games 2013”».
19.30 «Olimpieša portrets».*
19.45  «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.45 «“SeMS” ceļo».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00  «Eleonora, atriebēja maskā». Piedzīvojumu filma.
0.50 «Man nepatīk skola». Dokumentāla filma.
1.45 «Sprīdītis». Animācijas filma.
2.10 «Troksnis».*
4.10 «Pasaules meistarsacīkstes junioriem spīdvejā Daugavpilī».

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Diagnoze – mīlestība». Vācijas melodrāma.
11.55 «Ģimenes ligzda».
12.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.55 «Laimīgs un vesels».
13.25 «Galileo».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 55. un 56.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 105.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 105.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.20 «Operācija “i” un citi Šurika piedzīvojumi» Komēdija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Galileo».
1.50 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 105.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 103.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 115.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
9.00 «Medikopters». Vācijas seriāls. 6.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 6.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 124.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 45.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 27.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 51.sērija.
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
16.05 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 658.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».

20.20 JAUNA SEZONA! «UgunsGrēks 10». Seriāls. 658.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE! «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Šovs.
23.45 «Nekā personīga».
0.40 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 5.sērija.
1.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 103.sērija.
2.35 «Medikopters». Vācijas seriāls. 6.sērija.
3.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 115.sērija.
4.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 124.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 10. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1681.sērija.
9.25 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
9.55 «Somijas Republikas prezidenta valstsvizīte Latvijā».
10.20 «Četras istabas».*
11.05  «Nemiers» (ar subt.). Lielbritānijas trilleris. 2.sērija.
12.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.05 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok. filma. 2.sērija.
14.00 «Viss notiek!»*
14.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.50 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.20 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 15. un 16.sērija.
16.35 «Mārvijs Hemmers. 29.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1681.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules telpa».
21.45 «Tibeta: sniega lauvas kliedziens». Dokumentāla filma.
23.40 «Nakts ziņas».
23.55 «Laika dimensija».*
0.25 «Četras istabas».*
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
1.55 «Cēsīm – 800. Raimonda Paula dziedāšanas svētki».*
3.55 «Liepājas dzintars 2006».* 1.daļa.

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 17.sērija.
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 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 18.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes spīdvejā Daugavpilī».
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 19.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 7.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok.filma. 5.sērija.
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
21.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā». Grieķija – Latvija.
23.45  «Specvienība». Seriāls. 12.sērija.
0.35  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 2.sērija.
1.35 «Pietura – Kuldīga». 1. – 3.daļa.*
3.04 «Avārijas brigāde. Klavieres». Animācijas filma.
3.10 «Eiropas meistarsacīkstes spīdvejā Daugavpilī».
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 6.sērija.
10.55 «Galileo».
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 130.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 57. un 58.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 106.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 106.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Saldējums ar mīlestību». Komēdija.
23.10 «Nikita». ASV seriāls. 7.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Galileo».
1.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 57. un 58.sērija.
2.30 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 130.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 106.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 104.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 116.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «Medikopters». Vācijas seriāls. 7.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 16.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 7.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 125.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 46.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 28.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».

