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Edgars Bergs izcīna
bronzas medaļu Rio!

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Kultūras nams jauno sezonu
uzsāk ar pārmaiņām
 Jana Bahmane

Vasarā, gatavojoties
jaunajai sezonai, Jelgavas kultūras namā
veikti vairāki remonta
un atjaunošanas darbi,
kā arī iegādāts jauns
aprīkojums. Apmeklētāju ērtībām radīts arī
īpašs pulkstenis, kas
informēs par starpbrīdi
un atspoguļos, cikos
beigsies pasākums.
Lielajā zālē ir modernizēts
skatuves apgaismojums, kā arī
iepirkti vairāki krāsu maiņas prožektori, sniedzot daudz plašākas
pasākumu gaismošanas iespējas.
«Sekojot līdzi novitātēm un attīstībai, esam uzlabojuši pasākumu
gaismošanas iespējas. Kultūras

Paralimpiskās
medaļas ieguvējs
Edgars Bergs Latvijā
plāno atgriezties
20. septembrī ap
pulksten 14. «Pirmais, ko izdarīšu, –
satikšos ar saviem
tuviniekiem un
došos uz mājām
atpūsties,» laimīgi
stāsta sportists.
Foto: lpkomiteja.lv
 Ģirts Pommers

«Par savu varēšanu biju pārliecināts, taču negaidīju, ka konkurenti uzrādīs tik augstvērtīgus
rezultātus. Pirmo divu vietu ieguvēji tiešām bija
krietni spēcīgāki, tādēļ esmu apmierināts, ka
izdevās uzveikt pārējos sportistus. Paralimpiskās
medaļas par velti nevienam nedala – tās ir jānopelna ar smagu un neatlaidīgu darbu. Mēs ar treneri Maiju uz to esam gājuši un šo godalgu esam
pelnījuši,» pēc bronzas medaļas izcīnīšanas Rio
paralimpiskajās spēlēs atklāj jelgavnieks invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» sportists
lodes grūdējs Edgars Bergs.
E.Bergs lodi grūda 12. septembrī pāris minūtes pēc pusnakts. F35 veselības grupā
startēja seši sportisti. Edgars
sacensības iesāka ar rezultātu

13,52 metri, bet labākais starts
jelgavniekam izdevās trešajā
mēģinājumā – 14,55 metri. Pēc
mūsu sportista startēja irānis
Merans Nikoe Madžds, kurš

pēdējā mēģinājumā aizgrūda
lodi 14,54 metru tālumā, labojot savu personisko rekordu,
taču līdz Edgara uzstādītajam
rezultātam un bronzas medaļai viņam pietrūka viens
centimetrs. Par uzvarētāju ar
personisko rekordu kļuva Ķīnas sportists Heņjans Fu, kurš
lodi aizgrūda 15,19 metrus, bet
sudrabu izcīnīja argentīnietis
Hernans Emanuels Urra –
14,91 metrs.
Pēc izcīnītā panākuma Edgars īpaši izceļ treneres Maijas Ukstiņas devumu: «Mūsu
sadarbība ilgst jau kopš 2000.
gada, tādēļ, pat sēžot tribīnēs,
trenere man dod padomus –
dažreiz pabļaujot, dažreiz ar

dažādām zīmēm. Arī Rio viņa
man palīdzēja sasniegt maksimālu rezultātu.»
Šī ir jau trešā E.Berga medaļa paralimpiskajās spēlēs
– 2004. gadā jelgavnieks izcīnīja sudrabu lodes grūšanā
un bronzu diska mešanā, bet
2008. gadā Pekinā izcīnīta
sudraba godalga lodes grūšanā.
Londonas paralimpiskajās spēlēs Edgars veselības problēmu
dēļ nepiedalījās.
Edgars un trenere M.Ukstiņa Latvijā plāno atgriezties 20.
septembrī ap pulksten 14. «Pirmais, ko izdarīšu, – satikšos ar
saviem tuviniekiem un došos
uz mājām atpūsties,» laimīgi
stāsta sportists.

nama Lielajā zālē uzstādīti inteliģentie prožektori, kas nodrošina intensīvāku spilgtumu un
gaismas koncentrāciju,» skaidro
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Prožektorus iespējams
ieprogrammēt dažādu funkciju
izpildei. Ar ciparu bezvadu mikrofonu sistēmām papildināts arī
skaņu aprīkojums.
Jaunajā sezonā pasākumus
ērtāk varēs baudīt arī kultūras
nama mazākie apmeklētāji – izgatavoti pirmie 24 krēslu paliktņi, uz
kuriem sēžot bērns bez grūtībām
var redzēt pāri priekšā sēdošajam.
Tos bez maksas pirms pasākuma
varēs saņemt un pēc tam nodot
garderobē. Tāpat arī kultūras
nama Lielajā zālē atjaunots skatuves grīdas segums, pārkrāsotas
sienas un griesti.

ZRKAC sadarbībā ar VID
rīkos regulārus bezmaksas
seminārus uzņēmējiem
 Kristīne Langenfelde

Sākot ar oktobri, reizi
mēnesī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
Svētes ielā 33 notiks
bezmaksas semināri
uzņēmējiem, kurus vadīs Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) speciālisti. Pirmais seminārs
paredzēts jau 4. oktobrī
no pulksten 10 līdz 12.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone skaidro, ka šāda iespēja
radusies pēc Jelgavas pašvaldības
un VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas Klientu apkalpošanas centra
jaunās vadītājas Artas Segliņas
iniciatīvas. «Mēs regulāri meklējam iespējas uzņēmējus izglītot
nepastarpināti – lai informācija,
kas tiek sniegta, nāktu no pirm
avota. Šādi mēs jau sadarbojamies
ar, piemēram, «Altum», Latvijas
Tehnoloģisko centru, Patentu
valdi, Standartizācijas biroju, bet
tagad – arī ar VID. Viena no VID

funkcijām ir konsultēt nodokļu
maksātājus, tādēļ esam nolēmuši
veidot bezmaksas seminārus.
Ceram, ka tas dos reālu ieguvumu
uzņēmējiem,» spriež L.Miķelsone.
Pirmais konsultatīvais seminārs
4. oktobrī paredzēts jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem
– fiziskām personām saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem. Tajā
varēs uzzināt par grāmatvedības
kārtošanu vienkāršā ieraksta
sistēmā, sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu noteikšanu
pašnodarbinātajiem, reģistrāciju
PVN maksātāju reģistrā, pārskatu
iesniegšanas kārtību, EDS priekšrocībām, par sociālo garantiju zaudēšanu, saņemot aplokšņu algas.
Semināram jāpiesakās pa tālruni 63012155, 63012169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
«Plānojam, ka šādi semināri
turpmāk varētu notikt katra
mēneša pirmajā otrdienā, aktualizējot svarīgākās tēmas. Protams,
aptaujāsim uzņēmējus, un nepieciešamības gadījumā varētu tikt
rīkotas arī bezmaksas individuālas
konsultācijas,» stāsta L.Miķelsone.

Nojauc divstāvu graustu Kazarmes ielā
 Sintija Čepanone

Šobrīd notiek divstāvu
ēkas Kazarmes ielā 25
nojaukšanas darbi, un
tas nozīmē, ka pilsētā
būs par vienu graustu
mazāk.
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Aigars
Treigūts apstiprina, ka ēkas
īpašnieks izstrādājis paskaidro-

juma rakstu ēkas Kazarmes
ielā 25 nojaukšanai un augusta
sākumā Būvvaldē saņēmis atļauju minētajiem darbiem. «Šī
ēka jau vairākus gadus bija Būvvaldes speciālistu redzeslokā,
un īpašniekam vairākkārt tika
uzdots ēku sakārtot vai nojaukt,
jo kritiskā stāvokļa dēļ tā radīja
apdraudējumu apkārtējiem,»
par daudzdzīvokļu divstāvu
ēku ar divām kāpņutelpām
stāsta A.Treigūts, piebilstot, ka

atbilstoši izsniegtajai atļaujai
ēkas Kazarmes ielā 25 nojaukšana jāīsteno divu gadu laikā.
Tiesa, demontāžas darbi notiek
ļoti raiti.
Pēdējā laikā šajā mājā neviens nedzīvoja. Jāatgādina,
ka šī gada janvāra vidū ēkā
izcēlās ugunsgrēks apmēram
100 kvadrātmetru platībā. Kaut
arī īpašnieks saviem spēkiem
centās ierobežot piekļuvi ēkai,
noslēdzot logus un durvis, tajā

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

vienalga pamanījās iekļūt nepiederošas personas.
Kā liecina informācija mājaslapā www.arcoreal.lv, Kazarmes
ielā 25 pārdod zemi – 1670 kvadrātmetrus – privātajai apbūvei.
Cena – 20 500 eiro. «Šobrīd uz
zemes atrodas nojaucama ēka
un šķūnis. Ir iespējami pilsētas
komunikāciju pieslēgumi. Atļautā izmantošana ir privātmāju
un mazstāvu daudzdzīvokļu ēku
apbūve,» teikts sludinājumā.

63048800

Foto: Austris Auziņš

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Izzināta metāla daudzveidīgā daba
«Lai varētu pakļaut metālu, ir nepieciešamas zināšanas,»
uzrunājot klātesošos jau sestajos Metāla svētkos Jelgavā,
sacīja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna. Šogad Pasta salā ikviens
caur izglītojošām un izklaidējošām aktivitātēm varēja atklāt, cik daudzveidīgs var būt metāla pielietojums un cik
nozīmīgs šis materiāls ir mūsu ikdienā. Metālam pa pēdām
devās gan mazi, gan lieli, iepazīstot metālapstrādes amatnieku un uzņēmēju veikumu, izzinot izglītības iespējas
metālapstrādes nozarē, kā arī piedaloties sportiskās un
radošās aktivitātēs.
«Metāla svētki ar katru gadu gūst arvien lielāku atpazīstamību un ir ieņēmuši savu vietu pilsētas svētku kontekstā.
Šogad pasākumā piedalījās daudz uzņēmēju, kuri izglītoja
sabiedrību par nozares aktualitātēm un jau šobrīd ir izteikuši idejas nākamajiem Metāla svētkiem. Apmeklētāji
pozitīvi novērtējuši arī plaši pārstāvēto izglītības iestāžu
klāstu, īpaši izceļot Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma
radītos vides objektus, kuri ir kā cieņas apliecinājums
mūsu svētkiem,» vērtē S.Vīksna. ZRKAC direktore atklāj,
ka svētkos veiksmīgi integrējies arī dabaszinātņu skolotāju
radošo ideju konkurss «Zinātne uz skatuves», kas pasākuma apmeklētājus pārsteidzis ar mācībspēku daudzpusīgo
izdomu. Savukārt nozares profesionāļi augstu novērtēja
ESAB ceļojošo izstādi, kas sniedza iespēju iepazīt jaunākās
tendences metināšanas jomā. «Šie bija patiesi izdevušies
un vērtīgi svētki,» tā S.Vīksna.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums eksponēja audzēkņu darbus,
kas tapuši sadarbībā ar LLU ainavu arhitektūras studentiem, kuri
ieplānojuši labiekārtot Langervaldes mežu. Stila mēbeļu modelēšanas un Metālmākslas izstrādājumu modelēšanas programmas
studenti mācību gaitā radīja dizainiskus elementus – tie turpmāk
būs izvietoti Langervaldes mežā, kura labiekārtošana arvien turpinās. «Šāda veida darbi rosina studentu iztēli un pilnveido praktiskās
iemaņas,» vērtē Rīgas Amatniecības vidusskolas Koka mākslas un
metālmākslas nodaļas vadītājs Arvīds Verza.

