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Pirmo Eliasa balvu
saņem Edvīns Kalnenieks

Aicina nolikt ziedus pie
Jāņa Čakstes pieminekļa
 Jana Bahmane

Ceturtdien, 14. septembrī, Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienā, pulksten
14 notiks svinīga ziedu nolikšana pie J.Čakstes
pieminekļa, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Šogad aprit 158 gadi, kopš dzimis pirmais Valsts prezidents
zemgalietis J.Čakste, un, godinot viņa piemiņu, 14. septembrī
pulksten 14 ziedus pie pieminekļa aicināts nolikt ikviens jelgavnieks.

Vakanču gadatirgū
palīdzēs atrast darbu
 Anastasija Miteniece

12. septembrī pulksten 10 Jelgavas tehnikumā notiks Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Vakanču gadatirgus.
Tajā jelgavnieki varēs
tikties ar potenciālajiem darba devējiem,
kuri jau pieteikuši
kopumā vairāk nekā
360 vakanču.

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Ievadot latviešu gleznotāja Ģederta Eliasa
130. jubilejas mēnesi,
šonedēļ Jelgavas muzejā pasniegta pirmā
Jelgavas pašvaldības
Ģ.Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā – to par darbu
«Dārzs vakarā» saņēma gleznotājs Edvīns
Kalnenieks.
«Šis darbs bija tapis jau
pirms konkursa izsludināšanas, jo lauku tēma man
vienmēr bijusi tuva – bērnībā
laukos pavadīju daudz laika.
Mani piesaista lauku vide, cilvēki, dzīvnieki,» stāsta E.Kalnenieks, atzīstot, ka šī balva
viņam ir liels un negaidīts
pagodinājums. Muzejā līdz 8.
oktobrim apskatāma arī balvas
pretendentu izstāde, kurā eksponēti 51 autora darbi.
Vienam no visu laiku Latvijas
izcilākajiem lauku žanra gleznotājiem Ģ.Eliasam 23. septembrī
apritētu 130 gadi, un šim notikumam par godu Jelgavas
pašvaldība nodibināja Ģ.Eliasa
balvu par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā.
Konkursam bija aicināti pieteikties profesionāli mākslinieki,
mākslas augstskolu studenti un
mākslas vidusskolu absolventi,
iesniedzot ne vairāk kā divus

darbus jebkurā glezniecības žanrā. Kopumā žūrijas vērtējumam
120 darbus iesniedza 80 autori
– vecākās paaudzes meistari,
Latvijas Mākslas akadēmijas
absolventi un mākslas nozares
studenti. Jāpiebilst, ka darbus
iesniedza arī tādi autori, kas ir
dzimuši un skolojušies Latvijā,
bet šobrīd dzīvo ārzemēs.
«Pēdējā laikā mani darbi top
ilglaicīgā procesā – es tos iesāku,
tad nolieku malā un pēc kāda
laika atkal turpinu. Tā tapa arī
glezna «Dārzs vakarā», kurā es
vēlējos izcelt toņu bagātību,»
darba tapšanas procesu raksturo
gleznotājs Jelgavas Mākslinieku
biedrības biedrs E.Kalnenieks.
Viņš, pēc žūrijas teiktā, savā
gleznā turpina Ģ.Eliasa lauku
sadzīves tēmu, risinot to viņam
raksturīgā tehnikā – pastelī.
Savukārt E.Kalnenieks norāda,
ka, pateicoties šai izstādei, Jelgavā varēs iepazīt daudzu jaunu
mākslinieku darbus. Pirmās
Ģ.Eliasa balvas ieguvējs saņēma
medaļu, ko veidojusi tēlniece
Nellija Skujeniece, un naudas
balvu 3000 eiro, bet katrs izstādes dalībnieks – ekspozīcijas
katalogu.
Atklājot Ģ.Eliasa balvas pretendentu izstādi, pasniegtas
arī vairākas simpātiju balvas.
Jelgavas novads simpātiju balvu
piešķīra Edvardam Grūbem
(darbs «Abra»), Uldim Rogam
(darbs «Svēte») un Kristapam
Priedem (darbs «Dainas»), bet
Ģ.Eliasa fonda balvu par gleznu