tv programma
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 52.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 658. un 659.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 13. un 14.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 659.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 6.sērija.
22.45 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 19.sērija.
0.40 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 6.sērija.
1.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 104.sērija.
2.30 «Medikopters». Vācijas seriāls. 7.sērija.
3.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 116.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 125.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1682.sērija.
9.25  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.00 «Pasaules telpa».*
12.30 «Latvija var!»*
13.00 «Man nepatīk skola». Dokumentāla filma.
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Vertikāle».*
14.50 «Laika dimensija».*
15.20 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 «Kas te? Es te !»*
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1682.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20  «Baraks Obama. Lielās cerības». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Nākotnes parks».
23.50 «Zebra».
0.05 «Vides fakti».* (ar subt.).
0.35 «Četras istabas».*
1.20 «Pasaules telpa».*
1.50 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 2.sērija.
2.35 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.*
3.10 «Liepājas dzintars 2006». 2.daļa.
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Grauzējs». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 18.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 19.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 7.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Dānijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā». 2013.g.*
14.40 «Itālijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā». 2013.g.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 20.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 8.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok.filma. 6.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.45  «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 96.sērija.
23.50  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 2.sērija.
0.50 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok.filma. 6.sērija.
1.20 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 6.sērija.
1.50 «Zelta sietiņš». Animācijas filma.
2.00 «Brīnumputns». Animācijas filma.
2.10 «Troksnis».*
3.10 «Dānijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā». 2013.g.*
4.05 «Itālijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā». 2013.g.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Saldējums ar mīlestību». Romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 131.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 59. un 60.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 107.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 107.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 12.sērija.
22.10 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 59. un 60.sērija.
2.30 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris
3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 131.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 107.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 105.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 117.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 «Medikopters». Vācijas seriāls. 8.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 10.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 126.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 47.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 29.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 53.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 659. un 660.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 15. un 16.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 660.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 3.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 17.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.50 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 6.sērija.
0.45 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 7.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 105.sērija.
2.35 «Medikopters». Vācijas seriāls. 8.sērija.
3.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 117.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 126.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1683.sērija.
9.25  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «Province» (ar subt.).*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «“De facto”» (ar subt.).*
12.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.55 «Zebra».*
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30  «Baraks Obama. Lielās cerības». Dok.filma.
15.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.55  «Luijs». Animācijas seriāls. 102.sērija.
16.02  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 29.sērija.
16.30 «Kas te? Es te!»*
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1683.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15  «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 1.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Četras istabas».*
0.10 «Province» (ar subt.).*
0.40 «Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas lielkoncerts».*
3.40 «Rīgai – 800. Rīga dejo».*
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Lidojam». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 19.sērija
7.35 «Ražots Eiropā. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 20.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Latvijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 21.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 9.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 6.sērija.
19.45 «Piedzīvojums dabā».*
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45  «Naftas vads». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «“Ghetto Games 2013”».*
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
0.45 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties». Anim.filma.
1.00 «Avārijas brigāde. Lidosta».
1.05 «Troksnis».*
3.10 «Latvijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».*
5.00 «Piedzīvojums dabā».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 7. un 8.sērija.
22.20 «Šķiršanās amerikāņu stilā». Romantiska komēdija..
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 61. un 62.sērija.
2.30 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 132.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 108.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 106.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 118.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 15. un 16.sērija.
9.00 «Medikopters». Vācijas seriāls. 9.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 3.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 9.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 127.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 48.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 30.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 54.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 660. un 661.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 17. un 18.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 661.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Plēsoņa». ASV fantastikas trilleris. 1987.g.
0.15 «”Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.20 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 12.sērija.
2.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 106.sērija.
2.55 «Medikopters». Vācijas seriāls. 9.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 127.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

Piektdiena, 13. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
9.25  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15  «Zobenu karaliene». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «Nāc ar puikām!» IX zēnu koru salidojums.*
15.00 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.35 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 103.sērija.
16.30  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 30.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.30  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
0.15  «Kaisle». Romantiska drāma. 1.sērija.
1.10 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
3.25 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
3.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 15. un 16.sērija.
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Mamma». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 20.sērija
7.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 21.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
13.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 9.sērija.
14.45 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
15.20 «Tavs auto».*
15.55 TIEŠRAIDE! «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00  «Lanževēna burvju triki 3». 9. un 10.sērija.
23.55 «“SeMS” ceļo».*
0.50 «Še, kur līgo priežu meži!» Koncerts.*
2.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 7.sērija.
3.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā». Latvija – Lietuva.*
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Solo dēlam». Vācijas melodrāma. 2005.g.
11.55 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 132.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 61. un 62.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 108.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 108.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Basketbols TV».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Šķiršanās amerikāņu stilā». Romantiska komēdija.
12.00 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 133.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 63. un 64.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 109.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 109.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»

Ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Lietus blūzs». Rīgas kinostudijas drāma. 1982.g.
23.05 «Neredzamā saikne». ASV drāma. 2007.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 63. un 64.sērija.
3.00 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 109.sērija.
4.25 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 107.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 119.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 1.sērija.
10.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 12.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 128.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 49.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 31.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 55.sērija.
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.55 «Vecie ērmi». Humora raidījums. 1. un 2.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.50 «Zvaigznes ceļo 2». 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 7.sērija.
21.00 «Viņa ir viņš». ASV komēdija. 2006.g.
23.10 «Djūss Bigalo: Eiropas žigolo». ASV komēdija.
0.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 8.sērija.
1.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 107.sērija.
2.40 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 1.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 128.sērija.
3.50 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

Sestdiena, 14. septembris
LTV1
6.05 «Piezīmes uz albuma lapām.».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 29.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 29.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 108.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 51.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2».
Anim.seriāls. 17. un 18.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00  «Brīvdienas pie vectēva». ASV ģimenes filma.
13.50 «Izlaidums Brīnumskapī».*
14.50 «“Čigāns sapnī”». Daugavpils teātra izrāde.*
16.20 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.35 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
16.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
17.00  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Lejas iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”».
23.40 «Nakts ziņas».
23.55  «Bēgšana no Šoušenkas». ASV krimināldrāma.
2.25 «Imantdienas 2013».*
4.30 «Starptautiskais folkloras festivāls
“Baltica 2012”».*
5.30 «Tiksimies Tartu».*