«Elektrum» stendā, minoties ar riteni, bija iespēja noteikt, cik
daudz elektroenerģijas ir nepieciešams dažādu elektrisko ierīču
darbībai. «Mūsu mērķis ir parādīt cilvēkiem, kas ir kilovats. Ja
mums būtu jāpielieto savs spēks elektroenerģijas ražošanai, mēs
nekad nepatērētu tik daudz elektrības,» vērtē «Elektrum» pārstāvis
Andris Spīdāns. Daudzi interesenti saprata, ka viņu radītā enerģija
nav pietiekama pat televizora darbībai. «Domāju, ka šī aktivitāte
noteikti liek pārdomāt savus elektroenerģijas patēriņa ieradumus,»
atklāj Ingus Vuškārnieks, kurš uzzināja: lai saražotu enerģiju, kas
nepieciešama ūdens uzvārīšanai vienai kafijas krūzei, ar riteni būtu
jāminas vidēji 20 minūtes.

Nozares profesionāļi savu meistarību pierādīja MAG metināšanas konkursā, kurā
šogad piedalījās aptuveni 30 metinātāji.
«Uzdevums nebija grūts, bet āķīgs – konkursa dalībniekiem bija jāizprot rasējums
un apzīmējumi, kā arī jāizdomā metināšanas secība. Šī konkursa mērķis nav radīt
reāli pielietojamu objektu, bet pierādīt savu meistarību,» tā ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons.
Par labāko metinātāju šogad tika atzīts jelgavnieks Jevgēņijs Makaļskis (attēlā), kurš metināšanas konkursā piedalījās jau
trešo gadu, godalgotas vietas gūstot arī iepriekš. «Šogad uzdevums nebija viegls, taču man prieks, ka veiksmīgi tiku ar to
galā,» vērtē J.Makaļskis, kurš arī metinātāja profesijā strādā trīs gadus. Balvā viņš saņēma «Migatronic» metināšanas masku.

Tāpat kā pērn, arī šogad svētku apmeklētājiem bija iespēja
ielūkoties ceļojošajā mācību laboratorijā «Tehnobuss», kas
aprīkota ar mūsdienīgām demo iekārtām, kuras interesantā
veidā rosina bērnu un jauniešu izpratni par inženierzinātnēm.
Interesenti varēja izprast pneimatikas principus, pamēģināt
metināt, izzināt zobratu mehāniku un daudz ko citu.

Savukārt nozares profesionāļi savas zināšanas pilnveidoja, apmeklējot ESAB demobusu, kurā varēja iepazīt jaunākās tendences
metināšanas tehnoloģiju jomā. Metāla svētku apmeklētāji varēja
iepazīties ar jaunāko metināšanas iekārtu demo versijām, kuras
starptautiski tiks pieteiktas vien 2017. gadā. Interesi par mobilo
izstādi izrādīja arī jaunieši un ģimenes ar bērniem, un ikvienam bija
iespēja par katru no ierīcēm konsultēties ar jomas profesionāļiem.

Svētku teritorijā darbojās arī dažas portatīvās kalšanas
darbnīcas, kurās tika piedāvāta iespēja iejusties kalēja
lomā, radot kādu piemiņas lietu. Amanda Strazdiņa atzīst,
ka šī nodarbe viņai šķiet interesanta un no sakaitētā metāla
viņa nebīstas. «Es izkalu sev āķīti, domāju – izmantošu to
apģērba karināšanai. Bet es labprāt izkaltu arī ko sarežģītāku, piemēram, nagliņu vai pat atslēgu,» tā Amanda.

Metāla māk
slinieciskās
īpašības varēja iepazīt,
izmēģinot
ritmiskā
stepa soļus
Interesantā
deju studijas
veidā izzi«Soul Tap»
nāt fizikas
pasniedzēlikumsakaju vadībā.
rības bija
«Šajā dejā
iespējams
svarīgākā
« F i z m i x »
ir ritma un
teltī, kurā
līdzsvara izjūta, kā arī koordinācija. Muzikāliem cilvēkiem steps
ikviens vanoteikti padodas vieglāk,» atklāj stepa dejotāja Guna Kaše. Estere,
rēja izveidot
kura kopā ar mammu un māsu iemēģināja stepa kurpes, atzīst, ka
savu elekagrāk nemaz nebija dzirdējusi par šādu deju. «Daži soļi bija grūti
tromagnēizpildāmi, taču kopumā man patika. Vēlētos kādreiz pamēģināt
tu. «Fizmix»
vēlreiz,» stāsta Estere. Ikviens interesents varēja pielaikot stepa
pārstāvja
kurpes un paklaudzināt tās uz stepa dejas paliktņiem. Steps metāla
Anrija Tukusvētkos nebija nejaušība, jo īpašo kurpju zole ir metāliska, kas arī
ļa vadībā, aptinot vara stiepli ap metāla naglu, zinātkārie rada dejai vajadzīgo skaņu.
svētku apmeklētāji varēja ieraudzīt, kā stieple vada elektrību.
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Austris Auziņš

Savu precizitāti svētku dalībnieki varēja noteikt, izmēģinot
disku golfa spēli, kuras būtība ir līdzīga tradicionālajam golfam,
tikai bumbiņas vietā ir disks, kas spēlētājam jātrāpa speciālā
grozā. «Sākumā šķīvītis nelidoja man vēlamā virzienā, taču, kad
piešāvos, izdevās arvien labāk,» vērtē Roberts Šaumanis.

Savu specializāciju prezentēja arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kas piedāvāja iepazīt gan izglītības programmu,
gan arī skolas piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas,
piemēram, robotikas pulciņu, kas attīsta tehnisko domāšanu.
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Jelgavā darbu sācis jauns
Kriminālpolicijas priekšnieks
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts policijas Jelgavas
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka
amatā stājies Igors Helmanis.
Valsts policijā I.Helmanis strādā
kopš 2006. gada. Viņa pirmā darba
vieta bija Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldē. 2009. gadā
viņš pārgāja uz Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās
noziedzības un noziegumu ekonomikas jomā apkarošanas nodaļu.
«Mana un Kriminālpolicijas
nodaļas prioritāte ir sabiedrības
drošība. Ir jāpanāk pēc iespējas
efektīvāks nodaļas darbs ierobežotu resursu apstākļos, kas pārsvarā
attiecināms uz kadru jautājumu,»
norāda I.Helmanis, turpinot, ka
šobrīd nodaļā ir sešas inspektoru
vakances un, aizpildot tās, uzlabosies arī darbinieku darba vide
un apstākļi, jo izlīdzināsies slodze.
«Centīšos noturēt jau esošos darbiniekus, jo katrs darbinieks nodaļai ir svarīgs, lai pildītu policijai
noteiktos uzdevumus. Turklāt šo
darbinieku pieredzi un prasmes ir
grūti aizstāt,» tā I.Helmanis, piebilstot, ka atrisināt algu jautājumu
diemžēl nav viņa spēkos. Viņš gan

Aicina vecākus pieteikties
bezmaksas nodarbībām
 Jana Bahmane

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina pilsētas pirmsskolas vecuma bērnu – līdz 7 gadu vecumam – vecākus
pieteikties bezmaksas grupas nodarbībām «Bērna
emocionālā audzināšana». Speciālistu vadībā vecākiem
būs iespēja rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar
bērnu vecumposma īpatnībām, audzināšanu, dažādām
dzīves situācijām.
Nodarbības notiks reizi nedēļā trīs stundu garumā, un piedalīties
aicinātas gan mammas, gan tēti. Tiesa, vietu skaits ir ierobežots – kopumā nodarbības varēs apmeklēt desmit ģimenes.
Pirmā tikšanās plānota 20. septembrī pulksten 10 Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļā Zirgu ielā 47a. Sīkāka informācija – pa
tālruni 63011783 vai e-pastu daiga.cirule@soc.jelgava.lv.

CFLA Jelgavā izveido
reģionālo nodaļu
 Sintija Čepanone

Lai konsultācijas, projekta vadītāja atbalsts
un iespējas iesniegt
dokumentus būtu vēl
ērtāk sasniedzamas,
Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra (CFLA)
izveidojusi reģionālo
nodaļu Jelgavā – CFLA
Zemgales reģionālā
nodaļa atrodas Pasta
ielā 43.
Zemgales reģionālās nodaļas
izveide nodrošinās iespēju esošajiem un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem veidot tiešāku
sadarbību ar CFLA, vērsties pēc
nepieciešamās palīdzības projekta
īstenošanas gaitā un operatīvi
saņemt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem, kā arī tikties klātienē ar nodaļas speciālistiem, lai
pārrunātu dažādus ar projektu
īstenošanu saistītus jautājumus,
informē CFLA pārstāve Ieva
Luste.
Reģionālo nodaļu speciālisti veic
projektu ieviešanas uzraudzību no
pirmās projekta ieviešanas dienas
līdz pat pēcuzraudzības perioda
beigām: izvērtē iepirkumu plānus,
veic iepirkumu pirmspārbaudes
un pārbauda jau veiktās iepirkumu procedūras, izskata un apstip-