«Kāršu pupas» saņēma Olita
Gulbe-Ģērmane. Savu speciālbalvu pasniedza arī Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš – viņš sveica
mākslinieci Lolitu Zikmani par
darbu «Vakara migla». «Priecājamies, ka Jelgava un Zemgale
ir izauklējusi tādu pasaules
klases mākslinieku kā Ģederts
Eliass, un, ieviešot šo balvu,
centāmies parādīt arī šodienas
māksliniekus un atrast Eliasa
domubiedrus,» tā A.Rāviņš.
«Lauku tēmai Latvijas mākslā
ir sena tradīcija, tādēļ, vērtējot
konkursa dalībnieku iesūtītos
darbus, tēmas atklāsme žūrijai pārsteigumus nesagādāja
– pārsteidza vien atsevišķu
autoru sniegums. Iesniegto
darbu klāsts bija ļoti plašs, un
tas pierāda, ka lauku tēma
māksliniekus interesē un viņi
saskata iespēju to atspoguļot
savos darbos. Tāpat kuplais
dalībnieku skaits apliecina, ka
šīs balvas ieviešana noteikti ir
attaisnojusies,» vērtē žūrijas
komisijas locekle Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
Māra Lāce, piebilstot: «Žūrija
strādāja ļoti intensīvi – šāds
darbs neapšaubāmi prasa lielu
iedziļināšanos, taču priecē, ka
pie lēmuma nonācām bez lielām
domstarpībām. Domāju, ka
darbus vērtējām diezgan bargi,
tādēļ daudzu autoru gleznas
palika aiz izstāžu zāles sienām,»
tā M.Lāce.
Savukārt mākslas zinātniece

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

NVA nodarbinātības organizatore Daiga Ševčenko stāsta,
ka Vakanču gadatirgū darba
devēji ne vien piedāvās vakances, bet arī veiks pirmās darba
intervijas ar kandidātiem. Papildus darba devēji interesentiem prezentēs savu uzņēmumu, gan iepazīstinot ar darba
nosacījumiem, gan arī stāstot
par karjeras izaugsmes iespējām konkrētajā uzņēmumā.
Nodarbinātības organizatore
uzsver: «Vakanču gadatirgus
notiek jau ceturto reizi, un
katru gadu pēc pasākuma ir
jūtama atgriezeniskā saikne,
piemēram, darba devēji atzīst,
ka ir atraduši nepieciešamos
darbiniekus.»
D.Ševčenko norāda, ka vakances pieteiktas daudzveidīgās kategorijās, piemēram,
pārdošana, ražošana, ēdināšana, celtniecība, transports,
tūrisms. Dalību Vakanču

gadatirgū jau pieteikuši aptuveni 30 darba devēji, tostarp
gan Jelgavas uzņēmumi, gan
arī Latvijas uzņēmumi, kuri
piedāvā darbu mūsu pilsētā.
To vidū ir «Rimi Latvija»,
«Grifs AG», «Dinex Latvija»,
«Maxima Latvija», «Lāči»,
Jelgavas uzņēmumi «Cross
Timber Systems,» «PET Baltija», «Chocolette Confectionary», kā arī «Latvijas piens»,
«Heisterkamp Transport Latvija» un daudzi citi.
Jāpiebilst, ka interesenti
aicināti uz pasākumu ņemt
līdzi CV, lai nepieciešamības
gadījumā varētu to nodot
potenciālajam darba devējam
kopā ar savu kontaktinformāciju.
Savukārt pie NVA Jelgavas filiāles speciālistiem jelgavnieki varēs gūt aktuālu
informāciju par NVA pakalpojumiem, tostarp vakanču
meklēšanu datubāzēs, profesionālās piemērotības noteikšanu un karjeras plānošanu.
Būtiski, ka darba meklētāji
varēs saņemt padomus, kā
izveidot CV un sagatavoties
darba intervijai.
Vakanču gadatirgus 12. septembrī norisināsies Jelgavas
tehnikumā Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 37 no pulksten
10 līdz 13. Dalība pasākumā
– bez maksas. Papildu informācija pieejama mājaslapā
www.nva.lv.