LTV7
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Sēd uz sliekšņa pasaciņa». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30  «Naftas vads». Dokumentāla filma.
13.30 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
13.55 «Misija Londonā».*
14.55 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Dubultspēle.
Latvija – Somija.
18.00 «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK “Rīga” – “Himik”.
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.00 «“Ghetto Games 2013”».*
21.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 9.sērija.
22.10  «Losandželosas stāsts». Romantiska komēdija.
23.50 «Šērvudas Robins». Seriāls. 9.sērija.
0.55 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 51. un 52.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Piedzīvojums dabā».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 51.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 7.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»

9.30 «Galileo».
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
13.05 «Herijas likums 2». Seriāls. 20.sērija.
14.05 «Aģents Čaks 5». Seriāls. 11.sērija.
15.05 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 2.sērija.
16.05 «Mežonīgās sirdis». ASV drāma. 2005.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Cerību bāka». Vācijas melodrāma. 2012.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 7». Seriāls. 2.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
1.40 «Nāvējošais ierocis 2». ASV spraiga sižeta filma.
3.30 «Galileo».
4.15 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 108.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 120.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.05 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 6.sērija.
11.15 «Kinomānija».
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.50 TV PIRMIZRĀDE! «Mīlestības garais ceļš». Drāma.
14.45 «Viņa ir viņš». ASV komēdija. 2006.g.
16.55 «Beverlihilsas policists 2». ASV kriminālkomēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Monstri pret atnācējiem». ASV animācijas filma.
21.30 TV PIRMIZRĀDE! «Aizņemos līgavaini». Komēdija.
23.45 «Beverlihilsas policists 2». ASV kriminālkomēdija.
1.45 «Mīlestības garais ceļš». ASV drāma. 2005.g.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 108.sērija.
4.05 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 120.sērija.
4.50 «Nakts joki».

Svētdiena, 15. septembris
LTV1
6.05 «Piezīmes uz albuma lapām».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 30.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens».
Animācijas seriāls. 30.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 109.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 52.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2».
Anim.seriāls. 19. un 20.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers.
“Nacionālās ģeogrāfijas” 30.sērija.
10.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 2.sērija.
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma. 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Rīgas Mateja baptistu draudze.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Ķecerīgā Gauja.
18.50  «Aitu gane no lielpilsētas» (ar subt.).
Romantiska drāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Lerijs Krauns» (ar subt.). Romantiska komēdija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.40  «Midsomeras slepkavības 14» (ar subt.).
Seriāls. 1.sērija.
1.30  «Bēgšana no Šoušenkas». Krimināldrāma.
3.50 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
5.30 «Tiksimies Tartu».*

TV programma
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT Ziņu dienests piedāvā... Saruna ar Dalai Lamu».
20.30 «LNT ziņu “Top 10”».
21.20 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 7.sērija.
22.30 «Dāmu mīlulis». Romantiska drāma.
0.40 «Džesija Džeimsa slepkavība no gļēvuļa Roberta
Forda rokas». ASV un Kanādas kriminālvesterns.
3.20 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 109.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 121.sērija.
6.25 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.25 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā».
Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 7.sērija.
11.35 «Zvaigznes ceļo 2».*
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20». 2007.g.
13.30 «Monstri pret atnācējiem». ASV animācijas filma.
15.25 «Aizņemos līgavaini». ASV romantiska komēdija.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma.
22.05 «Miera nesējs». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
0.40 «Vecie ērmi». Humora raidījums. 1. un 2.sērija.
1.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 109.sērija.
3.25 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 121.sērija.
4.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20». 2007.g.
4.35 «Nakts joki».

«Vārds uzņēmējiem»
Audumi vislieliskākajiem tērpiem,
arī pašu darinātiem
Modes nams «TĒMA» (Elektrības iela 5a, Jelgava) laipni
Jūs aicina iegādāties kvalitatīvus un skaistus audumus.
Nav šaubu par to, ka, pat neizvēloties mūsu dizaina un
šūšanas pakalpojumu, tērps no m/n «TĒMA» izvēlētā
auduma Jums sanāks lielisks!
Vilna, zīds, viskoze un citi audumi visdažādākajiem
apģērbiem, arī tik ļoti iecienītā trikotāža un grezni
dabīgā zīda žakarda audumi.
Esam atvērti katru darba dienu no plkst.11 līdz 18
(citās dienās un laikos – pēc iepriekšēja pieraksta).
Tālrunis papildu informācijai 29137893 (Daiga).