Katoļu baznīcas krusti –
kritiskā stāvoklī
 Ilze Knusle-Jankevica

cer, ka Valsts policijas vadība tuvākajā laikā šo jautājumu risinās.
Kā zināms, darba Jelgavā pietiek, jo sava ģeogrāfiskā novietojuma dēļ tā vienmēr ir bijusi krustpunktā. «Galvaspilsētas tuvums
un pierobežas rajoni rada situāciju,
ka mūsu teritorijā noziegumus
veic citu reģionu iedzīvotāji vai pat
citu valstu iedzīvotāji. Sevišķi tas
attiecināms uz noziedzniekiem no
Lietuvas, kas darbojas mūsu teritorijā. Šāda veida noziegumus ir
grūtāk izmeklēt, jo visas nozagtās
mantas tiek realizētas ārpus Latvijas. Lai uzlabotu situāciju, ir jāveicina sadarbība un informācijas
apmaiņa starp kaimiņu reģioniem
un Lietuvas tiesībsargājošām iestādēm – jau tagad regulāri notiek
kopīgas mācības starp Lietuvas un
Latvijas policijas iestādēm. Tāpat
jāstiprina Jelgavas Kriminālpolicijas nodaļa, piešķirot papildu
kadrus,» vērtē I.Helmanis.
I.Helmanis dzimis 1984. gadā.

rina maksājumu pieprasījumus,
kā arī nodrošina konsultācijas
un atbalstu projektu vadītājiem.
Tāpat tiek veiktas projektu pārbaudes to īstenošanas vietā un
uzraudzīti projekti pēc to īstenošanas pēcuzraudzības periodā,
kā arī nepieciešamības gadījumā
sniegtas konsultācijas klātienē par
ES fondu finansējuma piesaistes
iespējām.
CFLA Zemgales reģionālā nodaļa atrodas Jelgavā, Pasta ielā 43,
3. stāvā, un tā atvērta darbdienās
no pulksten 8.30 līdz 17 (tālrunis
28445185, e-pasts zemgale@cfla.
gov.lv). Nodaļas vadītāja ir Liene
Rulle, kurai ir ilggadēja pieredze
dažādu valsts un ES fondu finansēto projektu vadībā, strādājot
Jelgavas pilsētas pašvaldībā un
Zemgales plānošanas reģionā.
Jāatgādina, ka CFLA ir Finanšu
ministrijas resora iestāde, kura
uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.
ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās
sadarbības iestādes funkcijas. Tās
ietver projektu iesniegumu atlases
organizēšanu, līgumu slēgšanu,
projektu ieviešanas uzraudzību,
maksājumu veikšanu un citu
fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā
ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.
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Foto: Austris Auziņš

Lai saglābtu avārijas stāvoklī esošos
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu
katedrāles krustus,
baznīca vērsusies
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijā (VKPAI),
lūdzot līdzekļus no
pieminekļu glābšanas programmas. Šobrīd krusti no jumta
ir nocelti, bet līdzekļi
to atjaunošanai baznīcai vēl jāmeklē.
VKPAI Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore
Gunta Skulte skaidro, ka
inspekcija no šī gada pieminekļu glābšanas programmas
piešķirs naudu tikai avārijas
stāvokļa novēršanai – krustu
fiksācijai –, bet baznīca var
pretendēt uz līdzekļiem no šīs
programmas arī nākamgad.
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu
katedrāles bīskaps Edvards
Pavlovskis stāsta, ka visi četri
krusti baznīcas torņa stūros ir
no betona un jau bija sākuši
drupt, apdraudot cilvēkus, kas
atrodas baznīcas tuvumā. Lai
novērstu bīstamo situāciju,
tika veikta krustu 3D uzmērīšana, lai izvērtētu pašu krustu
stāvokli un precīzāk noteiktu
nepieciešamos darbus, krustu
nostiprināšana, ietinot tos
speciālā materiālā un tādējādi mazinot iespēju, ka gabali
un drupas uzkritīs kādam
cilvēkam. Pēc tam krusti no
jumta nocelti, bet pagaidām
vēl nav atrasts to atjaunošanai
nepieciešamais finansējums.
Bīskaps lēš, ka šogad tas netiks izdarīts, jo pirms krustu
novietošanas atpakaļ nepieciešams atjaunot arī torņa
smailes jumtu. «Vienlaikus
plānojam arī nomainīt torņa

Sestdien, 24. septembrī, ar orientēšanās
sacensībām Jelgavā
tiks atzīmēta Pasaules
tūrisma diena, kurā
ikviens interesents
varēs tuvāk iepazīt
Jelgavas apkaimes
ievērojamākos tūrisma objektus un
vēsturiskas vietas,
veicot atraktīvus uzdevumus. Izzinošajā
aktivitātē piedalīties
aicina Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
un aktīvā dzīvesveida
atbalstītāju biedrība
«Remoss».
Orientēšanās sacensību dalībnieki izzinās Jelgavu, Jelgavas un Ozolnieku novadu,
meklējot kontrolpunktus un
aizpildot uzdevumu lapu, kurā
būs atzīmētas dažādas tūrisma,
atpūtas, izziņu un izklaides
vietas un objekti, kas atrodas
sacensību norises teritorijā.

Īsi
 S v ē t d i e n , 1 8 . s e p t e m b r ī ,
pulksten 13 Jelgavas kultūras
namā «Rota» notiks Jelgavas
Latviešu biedrības klubiņa
«Sendienas» biedru saiets ar
groziņiem, informē Jelgavas
Latviešu biedrības valdes loceklis
un klubiņa «Sendienas» vadītājs
Vilis Azevičs. Viņš akcentē, ka
jauni dalībnieki klubiņam var
pieteikties ceturtdienās no pulksten 10 līdz 15 pie dežuranta
vai arī pa tālruni 28871881 (līdz
pulksten 23).
  Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
Jelgavas nodaļas finanšu līdzekļu atskaites sapulce notiks
5. oktobrī pulksten 14 Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās
Sarmas ielā 4, savus biedrus informē biedrības Jelgavas nodaļa.
  Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedzis augstāko apbalvojumu būvniecības
nozarē – «Būvindustrijas lielo
balvu». Balvu kategorijā «Mūža
ieguldījums būvindustrijā» saņēma LLU Vides un būvzinātņu
fakultātes Arhitektūras un
būvniecības katedras profesors Juris Skujāns. Jāpiebilst, ka
J.Skujāns būvniekus izglīto kopš
1976. gada, kad LLU tika nodibināta būvniecības specialitāte.
Viņš LLU ir ieņēmis vairākus nozīmīgus amatus gan kā fakultātes
dekāns, gan LLU prorektors un
rektors, informē LLU.

jumtu, jo tas ir caurs – dažās
vietās to noplēsis vējš, dažās
jumta segums ir saplaisājis un
laiž cauri mitrumu,» norāda
E.Pavlovskis, piebilstot, ka
jumta platība ir apmēram 50
kvadrātmetri.
Darbus apņēmies veikt uzņēmums «Balsts-R». «Tas
nav lēti, tomēr ekonomiski
izdevīgāk ir darīt visu reizē, jo
pat tāda lieta kā stalažu noma
un celtnis krustu noņemšanai
maksā,» piebilst bīskaps.
Viens no variantiem, kur
iegūt līdzekļus, ir Kultūras
ministrijas administrētais projektu konkurss, kurā draudze
būs Jelgavas pilsētas pašvaldības partneris līdzās Dobeles
novada un Bauskas novada
pašvaldībām un Jelgavas Svētā Simeona un Annas pareizticīgo draudzei, kā arī Jelgavas
Svētās Annas evaņģēliski

luteriskajai draudzei projektā
«Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā». Lēmums
par šī projekta iesniegšanu
jau akceptēts Jelgavas domes
sēdē.
Katoļu katedrāles ēkas sakrālā simbola – krustu – atjaunošanas kopējās plānotās
izmaksas ir nepilni 118 tūkstoši eiro, no kuriem ERAF
finansējums – 100 000 eiro,
nacionālais līdzfinansējums –
nepilni 18 000 eiro. VKPAI norāda: Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
ir saglabājušās fotogrāfijas,
kurās redzams, ka pēc Otrā
pasaules kara nopostītajā
Jelgavā katoļu baznīcas krusti
stāv neskarti. Tas nozīmē, ka
tie uzlikti jau pirms kara.

Pasaules tūrisma dienu
atzīmēs ar orientēšanos
 Jana Bahmane

3

Vairākos kontrolpunktos darbosies biedrības «Remoss»
pārstāvji, iesaistot komandas
atraktīvos uzdevumos. Sacensībām aicinātas pieteikties komandas četru cilvēku sastāvā,
izvēloties vienu no trim sacensību klasēm – kājām pa Jelgavu, ar velosipēdu pa Ozolnieku
novadu vai ar automašīnu pa
Jelgavas novadu. Orientēšanās
sacensību starts pulksten 11
tiks dots pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, savukārt
reģistrēšanās notiks jau no
pulksten 10 informatīvajā teltī
Trīsvienības baznīcas torņa
pagalmā. Katrā komandu klasē
tiks apbalvoti pirmo trīs vietu
ieguvēji, ņemot vērā iegūto
punktu skaitu un finiša laiku.
Dalībnieki aicināti veidot vienotu komandas vizuālo noformējumu ar tematiku «Tūrisms
un ceļošana», jo divas sacensību
komandas tiks apbalvotas ar
žūrijas simpātiju balvu. Veiksmīgāko komandu apbalvošana
sacensību dienā pulksten 16.30
notiks Trīsvienības baznīcas
torņa pagalmā.

Pieteikties orientēšanās
sacensībām var pa e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv ar norādi
«Orientēšanās sacensības», pa
tālruni 63005447 vai klātienē
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī līdz 23. septembra pulksten 21. Piesakoties
jānorāda izvēlētā klase. Interesenti līdz pulksten 10.45
orientēšanās sacensībām var
pieteikties arī to norises dienā
torņa pagalmā. Dalības maksa
komandai – 8 eiro. Ar sacensību
nolikumu var iepazīties Tūrisma centra mājaslapā www.tornis.jelgava.lv vai tornī klātienē.
Pasaules tūrisma diena ik
gadu tiek atzīmēta 27. septembrī. Tās mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz tūrisma nozares nozīmi valsts ekonomikā,
kultūrā un politikā.
SIA «LKL SLAMPE» (reģ.Nr.LV40003517107)
aicina darbā ražošanas meistari(-u)
šūšanas cehā.
Darbs Tukuma novadā, Slampē.
Tiek piešķirta dienesta automašīna.
Pieteikumu lūdzam sūtīt pa e-pastu
dacite30@gmail.com. Tālrunis 29191873
(zvanīt darba laikā no plkst.9 līdz 18).