Latvijas Mākslas akadēmijas
Informācijas centra vadītāja
Ingrīda Burāne norāda, ka
māksliniekiem ir nepieciešama
šāda «savstarpējā salīdzināšanās». «Tēlotājmāksla ir vienīgais
mākslas veids Latvijā, kam nav
valsts apbalvojuma, tādēļ šī ir
īpaši nozīmīga diena Latvijas
kultūrā,» tā I.Burāne.
Darbus žūrijas komisijā vērtēja Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja direktore M.Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
Aleksejs Naumovs, Latvijas
Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītāja I.Burāne,
Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētājs Māris Brancis,
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere un žūrijas
komisijas priekšsēdētājs A.Rāviņš. Žūrijas komisija lēmumu
pieņēma atklātā balsojumā ar
balsu vairākumu.
Jāpiebilst, ka 1. septembrī
apritēja 39 gadi, kopš Jelgavas
muzejā strādā M.Kaupere, un
34 savas profesionālās darbības
gadus viņa ir veltījusi Ģ.Eliasa  Ilze Knusle-Jankevica
radošā mantojuma saglabāšanai
Pirms jaunā mācību gada, kā ierasts, Jelgavas Sociālo
un popularizēšanai. Latvijas
lietu pārvaldē (SLP) palielinājās klientu plūsma. Lai
Republikas Kultūras ministrijas
novērstu konfliktsituācijas, SLP vadītājas vietniece
Muzeju nodaļas vadītājs Jānis
pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova atgādina
Garjāns M.Kauperei pasniedza
– ģimenēm un personām, kas pretendē uz trūcīgā vai
ministrijas Atzinības rakstu par
maznodrošinātā statusu, līdztekus citiem dokumenprofesionālo ieguldījumu.
tiem jāiesniedz arī konta izraksts no kredītiestādes
Ģ.Eliasa balvu pilsēta pavai pasta norēķinu sistēmas ienākumu izvērtēšanai.
sniegs reizi trijos gados, un otJa tas netiek pievienots, pārvalde ir tiesīga statusu
rais balvas ieguvējs tiks noteikts
nepiešķirt un atteikt palīdzību.
Turpinājums 3.lpp.
2020. gadā.

Konta izrakstu no sociālās
palīdzības saņēmējiem
pieprasa MK noteikumi

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Universitātē darbu
uzsāk 35 jauni pasniedzēji
«Pēdējo divu mācību
gadu laikā studentu
skaits ir stabilizējies, un
šogad mācības uzsāk
4293 studenti, tostarp
83 no ārvalstīm. Līdz ar
to varam teikt, ka studentu skaits vairs nesamazinās, un mums
ir iespēja efektīvāk
plānot savu darbu,»
saka LLU rektore Irina
Pilvere.

«Pirms trīs gadiem
universitātē bija 140
darbinieki, kuri veic
zinātnisko darbu, –
šobrīd mums tādi ir
jau 207. Finansējums
zinātniskajai darbībai
ir trīskāršojies,» atzīst
LLU rektore Irina Pilvere, uzsverot, ka pasniedzējs, kurš pats strādā
pie zinātniskajiem pētījumiem, studentam var
dot vairāk.
Foto: Austris Auziņš

Sarunā ar LLU rektori – plašāk
par to, kā mainījies pieprasījums
studiju programmām un kā
prognozēt, kādas profesijas būs
pieprasītas pēc pieciem vai desmit
gadiem.
Pirms trīs gadiem, stājoties
LLU rektores amatā, solījāt
padarīt efektīvāku universitātes pārvaldi. Ko no iecerētā
izdevies paveikt?
Esam mainījuši pieeju un vairāk strādājam uz rezultātu gan
zinātnes, gan studiju, gan universitātes saimniecības jomā. Ir
mainīta atalgojuma politika, un
pašlaik vidējā pamatalga pasniedzējiem ir mazliet virs vidējās
algas valstī, kas šobrīd ir 927 eiro
mēnesī. Te gan jāuzsver, ka esam
izveidojuši motivācijas sistēmu,
kas par kvalitatīvi paveiktu darbu ļauj nopelnīt ievērojami vairāk. Finansējums zinātniskajai
darbībai kopš 2014. gada ir audzis
trīs reizes, un šobrīd šim mērķim,
pateicoties mūsu mācībspēku
aktīvajai zinātniskajai darbībai,
varam atvēlēt 973 tūkstošus eiro.
Tāpat ir pārskatīta pieeja infrastruktūras izmantošanā, jo
universitātei dažādās Latvijas
vietās pieder ap 170 īpašumu.
Pakāpeniski atsakāmies no ēkām
un īpašumiem, ko neizmantojam
savu funkciju veikšanai. Rudenī
izsolē piedāvāsim iegādāties
ēku Lielajā ielā 19a, kur šobrīd
saimnieko «Kreklukrogs», kā arī
ēku Helmaņa ielā 1, kur atrodas
veikals «Otto». Esam atbrīvojuši
3. dienesta viesnīcu Driksas ielā,
ko nodosim VAS «Valsts nekustamie īpašumi». Daļēji atbrīvota
arī 7. dienesta viesnīca Lielajā
ielā 17. Par šīs ēkas turpmāko
izmantošanu lēmums gan vēl nav
pieņemts.
Cik konkurētspējīga no
atalgojuma politikas viedokļa šobrīd ir universitāte?
Krīzes laikā finansējums universitātei tika samazināts uz
pusi, tādēļ bija nepieciešams
laiks, lai atgūtos. Šobrīd no bedres
esam ārā un pakāpeniski varam
celt atalgojumu. Tāpat kā skolu
pedagogiem, arī universitāšu
pasniedzējiem pēc noteikta grafika tiek paaugstināts pamatatalgojums, savukārt pārējais lielā
mērā ir atkarīgs no motivācijas
un prasmes strādāt ar dažādiem