Zvērināta notāre Ilga Tauriņa maina prakses vietu
No šā gada 2. septembra zvērinātas notāres Ilgas Tauriņas
prakses vieta pārcelta uz Sudrabu Edžus ielu 15, Jelgavā.
Tālrunis 63048550, fakss 63048582,
e-pasts: Ilga.Taurina@latvijasnotars.lv.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Agijas Ivanovas Radošā mākslas studija
Jelgavas Mākslas skolā

uzņem audzēkņus

nodarbībām grupās 5 – 6 gadi un grupās 7 – 10 gadi.
Nodarbību sākums – 6. septembrī.
Interesēties pa tālruni 28857845.

LTV7
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. 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.).*
12.20 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
13.20 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.*
13.50 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».
14.55 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.
20.30 «Motociklisti».
21.00  «Atgriešanās Bagātību salā». Piedzīvojumu filma.
22.45 JAUNA SEZONA! «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 1.sērija.
23.35  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 8.sērija.
0.25 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 9.sērija.
1.15  «Lanževēna burvju triki 3». 9. un 10.sērija.
2.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.55 «Vispārējo latviešu dziesmu svētku un deju svētku retrospekcija».*

LNT
5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 3.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 52.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 8.sērija.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.25 «Mans mīļais draugs 3».
9.55 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 7». Seriāls. 2.sērija.
14.05 «Mentālists 4». ASV seriāls. 18.sērija.
15.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 3.sērija.
16.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 7. un 8.sērija.

SESTDIENAS SAGATAVOŠANAS STUDIJA
aicina uz nodarbībām brīvdienās audzēkņus
no 6 līdz 12 gadiem un audzēkņus
no 10 līdz 18 gadiem apgūt mākslas pamatus
kompozīcijā, zīmēšanā, gleznošanā.
Pieteikšanās – 7. un 14. septembrī plkst.10 3. kabinetā
pie pasniedzējas Kristīnas Landau-Junkeres.
Tālrunis 26173276.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus un privātstundas

ANGĻU, VĀCU,
FRANČU, ITĀĻU valodā
pieaugušajiem, jauniešiem
un bērniem rīta,
dienas un vakara nodarbībās.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

ANGĻU VALODAS STUDIJA
Piedāvā apgūt 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 angļu
valodā ar iespēju iegūt starptautiski
atzītus sertifikātus visā pasaulē.
Iespējamas arī pāru un
individuālās nodarbības.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavas novada Sociālais dienests izsludina konkursu
uz sociālā darbinieka amatu (2 amata vietas).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem
var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas
novada Sociālajā dienestā Jelgavā, Pasta ielā 37, 412. kabinetā, darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63024965. Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 17. septembris.

BJMK Rokskola aicina bērnus, jauniešus
un pieaugušos pieteikties nodarbībām
BJMK 10. sezonā!
Apgūsti
• bungas,
• klasisko ģitāru,
• akustisko ģitāru, • estrādes vokālu,
• elektrisko ģitāru, • ģitārspēli pieaugušajiem,
• saksofonu
• basģitāru,
vai iestājies BJMK Rokskolā un mācību gada beigās iegūsti ne tikai pārliecību par
savām muzikālajām dotībām, bet arī tavas zināšanas un spējas apliecinošu diplomu!*
Pieteikšanās: 05.09. no plkst.14 līdz 19; 06.09. no plkst.14 līdz 20;
Atvērto durvju nakts – 05.09. no plkst.22 līdz 00.30.
Tālrunis 29505899; Dobeles iela 68; bjmk@inbox.lv; www.bjmk.lv.

BJMK – TAVAS IZAUGSMES SPĀRNI!
* mācību iestāde ir akreditēta.