  1. oktobrī, piemērojot indeksu 1,0186, tiks palielinātas
pensijas un atlīdzības vai to
daļu apmērs, kas nepārsniedz
332 eiro, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Indeksētas tiks visas pensijas
un atlīdzības, kas nepārsniedz
332 eiro apmēru, un pensijas
palielinājums būs atkarīgs no
pensijas apmēra. Jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums.
Piemēram, 200 eiro liela pensija
palielināsies par 3,72 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām,
kuras ir lielākas par 332 eiro, ar
indeksu 1,0186 indeksēs tikai
daļu no piešķirtās summas – 332
eiro, kā rezultātā pensijas apmērs palielināsies par 6,18 eiro.
Izņēmums ir politiski represētās
personas, I grupas invalīdi un
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas tiks
indeksētas ar indeksu 1,0186
neatkarīgi no to apmēra.
  Septembrī SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifs
Jelgavas pilsētā saglabājas
iepriekšējā mēneša līmenī un
ir 49,17 EUR/MWh bez PVN. Tas
ir par 8,5 procentiem zemāks
nekā pirms gada – 2015. gada
septembrī. Saskaņā ar šī brīža
prognozēm oktobrī dabasgāzes
tirdzniecības cena nemainīsies,
līdz ar to nemainīsies arī siltum
enerģijas tarifs SIA «Fortum
Jelgava» klientiem. Jelgavā kā
galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota
koksnes šķelda, kas nodrošina
nepieciešamo siltumenerģijas
bāzes slodzi, bet maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas.
Iespēja siltumenerģijas ražošanā
izmantot divus kurināmos ievērojami palielina centralizētās siltumapgādes drošību. Par faktiski
piemēroto siltumenerģijas cenu
uzņēmums katru mēnesi informē
savā mājaslapā www.fortum.lv,
skaidro SIA «Fortum Jelgava».

Sintija Čepanone
SIA «Leopolds» (reģ.Nr.43603069190)

piedāvā gabaldarbu galdniekam(-cei)
(var būt pensijas vecumā)
durvju labošanai, atjaunošanai.
Tālrunis 25970219.

Sociālās aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.90001623310)

aicina darbā medicīnas māsu.
Tālrunis 63050449, 63050167.
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ZIŅAS

Sportosim Eiropas
Sporta nedēļā!
 Ģirts Pommers

No 17. līdz 23. septembrim
otro reizi Jelgavā notiks
Eiropas Sporta nedēļa, kuras laikā pilsētniekiem bez
maksas būs iespēja uzzināt
vairāk par pilsētā pieejamajiem sporta veidiem, kā
arī tos izmēģināt. «Eiropas
Sporta nedēļa Jelgavā tika
organizēta arī pagājušajā gadā, taču šogad tās
programma papildināta
ar vairākām jaunām aktivitātēm,» informē Jelgavas
Sporta servisa centra (SSC)
vadītāja vietniece Maija
Actiņa.
Eiropas Sporta nedēļas laikā rīkotajos pasākumos var piedalīties
ikviens neatkarīgi no fiziskās sagatavotības līmeņa. Eiropas Sporta
nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva
ar mērķi pievērst eiropiešus aktīvam
dzīvesveidam un skaidrot tā pozitīvo
iespaidu uz cilvēka dzīves kvalitāti.
«Tika uzrunāti pilsētas sporta
klubi, un tie, kuri atsaucās un spēja
noorganizēt radošas aktivitātes, tika
iekļauti programmā. Galvenokārt
šīs būs informatīvas aktivitātes – ar

Datums
Laiks
17. – 18. septembrī 11 – 14
17. septembrī

Pirmajās dzejnieku sacensībās
uzvar Dainis Deigelis

domu, ka ikvienam jelgavniekam ir
iespēja bez maksas uzzināt vairāk
vai pat izmēģināt kādu sporta veidu. Tāpat šī būs vēl viena iespēja
atrast piemērotu sportisku nodarbi
saviem pirmklasniekiem,» Eiropas
Sporta nedēļas pasākumus raksturo
M.Actiņa.
Piemēram, 17. septembrī aktivitāti
«Iepazīsti volejbolu» vadīs sporta
kluba «Mītava» pārstāve Zilvija Poča
un SSC metodiķis Valdis Ilmers.
Ikvienam būs iespēja iepazīt spēles
pamatelementus un, ja interesentu
skaits būs pietiekams, arī uzspēlēt
volejbolu. Savukārt vieglatlētikas
trīscīņa «Ašāk, foršāk, spicāk» tiks
organizēta bērniem no 5 līdz 9 gadu
vecumam. Par piedalīšanos aktivitātēs bērniem tiks pasniegtas nelielas
piemiņas dāvaniņas. Tāpat šajā nedēļā Atvērto durvju dienu laikā varēs
iepazīt Jelgavas Ledus sporta skolas
piedāvājumu.
Eiropas Sporta nedēļa noslēgsies
23. septembrī ar Latvijas Olimpiskās komitejas organizēto Olimpisko  Ģirts Pommers
dienu 2016. Arī Jelgavā notiks Olim«Es tomēr esmu par to, ka
piskā diena, kuras laikā Jelgavas
dzejniekam ir jārunā par saizglītības iestāžu audzēkņi iepazīsies
biedrībai sāpīgām tēmām, near volejbolu un spēles noteikumiem,
vis tikai par saviem iekšējiem
piedalīsies stafetēs un citās sporta sapārdzīvojumiem,» uzskata
censībās, kā arī radošajos konkursos.

SPORTA AKTIVITĀŠU PROGRAMMA
Sporta aktivitāte
Sacensības šahā

Vieta
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā (Meiju ceļā 9)
Jelgavas Sporta hallē
(Mātera ielā 44a)

10 – 15
Iepazīsti volejbolu.
(pieteikšanās Volejbola elementu izpilde un turnīrs
līdz plkst.10)
17. septembrī
12 – 14
Vieglatlētikas trīscīņa «Ašāk, foršāk, Pasta salā
spicāk» (bērniem no 5 līdz 7 gadiem
un 8 līdz 9 gadiem)
17. septembrī
18.15 – 19.15 Masu slidošana
Jelgavas Ledus hallē
(Rīgas ielā 11)
18. septembrī
10 – 15
Sacensības galda tenisā
Jelgavas Sporta hallē
(Mātera ielā 44a)
19. – 23. septembrī 18 – 20
Iepazīšanās ar džudo pamatelementiem Jelgavas BJSS
un paņēmieniem
(Lapskalna ielā 18b)
19., 22. septembrī 19 – 20
Funkcionālā fitnesa nodarbība «Body Zemgales Olimpiskajā
Art» – spēka, elpošanas un stiepša- centrā (Kronvalda ielā 24)
nās vingrinājumu komplekss visam
ķermenim
20. septembrī
12 – 19.30
Atvērto durvju diena Jelgavas
Jelgavas Ledus hallē
Ledus sporta skolā
(Rīgas ielā 11)
20. septembrī
18 – 20
Boksa tehnikas un taktikas
Jelgavas pilsētas Sporta
apmācība
namā (Raiņa ielā 6)
21. septembrī
18 – 19
Sporta stunda ar sporta skolotājiem Pasta salā
22. septembrī
17 – 19
Pirmie soļi vieglatlētikā (bērniem līdz Zemgales Olimpiskajā
10 gadu vecumam)
centrā (Kronvalda ielā 24)
22. septembrī
19 – 20
Karatē nodarbība
Jelgavas 2. pamatskolā
«Kā sasniegt savus mērķus?»
(Sarmas ielā 2)
23. septembrī
10 – 13.30
Olimpiskā diena
Zemgales Olimpiskajā
centrā (Kronvalda ielā 24)
23. septembrī
Karatē – japāņu cīņas māksla:
Jelgavas Sporta hallē
(Mātera ielā 44a)
16 – 17.30
bērniem no 9 līdz 11 gadiem
17.45 – 18.15 bērniem no 4 līdz 6 gadiem
18.30 – 19.30 bērniem no 7 līdz 9 gadiem
20 – 21
pieaugušajiem
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Dainis Deigelis, kurš otrdien
uzvarēja pirmajās Jelgavas
dzejas sacensībās jeb dzejas
slamā, kas notika Pasta salā.
Visa šī nedēļa Jelgavā aizrit
dzejas zīmē – vēl šonedēļ pilsētā tiks atvērtas divas jaunas
dzejas grāmatas.

Šogad Jelgavā Dzejas dienas tiek atzīmētas ar vairākiem pasākumiem, no
kuriem izaicinošākais bija 13. septembrī
Pasta salā notikušās dzejas sacensības jeb
dzejas slams, ko rīkoja Jelgavas pilsētas
bibliotēka. Pie Tējas namiņa vairāku
desmitu klausītāju un skatītāju klātbūtnē
sacentās 14 jaunie dzejnieki, kurus vērtēja
gan kompetenta žūrija, gan klātesošie.

Otrdienas vakarā Pasta salā valdīja dzeja – tur bija iespēja ne tikai
klausīties jau atzītu dzejnieku lasījumus, bet arī izbaudīt pirmās
dzejas sacensības mūsu pilsētā. Tajās par «Jelgavas dzejnieku
2016» kļuva Dainis Deigelis.
Foto: Austris Auziņš
Dalībniekus vērtēja dzejnieki Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Māris Salējs un
Daina Sirmā. Par pirmā slama uzvarētāju
kļuva jelgavnieks D.Deigelis – viņš balvā
saņēma 100 eiro vērtu dāvanu karti. No
uzvarētāja tikai par vienu punktu atpalika
jaunais dzejnieks Daniils Veržbickis, bet 3.
vietu ieguva Rēzija Madara Fridrihsone.
No 16 dalībniekiem, kuri bija izturējuši atlasi, pie Tējas namiņa uzstājās 14.
Sacensību noteikumi paredzēja, ka katrs
dzejas slamotājs izklāstīs, deklamēs, izrunās vai kā citādāk atainos savu dzejoli, to
vērtēs žūrija, liekot atzīmes no 1 līdz 10.
Pirmajā reizē gan tikai dažos priekšnesumos bija kaut nelielas tipiskās dzejas
slama pazīmes – teatralitāte, balss tembra
maiņa un priekšmetu izmantošana.
«Par pasākumu uzzināju internetā –
mani uzrunāja šāda iespēja, tādēļ izlēmu
pamēģināt. Līdz šim dzejnieku sacensībās
nebiju piedalījies, lai gan savu dzeju publiski esmu lasījis un ar žūrijas pārstāvjiem
jau biju ticies citos pasākumos,» atklāj 32
gadus vecais dzejnieks D.Deigelis, kurš

regulāri piedalās Literārās akadēmijas
rīkotajos pasākumos.
D.Deigelis uzskata, ka dzejas slamā
svarīgi ir labāko dzejoli saglabāt līdz
sacensību beigām. «Pirms pasākuma izvēlējos tikai pirmo dzejoli, un slama laikā
izvēle tika koriģēta. Pirmais dzejolis tā īsti
neaizgāja. Dzejas slams daļēji ir stratēģija,
svarīgi ir galveno dzejoli izspēlēt pašās
beigās, tāpēc noslēgumam izvēlējos īsāku
un filozofiskāku dzejoli. Pašam tuvāka ir
sociāli aktīvā dzeja, kas šobrīd nav īpaši
populāra, tā varbūt nav tik liriska un
izteiksmes līdzekļiem bagāta. Es tomēr
esmu par to, ka dzejniekam ir jārunā par
sabiedrībai sāpīgām tēmām, nevis tikai
par saviem iekšējiem pārdzīvojumiem.»
Šonedēļ Jelgavā notiks vēl divi Dzejas
dienu pasākumi – jau šodien pulksten
17.30 Jelgavas Mākslas skolā tiks prezentēts ceturtais Jelgavas skolēnu dzejas krājums «Mājas», bet 17. septembrī pulksten
14 Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē
notiks «Zemgales vācelītes» atklāšanas
svētku 10 gadu jubilejas pasākums.