LLU
uzņemto
studentu
skaits
fakultātēs
2016. gads

2017. gads

pētījumiem un zinātniskajiem
projektiem. Vadošie pētnieki pie
pamatalgas nopelna līdz pat 500
eiro. Tāpat papildus var nopelnīt,
strādājot dažādos zinātniskajos
projektos. Jāatzīst, ka mums ir
grūti konkurēt ar atalgojumu,
piesaistot ārvalstu pasniedzējus,
bet citādi – vismaz pieprasītākajos studiju virzienos – saviem
darbiniekiem spējam nodrošināt
labus darba apstākļus. Par to liecina kaut vai tas, ka šajā mācību
gadā darbu universitātē uzsāk
35 jauni pasniedzēji. Daudzās
vakances lielā mērā saistītas ar
paaudžu nomaiņu.

kā arī 6. un 2. dienesta viesnīcā.
Turpinās arī pērn uzsāktais pils
fasādes restaurācijas un logu
nomaiņas projekts, kura kopējās izmaksas ir 6,7 miljoni eiro.
Šie darbi turpināsies līdz 2020.
gadam, jo pils mūsu celtniekiem
ir izaicinājums. Savas korekcijas
projekta realizācijā ievieš gan
metru biezās sienas, gan dažādas
atkāpes no sākotnēji plānotā.
Kāda ir bijusi studējošo
skaita dinamika pēdējos gados, un vai ir pamats cerēt uz
studentu skaita pieaugumu
nākotnē?
Šajā mācību gadā studijas uzsāka 4293 studenti, un tas ir
mazliet vairāk nekā aizvadītajā
mācību gadā, kad mums bija 4223
studenti. Pēc prognozēm, vietējo
studentu skaits pārskatāmā nākotnē nepalielināsies, tādēļ, ja
vēlamies piesaistīt vairāk studējošo, jāskatās ārpus valsts robežām.
Šajā ziņā mums ir labas iestrādes,
un šogad mācības LLU uzsāk arī
83 ārvalstu studenti, bet vēl 47
ārvalstu studentu pieteikumi tiek
izskatīti. Lielākais pieprasījums
ir veterinārmedicīnas, ekonomikas, datorzinātnes un pārtikas
zinātnes studiju programmās,
un visplašāk pārstāvētās valstis
ir Indija ar 21 studentu un Vācija
ar 10 studentiem. Jāpiebilst, ka
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā kā vieslektors
šogad strādās arī pasniedzējs no
Šrilankas.