Jelgavas 2. internātpamatskola (Filozofu iela 50) turpina uzņemt izglītojamos
2013./2014. mācību gadam šādās izglītības programmās:
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – četrgadīgo, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība;
• Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.– 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 11015611) – apmācība latviešu valodā;
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(kods 21015721) – apmācība krievu valodā.
Speciālās izglītības programmās izglītojamajiem tiek nodrošināta individuāla palīdzība mācību priekšmetu programmu apgūšanā.
Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu, un labprāt atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.
Tālrunis uzziņām – 63021773.
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 6. septembrī pulksten 14 – miniatūrglezniņu izstādes atklāšana: Mellis Luks
(Igaunija) – puisis, kurš glezno ar kājām (kultūras namā).
 6. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Latviešu biedrības dzejnieku kluba «Pieskāriens» dzejas almanaha «Zemgales vācelīte 2013» atvēršanas svētki. Ieeja – bez maksas
(kultūras nama Mazajā zālē).
 No 4. līdz 6. septembrim – Jelgavas Pensionāru biedrības biedru rudens ražas izstāde. Noslēgums – 6. septembrī pulksten 13 ar izsoli un degustāciju (paaudžu dienas
centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 7. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» 30 gadu jubilejas sarīkojums (kultūras
namā).
 7. septembrī no pulksten 11 – Metāla svētki Jelgavā. Planetārijs, metināšanas konkursi, iespēju, amatnieku un atpūtas labirinti, konkurss «Jelgavas Dzelzs vīrs», robotu
sacensības, apslēpto dārgumu meklēšana, eksperimenti un ielu vingrotāji, praktiskie
kursi, radošās darbnīcas, prāta spēles. Dalība – bez maksas (Raiņa parkā).
 10. septembrī pulksten 18 – NBS orķestra ansambļa koncerts. Mākslinieciskais
vadītājs – Andis Karelis. Programmā: K.Danielsens, Dž.Gēršvins, J.S.Bahs, I.Meijere,
V.Kundrāts. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 11. septembrī pulksten 15 – Jelgavas Latviešu biedrības dzejnieku klubs «Pieskāriens»
aicina uz tikšanos Dzejas dienu sarīkojumā. Dalība – bez maksas (Raiņa parkā).
 12. septembrī no pulksten 16 līdz 19.30 – Dzejas dienas Jelgavā «Dzejolēnu
pilna Jelgava». Grāmatu tirdzniecība. Pulksten 16 – «Dzejolēni bērniem». Pulksten
18 – «Dzejolēni pieaugušajiem» (Driksas ielas gājēju posmā).

Ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris

Metāla svētkos –
Iespēju labirints!
SIA «Armets
A» angārā
top jauna
metāla skulptūra Jelgavai
– šoreiz metālā tiek darināts pilsētas
simbols alnis.
Tā «būvniecība» uzticēta
jelgavniekiem jau
pazīstamiem
māksliniekiem lietuvietim Donātam
Mockum
un latviešu
māksliniecei
Inesei Valterei.
Foto: Ivars
Veiliņš

Nāc dziedāt, dejot, zīmēt, muzicēt, spēlēt teātri, gleznot, aust un pīt
JPPI «Kultūra» kolektīvos!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus
		
Bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa»,
3. un 5. septembrī plkst.15.
A.Pizika, 29229062
Gaidām jaunos dalībniekus, 4 – 16 g.v.
Jauktais koris «Zemgale»,
9. septembrī plkst.18.
G.Pavilons, 29155577
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Kamerkoris «Tik un tā»,
10. septembrī plkst.20.
G.Galiņš, 29467242
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Jauktais koris «Mītava»,
3. un 5. septembrī plkst.19.
A.Pizika, 29229062
Gaidām dalībniekus visās balsu grupās.
Sieviešu vokālais ansamblis «Guns»,
3. septembrī plkst.17.
G.Agruma, 26731200
Jelgavas Tirkīza kora ansamblis,
3. septembrī plkst.18.
Ž.Siksna, I.Leilands, 29622683
Gaidām muzikālus jauniešus.
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Ieviņa», 2. un 4. septembrī plkst.18.
L.Ozola, 29484757
Gaidām zēnus un meitenes, 2 – 15 g.v.
		
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
1. septembrī plkst.18
«Vēja zirdziņš»,
jauno dalībnieku uzņemšana, 3 – 4 g.v.
A.Skrastiņa, 26539194.
Gaidām zēnus visās vecuma grupās (3 – 16 g.v.).
		
Tautas deju ansamblis «Diždancis»,
9. septembrī plkst.18 (mazais «Diždancis»)
I.Karele, 28374363
un plkst.19.30 (pamatsastāvs) Jelgavas k/n.
10. septembrī plkst.19 (mazais «Diždancis»)
un 11. septembrī plkst.19.30 (pamatsastāvs)
Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44.
Tautas deju ansamblis «Lielupe»
2. un 11. septembrī plkst.20.
(jauniešu studija un pamatsastāvs),
Jauniešu studijā gaidām jauniešus no 16 g.v.,
E.Simsone, 29712365
bet pamatsastāvā – no 18 g.v.
		