«Benefice» gatava festivālam Dienvidkorejā
 Jana Bahmane

Septembra beigās pašmāju
deju studija «Benefice» dosies
uz Dienvidkoreju, kur pārstāvēs Latviju UNESCO atbalstītajā Starptautiskajā masku deju
festivālā. Tas notiks vienā no
vēsturiskākajām un kultūras
vērtībām bagātākajām Dienvidkorejas pilsētām Andongā.
«Esam aizvadījuši garas un
smagas treniņu un mēģinājumu stundas visas vasaras
garumā. Esam noguruši, taču
gatavi pārsteigt Dienvidkoreju
ar savu īpatno dejas stilu,»
atklāj deju studijas «Benefice»
vadītāja Annika Andersone.
Vēl pirms došanās tālajā ceļā
dejotāji aicina jelgavniekus
uz koncertu «Ceļā uz Dienvidkoreju», kas 16. septembrī
pulksten 19 notiks Jelgavas
kultūras namā.
A.Andersone stāsta, ka festivāls šogad
noritēs jau 20. gadu. Latviju šajā deju konkursā pārstāvējuši vairāki tautas deju kolektīvi, taču tikai salīdzinoši nesen festivāla programmā iekļauta arī mūsdienu deja.
2012. gadā Salaspils mūsdienu deju grupa
«Buras» no festivāla pārveda «Grand
Prix» godalgu un 10 000 dolāru savu radošo ieceru īstenošanai. «Piedalīties Masku
deju festivālā tikām aicināti jau pirms
pāris gadiem, kad «Buras» organizatoriem
ieteica mūs, taču toreiz uzaicinājums nāca
novēloti,» atklāj A.Andersone, turpinot,
ka piekritusi atkārtotam aicinājumam
piedalīties konkursā ar gada rezervi, lai
paspētu pilnvērtīgi sagatavot dejotājus.
«Benefice» uz Dienvidkoreju dosies 15

Gatavojoties festivālam Dienvidkorejā, deju studija «Benefice» savai
programmai izveidojusi arī video.
Foto: no «Benefices» arhīva
cilvēku sastāvā, 13 no tiem – dejotāji, un jānodejo sava koncertprogramma, kurā
šī grupa tika nokomplektēta jau janvārī. iekļautas deju studijas labākās dejas un ie«Dejotāji ir vecumā no 14 līdz 27 gadiem, skats mūsu tautisko deju kultūrā, gan arī
taču vidējais vecums ir 16 – slodze un jāsagatavo nelielas koncertprogrammas
atbildība ir liela, jo šis ir profesionālo deju ar citu valstu dejotājiem. «Esam daudz
konkurss, kurā piedalās dejotāji no visas konsultējušies ar deju grupu «Buras»,
pasaules,» tā «Benefices» vadītāja. Lai lai izzinātu vietu, uz kuru dodamies, un
attīstītu dejotājos spēju noturēt skatītāju jau esam patīkami satraukti, gaidot tikuzmanību, pilnveidotu deju tehniku un šanos ar vēsturisko Andongu, kas glabā
uzlabotu fizisko sagatavotību, aizvadītas bagātīgu kultūras mantojumu,» atklāj
garas treniņu stundas – dejotāji nodar- A.Andersone. Dejotājiem obligāti dejas
bojušies ar skriešanu, apmeklējuši TRX jādejo ar maskām, jo tā ir sena korejiešu
nodarbības, trenējušies sporta zālē. «13 tradīcija – viņi tic, ka maskas atspoguļo
cilvēku sastāvā nodejot 45 minūšu garu dejotāja emocijas, maskas tiek izmantotas
programmu ar kostīmu un grima maiņām arī dažādos rituālos, lai atvairītu ļaunumu
nav viegli – tas prasa labu fizisko sagata- un pielabinātu garus.
votību, protams, arī garīgo spēku,» stāsta
«Benefice» uz Andongu dosies 28.
deju studijas vadītāja.
septembrī un tur aizvadīs divas nedēļas.
Šī gada festivāla tēma ir romāns starp Dejotāji plāno veidot arī savu blogu, lai ikvecpuisi un vecmeitu jeb, apskatot to pla- viens varētu sekot deju studijas gaitām un
šākā mērogā, mīlestība. Festivāls sastāvēs iepazīt skaisto Dienvidkoreju. Savukārt
gan no koncertiem, gan konkursa, kurā 16. septembrī pulksten 19 dejotāji ikvienu
«Benefici» pārstāvēs divi dueti un trio, visi interesentu aicina uz koncertu, kurā varēs
studijas dejotāji izpildīs arī kopīgu deju ar ielūkoties «Benefices» veikumā. Biļetes
nosaukumu «Kāzas». Savukārt festivāla koncerta dienā var iegādāties kultūras
laikā «Benefices» dejotājiem būs gan nama kasē, cena – 3 eiro.

Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Jelgavnieki pievelkas
2294 reizes

Spēka dienā Jelgavā 189 interesenti
kopā pievilkās 2294 reizes. «Šogad
atsaucība bija gana liela, un interesanti
ir tas, ka entuziastu vidū bija daudz
dāmu,» vērtē Latvijas Ielu vingrošanas
sporta biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs Roberts Naglis. Organizatorus īpaši
pārsteigusi 31 gadu vecā Madara Černuho, kura spējusi pievilkties 20 reizes. Tāds
pats rezultāts arī vienpadsmitgadīgajai
Paulai Kļaviņai. Savukārt vīriešu konkurencē rekords pieder 20 gadus vecajam
Vladislavam Miļēvičam, kurš pievilkās
45 reizes. Spēka dienas aktivitātē mūsu
pilsētā piedalījās 157 vīrieši, kopā pievelkoties 2135 reizes, un 32 sievietes,
pievelkoties 159 reizes.

Pieveic FS «Metta/LU»

Aizvadītajā
sestdienā «SynotTip» futbola Virslīgas 21.
kārtas spēlē
Rīgā, Hanzas
vidusskolas
mākslīgā seguma laukumā, FK «Jelgava» ar minimālu
1:0 pieveica FS «Metta/LU». 39. minūtē
vienīgos vārtus šajā spēlē, realizējot soda
sitienu no aptuveni 18 metriem, guva
japānis Rjotaro Nakano. Tādējādi šobrīd
ar 36 punktiem 20 spēlēs FK «Jelgava»
saglabājis trešo vietu turnīra tabulā.
Piektdien, 16. septembrī, «Jelgavai» paredzēta spēle viesos Rīgā pret FK «RFS».
Mača sākums – pulksten 19.30.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Hokejistiem divās
spēlēs viena uzvara

Latvijas hokeja Virslīgas čempionātā divas rezultatīvas spēles aizvadījis Haralda
Vasiļjeva trenētais HK «Zemgale/LLU».
Vispirms 7. septembrī Jelgavas Ledus
hallē ar rezultātu 9:2 tika sagrauta «Pārdaugavas» vienība. Divus vārtus mūsējo
labā guva Olafs Aploks, bet pa vieniem
– Toms Tauriņš, Kristaps Namiķis, Raivis
Kurņīgins, Niklāvs Birovs, Arturs Ozols,
Jānis Bērziņš un Mārtiņš Mežulis. Savukārt 10. septembrī pēc cienīgiem diviem
periodiem pret vienu no čempionāta
favorītēm «Mogo» vienību jelgavnieki vāji
aizvadīja pēdējās 20 minūtes un Jelgavas
Ledus hallē zaudēja ar bezcerīgu 2:7. Vārtus «Zemgale/LLU» labā guva Raimonds
Vilkoits un J.Bērziņš.

Pārstāv valsti
Nāciju kausā triālā

11. septembrī
Francijā notika Pasaules nāciju kauss
triālā, kurā Latvijas izlases sastāvā
startēja jelgavnieki
Andris Grīnfelds un Kaspars Vērnieks. Viņi
kopā ar Grobiņas sportistu Kristeru Einasu
18 valstu konkurencē izcīnīja 12. vietu. Kā
atzīst izlases vadītājs Kaspars Kuļikovskis,
jelgavnieki bijuši komandas līderi: «Komanda kopumā startēja ļoti labi – pirmajā aplī
Andrim bija nelielas tehniskas problēmas
ar sajūgu, bet, par laimi, šī ķibele ātri tika
novērsta. Tie bija divi stabili apļi, par ko liecina arī rezultāts: pirmajā aplī – 54 punkti,
otrajā – 50 punkti.»

5

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Riekstiņiem formas. T.25852628.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.

Trase Jelgavas ielās kartinga
braucējiem bijis labs pārbaudījums

Pērku PSRS un pirmskara apgleznotas
porcelāna vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
figūriņas. T.29954171.

 Ģirts Pommers

Pļauju zāli. T.29875546.