Iepriekšējā ES plānošanas periodā universitāte
piesaistīja ap 20 miljoniem
eiro studiju un zinātnes infrastruktūras attīstībai – cik
lielas investīcijas plānotas
šajā periodā?
Kopējais investīciju apjoms
varētu būt pat lielāks, jo zinātnes infrastruktūras attīstībai
vien plānoti 17 miljoni eiro. Par
šiem līdzekļiem tiks modernizēts
pētniecībai nepieciešamais laboratoriju aprīkojums, kā arī veikta
pils aulas, Zelta un Sudraba zāles
rekonstrukcija. Savukārt četri
miljoni eiro paredzēti studiju,
tostarp fakultāšu ēku un studentu kopmītņu, infrastruktūras
uzlabošanai. Tiks realizēti arī vairāki energoefektivitātes projekti,
piemēram, 1. un 9. dienesta viesnīcā darbi jau sākušies. Savukārt
nākamgad energoefektivitātes
projekti tiks realizēti Tehniskās
Vispārējās izglītības refakultātes līdz šim nerenovētajā formu ēnā ir palikušas
korpusā, vienā no Veterinārme- augstākās izglītības jomā
dicīnas fakultātes korpusiem, plānotās izmaiņas – ar ko

256

219
121 90

Ekonomikas un
sabiedrības attīstības
fakultāte

Lauksaimniecības
fakultāte

šajā ziņā jārēķinās LLU?
No universitātēm tiek prasīts
zinātniskais darbs. Tā ir pievienotā vērtība, ko varam dot tautsaimniecībai, tādēļ esam paaugstinājuši prasības zinātniskajai
darbībai. Šobrīd zinātniskajā
darbā iesaistīti 207 pētnieki, ir
noslēgti 16 līgumi ar uzņēmumiem par konkrētu zinātnisko
pētījumu veikšanu tādās nozarēs kā pārtikas pārstrāde,
mežkopība un kokapstrāde,
lauksaimniecība. Tādā veidā tiek
iedzīvināta zināšanu pārnese
no universitātes uz ražošanu.
Redzamākie piemēri šajā ziņā ir
pārtikas tehnoloģijas jomā, kur
mums izveidojusies veiksmīga
sadarbība gan ar uzņēmējiem,
gan ar valsts bruņotajiem spēkiem.
Ienākumi no IT nozares
eksporta šobrīd tautsaimniecībā jau pārsnieguši ienākumus no dzelzceļa kravu
pārvadājumiem, tāpat starp
eksporta līderiem ir koksnes, koka izstrādājumu un
atsevišķas lauksaimniecības
nozares. Tās ir jomas, kurās
speciālistus gatavo arī LLU,
tomēr potenciālie studenti
rindā nestāv.
Ir atsevišķi studiju virzieni, kuros pieprasījums dažādu
iemeslu dēļ samazinās. Tautsaimniecības pieprasījums nav
viendabīgs, un universitātei
jāspēj paredzēt, kādi speciālisti
būs nepieciešami pēc pieciem
vai desmit gadiem. Šajā ziņā der
ieklausīties ilggadējā «Latvijas finiera» vadītāja Jura Biķa vārdos
– viņš uzsvēra, ka Meža fakultāte
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Vides un būvzinātņu
fakultāte

Tehniskā
fakultāte

Meža
fakultāte

nozari ar tehniskajiem inženieriem jau ir apgādājusi un viņiem
šobrīd vairāk vajadzīgi inženieri
ar uzņēmēja domāšanu, proti,
fakultātei vairāk jāorientējas
uz tādu uzņēmēju sagatavošanu, kuri strādās kokapstrādes
nozarē un paši veidos darba
vietas. Tāpat tas ir lauksaimniecībā, kur, saimniecībām kļūstot lielākām un modernākām,
pieprasījums pēc speciālistiem
samazinās. Pieņemot šo izaicinājumu, esam uzsākuši darbu
pie starptautiskas agrobiznesa
studiju programmas izveides.
Mācības šajā programmā notiks
trīs blokos: pie mums Jelgavā,
Tartu Universitātē Igaunijā un
Aleksandra Stulginska universitātē Kauņā, Lietuvā.
Kā vērtējat pašreizējos
vidusskolēnus – potenciālos
universitātes studentus?
Jaunieši ir ļoti dažādi. Katra
universitāte vēlas, lai studenti
ir labi sagatavoti un motivēti
mācīties, tomēr ne vienmēr tas
piepildās. Tādēļ arī mēs savas
laboratorijas un studiju infrastruktūru piedāvājam izmantot
pilsētas skolēniem, lai viņi labāk
saprastu, kas ir universitāte un
ko te dara. Mums ir laba sadarbība ar Tehnoloģiju vidusskolu,
arī no citām skolām bērni kopā
ar pedagogiem nāk un iepazīst,
kas un kā notiek universitātē,
lai brīdī, kad jāizvēlas, kur studēt, būtu priekšstats par to, ko
varam piedāvāt. Tāpat pilsētas
pedagogus aicinām uz pasākumiem, lai vairāk iepazīstinātu
ar mūsu iespējām. Šo darbības
virzienu vēlamies paplašināt.