Tautas deju ansamblis «Lielupe»
3. un 12. septembrī plkst.20.
(vidējā paaudze), E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotājus vidējās paaudzes grupā.
Tautas deju ansamblis «Ex Lielupe»,
3. un 12. septembrī plkst.20.
E.Simsone, 29712365
Gaidām dejotājus, kam pāri 50.
Tautas deju ansamblis «Jaunība»,
9. un 11. septembrī plkst.20.
A.Noviks, 29879292		
Vidējās paaudzes
17. septembrī plkst.20.
deju kolektīvs «Ritums»,
Gaidām dejotājus vidējās
L.Grīnberga, 26407668
paaudzes grupā no 22 gadiem.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Laipa», 4. septembrī plkst.20 deju centrā
M.Skrinda, 29428013
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Gaidām dejotājus vidējās paaudzes grupā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Rota», 17. septembrī plkst.20 deju centrā
L.Muskare, 29879292
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Gaidām dejotājus no 25 g.v.
Deju kolektīvs «Zemgaļi»,
3. septembrī plkst.20 aicināti jaunieši,
U.Ozols, 20223360; L.Ozola, 29484757
bet 4. septembrī plkst.20 gaidām
dejotgribētājus vidējās paaudzes grupā.
Deju studija «Intriga»,
3. septembrī plkst.18.
I.Ose, 29149198
Aicinām meitenes no 5 līdz 25 g.v.
Deju studija «Benefice»,
4., 5., 6. septembrī no plkst.14 līdz 20
27795685; A.Andersone, 29160618
deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Uzņemam jaunus dalībniekus – gan meitenes,
gan puišus – vecumā no 3 gadiem.
Sporta deju grupa bērniem,
No 5. septembra plkst.17.
G.Lambergs, 29257697
Gaidām dejotājus no 5 g.v.
Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 5. septembra plkst.18.30.
G.Lambergs, 29257697
Standarta un Latīņamerikas dejas.
Folkloras kopa «Dimzēns»,
13. septembrī plkst.18.
V.Leja, 28801113		
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija jauniešiem, 11. un 18. septembrī no plkst.15 līdz 19.
A.Matisons, 29190434; A.Bolmanis, 28367683 Aicināti jaunieši no 16 g.v.
Jāsagatavo dzejas un prozas fragments.
Jelgavas Jaunais teātris,
6. septembrī no plkst.16 līdz 18 k/n «Rota».
R.Svjatskis, 26674170
Aicināti jaunieši, 14 – 20 g.v.
Jāsagatavo neliels skečs, kas atklāj jūsu
spējas (proza, dzeja, muzikāls skaņdarbs,
deja vai kas cits).
Zīmēšanas studija,
3. septembrī plkst.17.30.
U.Roga, 29546447
Aicinām skolēnus no 6. līdz 12. kl.
Tautas gleznošanas studija,
2., 3. septembrī plkst.18.
A.Kalniņa, 26314574; I.Klapers, 29953991		
Tautas lietišķās mākslas studija «Dardedze», Interesentiem iespēja pievienoties
I.Ozolniece
jebkurā laikā.
Tautas lietišķās mākslas studija «Dekors» 12. septembrī plkst.17
(klūdziņu pinēji), A.Jāne, 29157990
deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
		

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālr.63084675
Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālr.63000844
Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālr.27795685

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrd., ceturtd. plkst.15
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.18
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.19
Jelgavas k/n
Otrd. plkst.17 Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
plkst.16 – 19 (atkarībā no
vecuma grupas) k/n «Rota»
No 4. septembra pirmd., otrd.,
trešd., ceturtd. no plkst.15.30
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst.18 Jelgavas k/n;
otrd. plkst.19
un trešd. plkst.19.30
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmd. plkst.18, otrd., ceturtd.
plkst.20 (jauniešu studija);
pirmd., trešd. plkst.19.30
(pamatsastāvs) Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Otrd., ceturtd. plkst.20
deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)
Pirmd., trešd. plkst.18 (jaunieši),
plkst.20 (vidējā paaudze)
k/n «Rota»
Pirmd. otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.16 Jelgavas k/n
Deju centrā «Cukurfabrika»
(Cukura ielā 22)

Otrd., ceturtd. plkst.17
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst.18.30
k/n «Rota»
Pirmd., piektd. plkst.18
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. no plkst.17
Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
Pirmd., trešd., piektd.
plkst.15.30
k/n «Rota»

Otrd., trešd. plkst.16
Jelgavas k/n
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
plkst.18 Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. no plkst.10
Jelgavas k/n
No 1.oktobra otrd., ceturtd.
plkst.17 deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22)