Divu dienu garumā Jelgavas
ielās spraigās cīņās aizvadītas «ProKart» kausa 6. posma
sacensības, kas vienlaikus
bija arī LMT Autosporta
akadēmijas Skolu kartinga
kausa pirmspēdējais posms.
Jelgavniekiem abās ieskaitēs
veicās labi – par uzvarētājiem savā grupā kļuva Ēriks
Gasparovičs un Kristers
Linde, bet Jelgavas Amatu vidusskolas komandai
11 komandu konkurencē
izdevās izcīnīt 8. vietu. «Sacensības Jelgavas pilsētas
ielās notiek jau trešo gadu.
Tās savā ziņā ir ļoti īpašas,
jo no braucējiem prasa
augstu meistarību, turklāt
tās sportiski ir ļoti spraigas.
Jelgavniekiem tā ir iespēja
redzēt šo dinamisko sporta
veidu no cita skatpunkta,»
vērtē šo maču organizators
Jaunatnes tehnisko sporta
veidu centra valdes loceklis
Jānis Kuķis.
Jau pēc pirmajiem treniņbraucieniem kļuva skaidrs, ka braucējiem
Jelgavas trase būs jauns izaicinājums.
Šādam apgalvojumam piekrīt arī
kartinga kustības aizsācējs Jelgavā
pieredzējušais braucējs un treneris
Ē.Gasparovičs: «Daudzi braucēji netika galā ar šīs trases pārbaudījumiem.
Ielu trasēm ir sava specifika – katra
mazākā kļūda var izrādīties liktenīga.»
Starp 150 kartinga braucējiem, kuru
vidū bija dalībnieki no Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, skaitliski
lielākā komanda bija tieši Jaunatnes
tehnisko sporta veidu centram, un tās
sastāvā startēja arī sporta žurnālists
Armands Tripāns. Mūsējie sešu komandu ieskaitē ar izcīnītiem 96 punktiem ieguva 5. vietu. Uzvarēja BJC
«Daugmale» komanda, kura ieguva
132 punktus.
Individuāli jāizceļ Ē.Gasparoviča 1.
vieta KZ2 «Master» klasē un K.Lindes
uzvara «Mini Max» grupā. «Rotax Mini
Max» klasē otro vietu izcīnīja Mikus
Jasevičs, tāds pats panākums arī
Emīlam Akmenim «Micro Max» grupā.
Trešo vietu katra savā grupā izcīnīja
Veronika Golovačova («Junior») un
Lita Mediņa («TK Junior»).
Ē.Gasparovičs norāda, ka sacensības Jelgavā bijušas kā lielisks treniņš
pirms sacensībām ASV pilsētā Lasvegasā, kas notiks novembra vidū un
kurās plāno piedalīties arī jelgavnieks.
«Šādas sacensības pasaulē tiek rīkotas
reti, taču tās ir ļoti prestižas, jo tajās
piedalās pasaules spēcīgākie kartinga
braucēji,» tā sportists.
Savukārt LMT Autosporta akadēmijas ieskaitē, kurā piedalās 11 Latvijas
skolu komandas, 8. vietu izcīnīja Jelgavas Amatu vidusskolas komanda,

Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja samaksa. Lielā iela 9.
T.22182220.

Dažādi
Elektromontāža. T.28880703.
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
Zemes frēzēšana. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.
Aicinu bērnus no 6 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; uzrakstīt pieteikumu tiesai; uzturlīdzekļi. Raiņa 14. T.29179847

Foto: prokart.lv
«ProKart» 6. posma organizators
Jānis Kuķis atzīst, ka Jelgavas ielu
kartinga sacensības ir īpašas Latvijas
autosportistu kalendārā. «Trase bija
ātra – varbūt tādēļ jaunajiem tā bija
grūts pārbaudījums.» Savukārt kartinga kustības aizsācējs Jelgavā Ēriks
Gasparovičs (Nr.7) sacensības izmantoja kā treniņu pirms ielu sacensībām
ASV pilsētā Lasvegasā, kuras apmeklēs
pasaules ātrākie kartinga braucēji.

Juridiskie pakalpojumi: prasības par
uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības
šķiršanu, maksātnespēju, darba samaksu.
Ir iespēja saņemt konsultāciju klienta
dzīvesvietā. Rīgas iela 53a. T.26406466.
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi. T.28265306.
Veic dziļurbumus, spices. Pieslēgšana.
T.20011426.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Uzstādu jaunus dzinējus MTZ-05,
MB-1, MF-70, Kutaīsi 610 motoblokiem.
T.22434304.

kuras kartingu vada pilots Vitālijs
Foto: Austris Auziņš
Žirnovs. Komandas vadītājs skolotājs
Mārtiņš Eizengrauds pauž gandarījumu, ka sarežģītā trase pievārēta ar
minimāliem tehniskiem zaudējumiem.
«Esmu ļoti priecīgs par to, ka spējām
kuru spēja uzvarēt, tādējādi kļūstot
finišēt. Šīs bija ļoti sarežģītas sacensī-  Ģirts Pommers
par Latvijas čempionu. Kā atzīst
bas, kurās katra mazākā neuzmanība
Aizvadītajā nedēļas nogalē
JCSVC boksa treneris Aleksandrs
vai kļūda varēja kļūt liktenīga. Pirms
Rīgā notika Latvijas čempioKnohs, lielu artavu sportista panāmums startēja jaunākie braucēji, kuri
nāts
boksā,
kurā
ar
labiem
kumu izcīnīšanā devis Artjoma tēvs
piedzīvoja avārijas. Uz brīdi pat tika
panākumiem startēja JelgaLeonīds Haņevičs, kurš strādā arī par
slēgta trase un sacensības aizkavējās.
vas Cīņas sporta veidu centra
starptautisku šī sporta veida tiesnesi.
Kopumā ar izcīnīto 8. vietu esmu ļoti
(JCSVC) sportisti. Par Latvijas
Interesanti, ka sacensību pieteikuapmierināts. Galvenais tomēr ir puišu
čempionu svara kategorijā
mā minēts spēcīgā Jelgavas boksera
veselība, tādēļ uzskatu, ka labāk bija
līdz 81 kilogramam kļuva
Raita Sinkēviča vārds, taču pats
nobraukt līdz galam uzmanīgāk, nevis
Artjoms Haņevičs, bet sudsportists atklāj, ka tajās nepiedalījās.
forsēt notikumus. Kaut arī priekšbraurabu svara kategorijā līdz 56
«Treniņnometnē pie profesionālā
cienos nedaudz apskādējām kartingu,
kilogramiem
izcīnīja
Ņikita
boksera Roberta Heleniusa, kurš šosacensības tas izturēja godam.»
Androščuks. Bronza svara
brīd atrodas pasaules spēcīgāko ranga
LMT Autosporta akadēmijas iekategorijā līdz 60 kilogratrīsdesmitniekā, guvu savainojumu,
skaites kopvērtējumā pēc aizvadītiem
miem – Ritvaram Tomasam.
kas man liedza piedalīties Latvijas
četriem posmiem mūsējie ar izcīnītiem
čempionātā, taču sacensību organi53 punktiem ir 9. vietā. Līdere ar 147
A.Haņevičs
svara
kategorijā
līdz
81
zatori ir atzīmējuši, ka esmu izcīnījis
punktiem ir Smiltenes tehnikuma
komanda. Interesanti, ka septembra kilogramam finālā cīnījās ar spēcīgo 3. vietu. Tas neatbilst patiesībai,»
sākumā visas 11 komandas Ropažos Jūrmalas sportistu Denisu Savdonu, komentē R.Sinkēvičs.
aizvadīja sadraudzības sacensības, kurās braucēji startēja ar īres kartingiem,
kas faktiski deva iespēju sacensties ar
tehniski identiskiem braucamajiem.
Šajās sacensībās jelgavnieki izcīnīja 2.
vietu. «Sacensībās ar tehniski līdzvērtīgiem kartingiem atklājās, ka mūsu
komandai pietiek meistarības, taču
vēl jāprogresē tehnikas sagatavošanā,»
spriež M.Eizengrauds.
Nākamās – noslēdzošās – LMT Autosporta akadēmijas Skolu kartinga kausa ieskaites sacīkstes notiks 1. oktobrī
Ropažos, sporta kompleksā «333».
Vienlaikus tas būs arī «ProKart» kausa
Foto: no JCSVC arhīva
noslēdzošais – 7. – posms.

Haņevičs – Latvijas čempions boksā

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.

Līdzjūtības
…skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
Kad saule spīd.
/H.Skuja/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai Spolānei,
dzīvesbiedru pēdējā gaitā pavadot.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs
Es aizeju tai gaismā,
kur tālāk nav kur iet.
Brīvs putns esmu gaisā.
/I.Ziedonis/
Visdziļākā līdzjūtība Indrai Lazdiņai un
viņas ģimenei, meitu zaudējot.
Kolēģi Jelgavas pilsētas
domes administrācijā
Aiziet, rudenim atnākot, varbūt ir labāk,
Tad daba pieklust un dvēselei vieglāk.
Un šķiet, ka līdz ar Sauli
Viņa aicināta debesīs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei
Anita Skubiļinai, audžumammu
aizsaulē aizvadot.
Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas darbinieki

Aizsaulē aizgājuši
FRANCIS ŽUKS (1952. g.)
ŅINA IVAŅINA (1928. g.)
AUSMA DOMBROVSKA (1930. g.)
VASILIJS CIGANKOVS (1939. g.)
JURIJS ĻEBEDEVS (1934. g.)
IEVA RĀTA (1922. g.)

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2297.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Tava kārta dejot!» Muzikāla melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
13.20 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
13.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 239. un 240.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2297.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Dāma. Gleznotāja Džemma Skulme». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 237. un 238.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 601.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».* Andora – Latvija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 602.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 23.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
0.40 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.15 «Ceļš mājup. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
11.45 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 JAUNUMS. «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai».
Kulinārijas raidījums.
14.50 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 5.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 91.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Attīstības kods 2».
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 91.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
9.05 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 24.sērija.
10.05 ««Gatavo 3» mežā».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 13.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
15.45 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». ASV seriāls. 1.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 12.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sveika, Rīga!»
1.35 «Greislenda». Seriāls. 2.sērija.
2.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 20. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2298.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 9.sērija.

10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Dzīve kā lauku saimniecība». Vācijas komēdija. 2012.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 241. un 242.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2298.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Klintoni un Obamas:
Slepenā sāncensība». Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Latvija izdzied un izdejo Eiropu.
Eiropas dienai veltīts svētku koncerts».*
1.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».