130 116 81 89
Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte

Veterinārmedicīnas
fakultāte

99 100
Informācijas
tehnoloģiju
fakultāte

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs šogad
gribētu iemācīties?
Liene, māmiņa:
– Tā kā strādāju vadības
asistenta
amatā un
darbā komunicējam pārsvarā angļu valodā, labprāt gribētu uzlabot angļu valodas
zināšanas. Savukārt papildus šīm
profesionālajām iemaņām gribētu
iegūt deju pedagoga izglītību. Šobrīd pasniedzu tautas dejas, tādēļ
gan informācija par interesantām
mācību metodēm, gan dejas tehnikas uzlabošana būtu noderīga
pieredze.
Vitāls, pensionārs:
– Manuprāt,
ar gadiem
cilvēks grūtāk
uzņem jaunu
informāciju,
tādēļ varu atzīties – iemācīties ko
jaunu man ir pārbaudījums, turklāt
visa jaunā informācija aizmirstas
dažu dienu laikā. Labākais mācību
laiks ir skolas gadi, kad cilvēks var
uzņemt un paturēt prātā lielu
informācijas apjomu. To, ko esmu
reiz iemācījies skolas gados, izcili
atminos joprojām.
Marta, topošā friziere:
– Šogad gribētu iemācīties piesaistīt
pastāvīgos
klientus. Proti,
friziera profesija paredz, ka ne tikai
jābūt profesionālai savā jomā – jāpiepilda klienta vēlmes, savienojot
teoriju un praktiskās iemaņas –,
bet arī jāmāk prezentēt sevi – būt
smaidīgai un patīkamai personībai,
pie kuras klients gribēs atnākt vēlreiz. Savienot šos kritērijus nemaz
nav tik viegli, tādēļ šogad došos
mācību praksē un profesionāli
pilnveidošos.
Roberts, mācās:
– Es gribētu
iemācīties
augsta līmeņa programmēšanu. Man
ir pieredze, programmējot robotu
no «Lego» klucīšiem, bet es gribētu
veidot sarežģītākas konstrukcijas,
piemēram, dronu. Zinu, ka šobrīd
jau ir dažādi droni, kurus var vadīt
ar aplikāciju, tomēr es gribētu
veidot tālo maršrutu iekārtas, kas
varētu turpināt lidojumu vairāku
stundu garumā.
Svetlana, kasiere:
– Kādreiz
gribēju iemācīties strādāt
ar datoru un
esmu to veiksmīgi izdarījusi. Tagad ar interneta
starpniecību apgūstu kulināriju,
tostarp jaunas un interesantas receptes, kuras pilnveidoju atbilstoši
savai gaumei.
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Konta izrakstu no sociālās
palīdzības saņēmējiem
pieprasa MK noteikumi
No 1.lpp.

J.Laškova skaidro, ka kredītiestādes vai pasta norēķinu
sistēmas konta izraksts jāiesniedz saskaņā ar Ministru
kabineta (MK) 30.03.2010.
noteikumiem Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu». Tas nepieciešams,
lai objektīvi izvērtētu ģimenes
(personas) ienākumus un materiālo stāvokli, kas ietver arī informāciju par personas naudas
līdzekļu uzkrājumiem. Saskaņā
ar MK noteikumiem personas
naudas līdzekļu uzkrājumi
nedrīkst pārsniegt 128,06 eiro.
J.Laškova uzsver: «Ja uz trūcīgā vai maznodrošinātā statusu
pretendē ģimene, tad konta
izraksts jāiesniedz visām tās
pilngadīgajām personām.»
Iztikas līdzekļu deklarācijas
iesniedzējiem iesniegumam
jāpievieno konta pilns izraksts
(pārskats) no katra konta par
pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem, kas satur šādu
informāciju: personas vārdu un
uzvārdu, personas kodu, konta