E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv

www.kultura.jelgava.lv

 Ritma Gaidamoviča

Jau sestdien, 7. septembrī, no
pulksten 11 līdz 16 Jelgavā
valdīs metāls. Raiņa parkā
gaidāmi Metāla svētki, kuros
varēs iepazīties ar Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) jaunās sezonas
piedāvājumu un piedalīties
dažādās tehniskās aktivitātēs
– iemēģināt roku metināšanā, vērot robotu sacensības,
izgatavot Hercoga Jēkaba monētu, kopīgi veidot pilsētas
rotājumus, cīnīties par titulu
«Jelgavas Dzelzs vīrs 2013» vai
piedalīties bruņinieku turnīrā.
Tāpat būs iespēja gūt ieskatu,
kā top jauna metāla skulptūra
pilsētai – metāla alnis.
ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna uzsver,
ka Metāla svētku mērķis paliek nemainīgs
– popularizēt metālapstrādes nozari un ar
to saistītās izglītības iespējas. Šogad svētku moto ir «Iespēju labirints», kurā caur
eksperimentiem, spēli un informāciju ir
iespēja gūt jaunas zināšanas. «Ideja ir šajā
dienā rosināt bērnus, jauniešus un ģimenes
darboties, mēģināt, eksperimentēt,» tā
S.Vīksna, piebilstot, ka svētkos tiks sniegts
gan plašs ieskats par darba un izglītības
iespējām metālapstrādes nozarē, gan arī
paši apmeklētāji rosināti aktīvi iesaistīties.
Tieši tāpēc sestdien ZRKAC sadarbībā ar
pašvaldības iestādi «Kultūra» Raiņa parkā
sapulcinājis gan izglītības iestādes, gan šīs
nozares uzņēmumus un māksliniekus, kuri
piedāvās daudzpusīgas nodarbes. «Dienas
programma veidota tā, lai katrs ģimenes
loceklis parkā atrastu ko sev saistošu,»
uzsver «Kultūras» projektu vadītājs Ivars
Pirvics, aicinot jelgavniekus nenobīties
no vārda «metāls», jo tas ietver dažādas
interesantas lietas.
Sestdien Raiņa parks pārvērtīsies par
Iespēju labirintu, kas sadalīts piecās daļās
– Pētnieku labirints, Karjeras labirints,
Metāla labirints, Uzņēmēju labirints un
Spēka labirints.

kurā mazākie apmeklētāji varēs paspogu- piemērīt bruņas un nofotografēties tajās,
ļoties Spoguļu labirintā.
veidot viduslaiku frizūru un uzlikt grimu.
Savukārt Jelgavas Ģederta Eliasa Jelgavas
Karjeras labirintā – piesakoties
Vēstures un mākslas muzejs sagatavojis
kursiem šajā dienā, atlaide
speciālu ekspozīciju ar senajiem metāla
Neko dzīvē nevar paveikt, izveidot vai darbarīkiem. Ciemos uz Metāla svētkiem
uzbūvēt, ja nav zināšanu. Tas nozīmē, ka ieradīsies arī Jūras spēku komanda, kura
ir jāmācās. Karjeras labirintā Raiņa parka sola līdzi atvest jaunā patruļkuģa, kam dots
apmeklētāji varēs iepazīties ar ZRKAC vārds «Jelgava», maketu, un jelgavniekiem
jaunās sezonas piedāvājumu – dažādiem būs iespēja iepazīt šī kuģa komandieri un
kursiem, radošajām nodarbībām. Būtiski, apkalpi, kā arī varēs aplūkot Jūras spēku
ka, piesakoties kursiem ZRKAC šajā dienā, ūdenslīdēju ekipējumu.
visi saņems desmit procentu atlaidi mācību
maksai. Par studiju iespējām saistībā ar Orientēšanās «Metāla pēdas
tehniku un metālapstrādi vienā no Latvijas Jelgavā» un pilsētas dekoru
lielākajām augstskolām – LLU – stāstīs Teh- veidošana
niskās fakultātes pārstāvji, kuri sola parkā
Protams, svētkos būs arī plaša kultūras
pārbaudīt zināšanas vītņu tipu noteikšanā, programma, kurā iesaistīsies Jelgavas Tirsalikt vienkāršu reduktoru, kā arī parādīt kīzzilais koris, TDA «Lielupe», «Jundēni»
savu elektromobili un elektrovelosipēdus. un popgrupa «Lai skan». Bet pilsētu iepazīt
Bet Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi varēs orientēšanās spēlē «Metāla pēdas
aicinās uz Metāla virtuvi, cienājot ar gardu Jelgavā», meklējot objektus, kas saistīti ar
zupu. Par izglītības iespējām, kas saistītas metālu. Starts pie Tūrisma informācijas
ar metālapstrādi un tehniku, stāstīs arī Jel- centra telts Raiņa parkā tiks dots pulksten
gavas Tehnoloģiju vidusskola un Jelgavas 11, un dalībniekiem divu stundu laikā
tehnikums.
pilsētas centrā būs jāatrod noteikts skaits
objektu, pie kuriem jāizpilda uzdevums, tā
Metāla labirintā – metināšanas
krājot punktus. Uzvarētāju apbalvošana
konkurss un pašu veidoti roboti
– pulksten 14.30 Raiņa parkā. Komandas
Īstos Metāla svētkos neiztikt bez meti- pieteikties var līdz 6. septembra pulksten
nātāju konkursa, un tas dalībniekus gaidīs 17 pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv ar norādi
Metāla labirintā. Dalībnieki konkursam «Par pieteikšanos orientēšanās sacensīvarēs pieteikties tā norises vietā. Tāpat bām». Plašāk – www.visit.jelgava.lv.
šajā labirintā paredzētas vadošo nozares
Interesantu un radošu aktivitāti šajā
uzņēmumu un ZRKAC Metālapstrādes gadā piedāvās arī pašvaldības iestāde «Pilmācību parka prezentācijas, rādot jaunākās sētsaimniecība», kas mazākos jelgavniekus
metālapstrādes iekārtas, paraugdemons- aicina iesaistīties pilsētas svētku dekoru
trējumus, kā ar tām strādā, ko no tām var veidošanā – izgatavot egles no putu plēves.
dabūt gatavu. Bet Rīgas Tehniskās koledžas Ar lielākajām gada nogalē tiks rotāta pilsēstudenti rādīs savu veikumu – pašu izgata- ta, bet mazākās dalībnieki varēs ņemt līdzi
votus robotus.
uz mājām.