LTV7
5.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Jaunrades kora dziesmu koncerts «Radītprieks».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 239. un 240.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 602.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Rio 2016 olimpiskās spēles».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 23.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 603.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «2016.gada paralimpiskās spēles Rio. Noslēguma ceremonija».*
22.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 24.sērija.
22.50 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.50 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 18.sērija.
0.50 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.55 «Pa pilsētu jumtiem. Barselona». Dokumentālu filmu cikls.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 45.sērija.
11.45 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2. un 3.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 6.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Neskūpsti krāpnieku». Vācijas romantiska komēdija.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Greislenda». Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 1.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 14.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 2.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.00 «Bekstroms». ASV seriāls. 4.sērija.
1.00 «10000 p.m.ē.» ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
3.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.25 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 21. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2299.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.01 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 243. un 244.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2299.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

TV PROGRAMMA
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 8.sērija.
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 241. un 242.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 603.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 24.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 604.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants». (krievu val., ar subt.).
20.20 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss».
ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 25.sērija.
22.00 «Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls».
23.05 «Lai dzīvo bērni! 6». Dokumentāla filma.
23.35 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 46.sērija.
11.45 «Neskūpsti krāpnieku». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 7.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 16.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Transcendence». ASV fantastikas drāma. 2014.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Košākai dzīvei 3».
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 21.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 15.sērija.
13.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 2. un 3.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 3.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.40 «Greislenda». Seriāls. 3.sērija.
1.35 «Ideāls vīrietis». ASV romantiska drāma. 2013.g.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 3.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 22. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2300.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 11.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 245. un 246.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2300.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «Vienas dienas restorāns».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KARALISTE».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar sapni mugursomā».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.45 «Klintoni un Obamas: Slepenā sāncensība».
Dokumentāla filma.
1.45 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 6.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 8.sērija.
3.35 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7

LTV7

5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.) Viļaka. Pils iela.
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 243. un 244.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 604.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
15.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 25.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 605.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 26.sērija.
21.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss».
ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.) Viļaka. Pils iela.
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 245. un 246.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 605.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 2.daļa.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 606.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.50 «Latvijas futbola virslīgas spēle». «FK Liepāja» – «FK Ventspils».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neredzamā». Vācijas drāma. 2011.g.
0.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.05 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 1. un 2.daļa.
3.05 «Anekdošu šovs 2».*
4.00 «Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 47.sērija.
11.50 «Laika prognoze – mīlestība». ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 8.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dok.seriāls. 12.sērija.
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 22.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 16.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 4.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgšana».
ASV un Bulgārijas spraiga sižeta filma. 2013.g.
23.55 «Greislenda». Seriāls. 4.sērija.
0.55 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
1.25 «Bekstroms». Seriāls. 4.sērija.
2.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 4.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 23. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 6.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 247. un 248.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
19.25 TV PIRMIZRĀDE. «Rozentāls. Septiņi». LTV dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 48.sērija.
11.45 «Ļauj iet, ja mīli». Vācijas melodrāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai».
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 95.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Galaktika».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.15 «Dzīvīte».
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5».
Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Kāsla metode 6». Seriāls. 1.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 17.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 4. un 5.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
21.00 «Gārfīlds 2». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
22.45 «Brīvdienu terapija». ASV komēdija. 2009.g.
1.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
1.30 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 1.sērija.
2.25 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 2.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 5.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 24. septembris
LTV1
5.20 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums».
Vācijas un Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 2.sērija.
12.45 «Vienas dienas restorāns».*
13.15 «Adreses».*
13.50 «Deviņdesmitie».*
14.50 «Latvijas Radio bigbenda, maestro Raimonda Paula un
Kristīnes Prauliņas koncerts. Labdarības akcija «Top
Latvijas Likteņdārzs»».*
16.00 «Rozentāls. Septiņi». LTV dokumentāla filma.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Gulēt, lai dzīvotu». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Oņegins. Komentāri».
Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.00 «Mana dziesma».*
1.10 «Neredzamā». Vācijas drāma. 2011.g.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.10 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.05 «Dzimtas detektīvs».*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.). J.Kubilis.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KARALISTE».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 TV PIRMIZRĀDE. «Vēsture. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 4.sērija.
14.15 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 10.sērija.
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
16.00 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kukurūzas bums». Dokumentāla filma.
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
23.10 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Seriāls. 10.sērija.
0.50 «Latvijas Gada balva sportā 2015».*
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* J.Kubilis.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 9.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 20.sērija.
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 4.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 9.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 5. un 6.sērija.
13.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
14.00 «Vecpuisis 14». ASV realitātes šovs. 4. un 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums». ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».

21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 4. un 5.sērija.
23.05 «Ceļā». Francijas un Lielbritānijas piedzīvojumu drāma.
1.35 «Laika prognoze – mīlestība». ASV melodrāma. 2015.g.
3.00 «Dauntonas abatija 4». Seriāls. 2013.g. 9.sērija.
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.10 «Zilajā dzelmē». ASV drāma. 2010.g.
15.10 «Dejas ar viļņiem 2». ASV un DĀR piedzīvojumu filma. 2011.g.
17.20 «Gārfīlds 2». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Vāģi 2». ASV animācijas filma. 2011.g.
21.45 «Harijs Poters un Fēniksa ordenis». ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
0.35 «Zilajā dzelmē». ASV drāma. 2010.g.
2.30 «Bēgšana». ASV un Bulgārijas spraiga sižeta filma. 2013.g.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Svētdiena, 25. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.00 «Pa pilsētu jumtiem. Buenosairesa». Dok.filmu cikls.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Mans zaļais dārzs».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).

18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Zonnenhofa». Vācijas melodrāma. 2007.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 «Likteņdzirnas». Latvijas melodrāma (ar subt.). 1997.g.
23.20 «KARALISTE».*
23.50 «Gulēt, lai dzīvotu». Dokumentāla filma.
0.50 «Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas svētku koncerts».*
3.10 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2010»».*
4.10 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.05 «Viļa Vītola likteņa dārzs». LTV videofilma.

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.) Viļaka. Pils iela.
11.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.30 «Vēsture. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.20 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums». Vācijas un
Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 2.sērija.
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 10.sērija.
15.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bibī Bloksberga un Tīna».
Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
16.55 «Vienas dienas restorāns».*
17.25 «Kukurūzas bums». Dokumentāla filma.
18.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
18.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 4.sērija.
19.20 TV PIRMIZRĀDE. «Tīmeklī». Spraiga sižeta drāma. 2013.g.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 19.sērija.
22.00 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku».
Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
1.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
3.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

Septembrī atsākas ārstnieciskās
vingrošanas grupu nodarbības
fizioterapeites Zanes Šilinskas vadībā
Raiņa ielā 14.
Pirmdienās plkst.17.30, trešdienās plkst.18.
Pieraksts pa tālruni 28891642.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā

Jelgavas Mākslas skolas salidojums!
Visi skolas absolventi, pedagogi un bijušie kolēģi tiek
aicināti uz skolas 30 gadu jubilejas svinīgo
pasākumu 2016. gada 1. oktobrī plkst.17
skolas aktu zālē Mazajā ceļā 2.
Pasākuma programma – www.j-m-s.lv.
Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz 20. septembrim
pa tālruni 26674446, 63023768.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis» turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola
turpina uzņemt jaunus audzēkņus –

ZĒNUS un MEITENES –

profesionālās ievirzes izglītības programmās

(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības septembrī un oktobrī
Vizāžas tehnoloģijas
20.07., 27.09., 04.10.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
21.09., 05.10., 26.10.
Gēla nagu modelēšana
16.09., 07.10., 21.10.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
19.09., 03.10., 17.10.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)19.09., 03.10., 17.10.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
21.09., 28.09., 05.10.
Skropstu ilgviļņi
21.09., 28.09., 05.10.
Vaksācija
11. – 20.10., 15. – 16.11.
Solāriju darbinieku apmācība
05.10., 07.11., 05.12.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
26.09., 10.10., 24.10.
Nagu dizains
22.09., 13.10., 27.10.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

BASKETBOLĀ un VIEGLATLĒTIKĀ.
Lai saņemtu papildu informāciju,
lūdzam zvanīt pa tālruni 63029945.

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

Komplektējam jaunu grupu
profesionālās
floristikas apguvei.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

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

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

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

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

«Jelgavas ledus sporta skola»

UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠORTTREKĀ

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

www.jelgavasvestnesis.lv
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VALMIERAS TEĀTRA VIESIZRĀDE

"DEBESIS IR MUMS"
Jelgavas kultūras namā

22.septembrī plkst. 19.00
Cena: Eur 6/ 8/ 10

Biļetes: Jelgavas k/n kasē, "Biļešu paradīze" kasēs un www.bilesuparadize.lv
www.vdt.lv

4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 21.sērija.
6.35 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 5.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 10.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
7. un 8.sērija.
12.30 «Cerība». Krievijas melodrāma. 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Galaktika».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 4. un 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 6. un 7.sērija.
23.05 «Purvāji 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Ļauj iet, ja mīli». Vācijas melodrāma. 2012.g.
1.40 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
3.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
6.50 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
izsludina konkursu uz

labiekārtošanas meistara(-es) amatu.
Darba pienākumi:
• organizēt un kontrolēt:
- sētnieku darbu;
- pļaušanas darbus;
- apzaļumošanas darbus;
- ēkas uzkopšanas darbus.
Prasības kandidātam:
• augstākā izglītība;
• vēlama atbilstoša darba pieredze līdzīgā amatā;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba automašīnu.
Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63007719.
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7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
12.05 «Dejas ar viļņiem 2». ASV un DĀR piedzīvojumu filma. 2011.g.
14.10 «Harijs Poters un Fēniksa ordenis». ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
16.55 «Vāģi 2». ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Ridika hronikas». ASV fantastikas filma. 2004.g.
1.00 «Pusaudze un izsekotājs». ASV trilleris. 2012.g.
2.45 «Greislenda». Seriāls. 7. un 8.sērija.
4.20 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.

Pārtikas ražošanas uzņēmumam SIA «L.Ē.V.»
(ekstraktu rūpnīca) (reģ.Nr.48503003037)

vajadzīgs(-a) tehnologs(-ģe)

darbam ražošanas cehā (ar dzīvesvietu Jelgavā vai Dobelē).
Prasības: vēlama vismaz 5 gadu darba pieredze pārtikas
rūpniecībā; pieredze cilvēku vadībā; augstākā izglītība
ķīmijas/pārtikas nozarē; latviešu, angļu, krievu valodas
zināšanas; spēja patstāvīgi strādāt, vadīt kolektīvu;
labas datorprasmes.
Piedāvājam: darbu dinamiski augošā uzņēmumā; darba
kompetences celšanai nepieciešamās apmācības; labus
darba apstākļus un sociālās garantijas.
CV sūtīt pa e-pastu lev.nat@apollo.lv,
info@lev-extracts.com.
Informācija pa tālruni 63077400, 29122569.