 Ģirts Pommers

22. septembrī Latvijā
jau tradicionāli notiks Olimpiskā diena,
kurai šogad pieteikušās 94 pašvaldības.
Prognozētais dalībnieku skaits ir vairāk
nekā 134 tūkstoši. Arī
Jelgava piedalīsies
Olimpiskajā dienā,
kas Zemgales Olimpiskā centra stadionā
sāksies pulksten 10 ar
kopīgu rīta vingrošanu un turpināsies ar
dažādām sporta aktivitātēm. Taču vēl līdz
tam Jelgavas Sporta
servisa centrs skolēnus aicina piedalīties
trīs radošos konkursos.
Fotokonkursā «Mana sporta zāle dabā!» var piedalīties
skolēni no 7. līdz 12. klasei.
Konkursa tēmai atbilstošs
JPG formāta fotoattēls (attēla
izmērs vismaz 1600px*1200px)
līdz 18. septembrim jānosūta
pa e-pastu sports@sports.

jelgava.lv. Iesniegtie darbi no
20. līdz 30. septembrim būs
apskatāmi tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža», un iedzīvotāji tiks aicināti balsot par,
viņuprāt, veiksmīgāko darbu.
Zīmējumu konkurss «Mana
sporta zāle dabā!» tiek organizēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – līdz 6.
klasei (ieskaitot), un tas notiek
izglītības iestādēs. Konkursa
darbs jāuzzīmē uz A4 formāta
lapas, un pēc izvērtēšanas trīs
labākie zīmējumi izglītības
iestādēm līdz 18. septembrim
jāiesniedz Jelgavas Sporta
servisa centrā (Uzvaras ielā
8). Arī šie darbi no 20. līdz 30.
septembrim būs apskatāmi
tirdzniecības centrā «Pilsētas
pasāža» un par tiem varēs
nobalsot.
Savukārt eseju konkursā
«Mana sporta zāle dabā!» var
piedalīties skolēni no 7. līdz 12.
klasei. Esejas apjoms – līdz 750
vārdiem. Arī šis konkurss tiek
organizēts izglītības iestādēs,
un konkursa tēmai atbilstoši
darbi līdz 18. septembrim jāiesniedz Jelgavas Sporta servisa
centrā (Uzvaras ielā 8).

SIA «Flora» (reģ.Nr.41702000121) – viens no vadošajiem koka logu un durvju ražošanas
uzņēmumiem Latvijā – aicina darbā arhitektūras rasētāju.

Darba pienākumi:
• rasējumu izstrāde un noformēšana;
• rasējumu izstrāde pēc skicēm, veicot
mērīšanu vai izmantojot citus paņēmienus;
• sagatavot un pārbaudīt darba rasējumus
pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši
arhitekti, inženieri un projektētāji;
• prasme sagatavot failus CNC iekārtām un
noformēt tos atbilstoši prasībām;
• projektu dokumentācijas sagatavošana;
• nepieciešamības gadījumā komunikācija
ar pasūtītājiem;
• cieša sadarbība ar projektu vadītājiem un
citiem uzņēmuma darbiniekiem;
• vākt, apkopot, pārbaudīt un uzturēt darbam
nepieciešamo informāciju.
Prasības:
• «AutoCAD» lietotāja prasmes labā līmenī;
• precizitāte un mērķtiecība;
• pieredze koka konstrukciju projektēšanā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama darba pieredze līdzīgā darbības jomā;

Sākas remontdarbi
Rubeņu ceļā

numuru; laika periodu par
pilniem trim mēnešiem – no
pirmā mēneša pirmā datuma
līdz trešā mēneša pēdējam datumam; konta ienākumus (+)
un izdevumus (–) par pilniem
trim mēnešiem; sākuma naudas līdzekļu atlikumu un beigu
naudas līdzekļu atlikumu.
J.Laškova norāda: «Personām,
kuras izmanto kredītiestādes
e-pakalpojumus, SLP 115.
kabinetā ir iespēja konta izrakstu (pārskatu) par pilniem
trim mēnešiem izdrukāt bez
maksas.»
Šāda prasība ir spēkā jau
kopš 2015. gada maija, taču,
kā norāda J.Laškova, laiku pa
laikam rodas konfliktsituācijas, jo klienti nevēlas iesniegt
konta izrakstu un pat aizskar
SLP darbiniekus. «Tā ir MK
noteikumu prasība, kas tiek
ievērota visā Latvijā – jebkurā
pašvaldībā personai, pieprasot
trūcīgā vai maznodrošinātā
statusu, iesniegumam jāpievieno konta izraksts,» uzsver SLP  Anastasija Miteniece
vadītājas vietniece pamatdarŠonedēļ Rubeņu
bības jautājumos.