Uzņēmēju labirintā – no rotaslietām Jelgavai būs savs metāla alnis
līdz pasaulē ātrākajam traktoram
Jau kopš pirmdienas SIA «Armets A»

Vai zini, kā darbojas metināšanas simulators? To būs iespēja redzēt sestdien Raiņa
parkā. Par šo aktivitāti gādā «Stokker», kas
skatītājus sola iepazīstināt arī ar pasaulē
ātrāko traktoru.
Kur metāls, tur lūžņi, tikai dažādi ir veidi,
kā tos katrs izmanto. Šajā reizē ikvienam
būs iespēja vērot lūžņu metāla mākslu.
Pētnieku labirintā –
Uzņēmēju labirintā varēs arī izmēģināt
eksperimenti un spēles
roku kalšanā – izkalt naglu, pakavu vai
Eksperimenti, demonstrējumi, spēles pūķi un Hercoga Jēkaba monētu. Līdztekus
lieliem un maziem paredzētas Pētnieku kalšanai un simulatora izmēģināšanai varēs
labirintā, kur jelgavniekiem būs iespēja satikt arī mobilo robotu «Robotino».
izmēģināt 52 aizraujošas eksperimentu stacijas, kas saistītas ar dažādu dabaszinātņu Pirmais Dzelzs vīru čempionāts
likumu izzināšanu. Tāpat šeit gaidāmas un zobencīņas
robotu sacensības un skatītājiem tiks dota
Pavisam sportiskas, izzinošas un veiklību
iespēja eksperimentos noteikt cilvēka dar- pārbaudošas aktivitātes gaidāmas Spēka
bības ietekmi uz apkārtējo vidi. Bet «Brain labirintā. Būs frīkbaiku paraugdemonsGames» piedāvās uzspēlēt galda un prāta trējumi, uzstāsies ielu vingrotāji, kas rīkos
spēles. Būs arī iespēja izspēlēt interaktīvu konkursu «Jelgavas Dzelzs vīrs 2013»
cirku, iegūstot zināšanas par darba drošības divās vecuma grupās: līdz 18 un pēc 18
jautājumiem darba vietā. Tāpat plānots, ka gadiem. Gaidāmas arī viduslaiku cienīgas
Raiņa parkā ieradīsies bērnu zinātniskais izklaides – bruņinieku turnīrs ar zobencīcentrs «Zilie brīnumi» ar savu ekspozīciju, ņu paraugdemonstrējumiem. Te varēs arī

angārā top jauna metāla skulptūra Jelgavai – šoreiz metālā tiek darināts pilsētas
simbols alnis. Tā «būvniecība» uzticēta
jelgavniekiem jau pazīstamiem māksliniekiem lietuvietim Donātam Mockum un
latviešu māksliniecei Inesei Valterei. Tiesa,
alnis līdz sestdienai vēl nebūs gatavs, taču
interesentiem būs iespēja fotogrāfijās ielūkoties darba procesā un, iespējams, redzēt
aļņa galvu ar lielajiem ragiem. «Šis alnis būs
modernizēts un kalpos kā mākslas objekts.
Mākslinieki pirms veidošanas ir pētījuši
vēstures avotus, kur atrasti materiāli, ka
hercoga ģerbonī alnim bija kronis, tad nu
arī mūsējais būs īsts hercogistes alnis ar
visu kroni,» stāsta I.Pirvics, piebilstot, ka
šogad skulptūru simpozijam «Otrā elpa»
pamainīta koncepcija, tāpēc tiek veidota
tikai viena skulptūra. Taču līdz ar Pasta
salas rekonstrukciju, kur mājvietu varētu
rast arī skulptūru parks, to būs vairāk.
Plašāku informāciju par Metāla svētkiem, to dalībniekiem un precīziem norises
laikiem var atrast mājas lapā www.metalasvetki.info.