Pārtikas ražošanas uzņēmumam SIA «L.Ē.V.»
(ekstraktu rūpnīca) (reģ.Nr.48503003037)

vajadzīgs(-a) ķīmiķis(-e)

darbam laboratorijā (ar dzīvesvietu Jelgavā vai Dobelē).
Darba pienākumi: veikt testējamo paraugu atlasi;
veikt testēšanu izejvielām un gataviem produktiem;
veikt savlaicīgu un precīzu laboratorijas žurnālu un
protokolu aizpildīšanu.
Prasības: vēlama vismaz 3 gadu darba pieredze pārtikas
rūpniecībā; pieredze darbā ar laboratorijas iekārtām
un analīzēm; augstākā vai profesionālā vidējā izglītība
ķīmijas vai pārtikas rūpniecībā; latviešu, angļu, krievu
valodas zināšanas.
Piedāvājam: darbu dinamiski augošā uzņēmumā; darba
kompetences celšanai nepieciešamās apmācības; labus
darba apstākļus un sociālās garantijas.
CV sūtīt pa e-pastu lev.nat@apollo.lv,
info@lev-extracts.com.
Informācija pa tālruni 63077400, 29122569.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Jelgavā – Valmieras teātra
izrāde «Debesis ir mums»
Jelgavnieks
Mārtiņš Upenieks
Valmieras Drāmas
teātra izrādē «Debesis ir mums»
spēlē saimniecības mantinieka
Mareka lomu.

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

Foto: no Valmieras
Drāmas teātra arhīva
 Jana Bahmane

Laba pārvaldība sākas ar pieklājību, ar valsts
amatpersonu un darbinieku pretimnākošu
attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips
kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts
amatpersonām un darbiniekiem būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids,

kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un
uzlabot labu pārvaldību.

Pasākumi pilsētā
15. septembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
lasītavā).
16. septembrī pulksten 14 – lasīšanas veicināšanas pasākums «Brīvdabas bibliotēka» (Raiņa parkā).
16. septembrī pulksten 19 – mūsdienu deju studijas «Benefice» koncerts «Ceļā
uz Dienvidkoreju». Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika», cena – € 3
(kultūras namā).
17. septembrī pulksten 14 – «Zemgales vācelītes» atvēršanas svētki. 10 gadu
jubilejas sarīkojums (kultūras namā).
18. septembrī pulksten 16 – muzikālā izrāde komēdija «Ezītis miglā». Trīs tautā
mīlēti aktieri – Mārtiņš Vilsons, Ivars Kalniņš un Arnis Līcītis – apvienojušies muzikālā
komēdijā pieaugušajiem «Ezītis miglā». Biļešu cena – € 7 (kultūras namā).
18. septembrī pulksten 18 – Bērnu un jauniešu mūzikas kluba audzēknes Madaras
Murņikovas solo koncerts (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
20. septembrī pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra sezonas atklāšana, teātra
sporta turnīrs un jaunu dalībnieku uzņemšana (Jāņa Čakstes bulvārī 5a).
23. septembrī pulksten 19 – Viktors Kozlitins: romances un dziesmas no Muslima
Magomajeva repertuāra. Klavieru pavadījumu izpilda Marina Glagoļeva. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
24. septembrī pulksten 10 – Pasaules tūrisma dienas orientēšanās sacensības –
iepazīsti Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu aizraujošās sacensībās kājām,
ar velosipēdu vai auto. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. septembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele
«Koridors». Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
24. septembrī pulksten 17 – koncerts «Flautas lidojums». Muzicē Ieva Pudāne
(flauta) un Ilze Reine (ērģeles) (Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā).
25. septembrī pulksten 11 – «Teātris un Es» piedāvā izrādi bērniem «Toms pret
superpelēm». Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 30. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas 2016. gada absolventu diplomdarbu izstāde (kultūras namā).
Līdz 30. septembrim – Olga Sudakova. Gleznas; Valērijs Sudakovs. Fotogrāfijas
(kultūras namā).
Līdz 30. septembrim – fotogrāfa Aigara Dāboliņa darbu izstāde «Dabas atspulgi»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 3. oktobrim – Vijas Spekkes izstāde «Bēgļi–gūstekņi» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 9. oktobrim – izstāde «Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875
– 1941)» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. oktobrim – Ulda Zutera gleznu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 2. novembrim – Lolitas Zikmanes izstāde «Gleznas» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 27. novembrim – Paula Spridzāna personālizstāde «4. pietura» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

22. septembrī pulksten 19
Jelgavas kultūras namā
viesosies Valmieras Drāmas teātris ar Ērika Vilsona
lugas «Debesis ir mums»
iestudējumu, kurā vienu no
galvenajām lomām atveido
jelgavnieks Dailes teātra
aktieris Mārtiņš Upenieks.
«Šī izrāde ir par dzīvi – par
mīlestību, attiecībām, dzeršanu un naudu,» iestudējumu vērtē jelgavnieks.
Lugas darbībā iezīmējas mūsdienu Latvijas lauku situācija – zeme
paliek atmatā vai tiek pārdota tiem,
kuri spēj maksāt vairāk. «Galvenie
varoņi ir gudri un jūtīgi cilvēki, kurus samalusi dzīve,» lugu raksturo
režisors Jānis Znotiņš. M.Upenieks,

kurš spēlē saimniecības mantinieka
Mareka lomu, atklāj, ka viņa tēlu
nomoka dilemma starp mīlestību
un iespēju doties labākas dzīves
meklējumos. «Marekam ir iespēja
pārdot zemi, uz kuras dzīvo viņa
mīļotā Agnese, un doties, kur acis
rāda, taču lēmuma pieņemšanu kavē
sena mīlestība,» stāsta aktieris. Viņa
atveidotais tēls ir apmaldījies savos
sapņos un ieslīdzis alkoholismā, ko
pastiprinājusi mātes zaudēšana.
«Izprast šo tēlu un iejusties tajā
nebija viegli, un joprojām tas ir vērtīgs
aktiermeistarības pārbaudījums. Nospēlēt cilvēku reibumā ir viens no
grūtākajiem aktiera uzdevumiem,»
atklāj jelgavnieks.
«Šī man ir smaga loma – gan
emocionāli, gan fiziski,» vērtē M.Upenieks. Katrs izrādes varonis ir paslēpis savu dvēseli atkarībās, rupjībā,
materiālajās vērtībās, taču izrāde

tiecas atspoguļot to gaišumu, kas
joprojām ir katrā no viņiem.
Šis būs izrādes «Debesis ir mums»
pirmais izbraukums, un M.Upenieks
atklāj, ka tas vienmēr rada papildu
satraukumu par to, kā izrādes vide
integrēsies citās telpās. «Protams,
spēlēt pilsētā, kurā esmu uzaudzis
– tā arī ir papildu atbildība, taču vēl
vairāk mani satrauc scenogrāfija,»
saka jelgavnieks. Šī M.Upeniekam
būs viena no pēdējām izrādēm ar Valmieras Drāmas teātri, kurā aktieris
aizvadījis vienu sezonu.
Izrādes scenogrāfiju veidojuši
J.Znotiņš un Ričards Millers, kostīmu māksliniece – Inga Apine, lomās
– Māra Mennika, M.Upenieks, Aigars
Vilims un Ingus Kniploks. Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja aizvadītā
gada 19. martā.
Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs, cena – 6 – 10 eiro.

Uldim Zuteram – jubilejas
izstāde un jauns katalogs
 Jana Bahmane

«Kā jau lauku bērnu, mani
visemocionālāk uzrunā ainava, kurā nav civilizācijas
klātbūtnes – mežs, jūra,
pļava,» savā jaunākajā katalogā «ULDIS ZUTERS mana
ainava» raksta gleznotājs
Uldis Zuters. Viņa jubilejas
izstāde šobrīd skatāma Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Godinot mākslinieka 75.
jubileju, Jelgavas muzejā
eksponēts U.Zutera pēdējo piecu gadu veikums.
Mākslinieku jubilejas izstādes un
kataloga atklāšanā sveica kolēģi,
mākslinieki, domubiedri un tuvinieki.
«Tas ir zīmīgi, ka Ulda izstāde tiek
atklāta tik gaišā un skaistā vietā, jo
savu dzimšanas brīdi viņš piedzīvoja
pavisam tumšā telpā, kas vairāk bija
piemērota sīklopu uzturēšanai,» savās
atmiņās dalās gleznotāja māsa Daina.
Mākslinieks dzimis Skrundas pagasta
«Ceplīšos» 1941. gada 7. septembrī,
kad Latvija atradās vācu okupācijas
varā un visapkārt valdīja neziņa par
to, kas notiks tālāk. Arī mākslinieka
ģimene piedzīvoja grūtus laikus. «Tas
ir apbrīnojami, kā ģimenes mīlestība
un Dieva likts ceļš palīdzējis brālim
nonākt šeit,» uzsverot mākslinieka
ģimenes un laikabiedru atbalstu viņa
dzīves ceļā, saka U.Zutera māsa. Viņa

Gleznotāja Ulda Zutera
jubilejas gadā muzejā skatāma viņa darbu
izstāde «ULDIS ZUTERS
mana ainava», un ar šādu
nosaukumu tapis arī viņa
jaunākais katalogs.
Foto: Austris Auziņš
atminas, kā pēc tēva iniciatīvas brālis
iestājies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolā un ik rītu devies uz vilcienu,
kas izbrauca pulksten 5.04. ««Rozentāļi» bija vieta, kur ieguvu pamatvirzību
visai turpmākajai dzīvei, kur klases
audzinātāja Arnolda Griķa ietekmē
veidojās mana izpratne par glezniecību, tālab joprojām uzskatu sevi par
«griķistu»,» katalogā atklāj U.Zuters.
«Uldis ir cilvēks, uz kuru vienmēr var
paļauties,» sveicot mākslinieku, sacīja
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktore Gita Grase,
atgādinot, ka nākamgad apritēs 25
gadi, kopš U.Zuters strādā par dizaineru Jelgavas muzejā. Savukārt Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs Māris

Brancis atzīst, ka U.Zutera māksla ar
gadiem kļūst arvien labāka.
Gleznotāja darbos īpaši iezīmējas
zilie toņi, kuri, izrādās, U.Zuteru pavada jau no dzimšanas brīža, jo, tikko
dzimis, viņš noguldīts uz zila krekla.
Daiļradē atklājas arī mākslinieka
dzimtas, kas sadalījusies māksliniekos
un zemniekos, ietekme – gleznotāja
darbos dominē daba. Mākslinieks par
daudzpusīgo atbalstu jubilejas izstādes
un kataloga tapšanā pateicas kolēģiem
muzejā un īpašu paldies saka meitai
Gundegai Goldšmitei.
U.Zutera izstāde «ULDIS ZUTERS
mana ainava» Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā skatāma
līdz 30. oktobrim.