Skolēnus aicina
piedalīties Olimpiskās
dienas konkursos

• labas latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);
• prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
• prasme patstāvīgi plānot un organizēt
savu darbu;
•lieliskas komunikācijas spējas.
Mēs piedāvājam:
• mūsdienīgu, dinamisku un radošu darba vidi;
• motivējošu un uz darba rezultātiem balstītu
atalgojumu;
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• interesantu un dinamisku darbu augošā
uzņēmumā;
• stabilitāti un profesionālās attīstības iespējas.
Darba vieta: Jelgavā, Tērvetes ielā 85.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Rasētājs» lūdzam sūtīt SIA «Flora» pa
e-pastu flora@flora.lv līdz 25.09.2017.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem
informēsim tikai uz darba pārrunām
uzaicinātos pretendentus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ceļa posmā no Loka
maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai sākti
remontd arbi. Līdz
decembrim Rubeņu
ceļā plānots ne tikai
ieklāt asfaltbetonu,
bet arī izbūvēt gājēju
ietvi, ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus, pieturvietu, kā
arī ielas apgaismojumu. Iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem;
atļautais braukšanas ātrums šajā ceļa
posmā – 30 kilometri
stundā.

«Rubeņu ceļa posma atjaunošana iekļauta pilsētas
attīstības plānā, jo tā stāvoklis
jau ilgstoši ir kritisks. Gan
pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo
šajā apkaimē, gan uzņēmēji,
kuri tur strādā, pašvaldībai

Foto: Austris Auziņš
vairākkārt uz to ir norādījuši,» par projektu stāsta
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītājas vietniece
Ineta Vintere, norādot, ka arī
Ozolnieku novada pašvaldība
lēma par ceļa seguma atjaunošanu Rubeņu ceļa posmā, kas
turpinās Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā.
Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Kidere
stāsta, ka Rubeņu ceļa posmā
līdz pat decembrim norisināsies būvdarbi, nodrošinot arī
apgaismojumu – tur uzstādīs
jaunus apgaismojuma balstus,
kuri būs aprīkoti ar LED gaismekļiem.
Papildus paredzēts virzienā
no Loka maģistrāles pa Rubeņu ceļa labo pusi izbūvēt
gājēju ietvi, tomēr šobrīd ietve
netiks izveidota līdz pieslēgumam ar Loka maģistrāli – tas
tiks īstenots cita vērienīga
projekta laikā, kad notiks
Loka maģistrāles pārbūve
posmā no Kalnciema ceļa līdz
pilsētas administratīvajai

robežai. Tāpat Rubeņu ceļa
posmā plānots izbūvēt autobusu pieturvietu, ar nojumi.
Jāpiebilst, ka līdztekus asfaltbetona ieklāšanai Rubeņu
ceļā plānots gan rekonstruēt
vecos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, gan izbūvēt jaunus posmos, kur to nav bijis,
un tas pilsētas centralizētajai
kanalizācijai un ūdensapgādei
ļaus pieslēgt arī Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā esošās industriālās
zonas Raubēnos uzņēmumus.
Būvdarbu laikā Rubeņu ceļa
posmā no Loka maģistrāles
līdz pilsētas administratīvajai
robežai uzstādītas arī jaunas
ceļa zīmes, kas autovadītājus
brīdina par brauktuves sašaurinājumu, kā arī nosaka
atļauto braukšanas ātrumu
– 30 kilometri stundā. Būvdarbu laikā ceļa posmā var
būt ierobežota satiksme.
Darbus veic SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»»,
kas izvēlēta iepirkuma konkursa kārtībā. Līgumcena –
203 189,94 eiro bez PVN.

Arī šogad Dzejas dienā būs slams
 Jana Bahmane

12. septembrī Jelgavā
visas dienas garumā
tiks svinēta Dzejas
diena – ar skolēnu
dzejas lasījumiem,
konkursu jaunajiem
dzejniekiem, bet vakars noslēgsies ar
mūzikas un laikmetīgās dejas performanci.
Dzejas dienas aktivitātes
notiks visās pilsētas skolās
– no pulksten 10.30 skolas
apciemos dzejas busiņš, kurā
dzejnieki Rūta Štelmahere,
Jānis Tomašs, Jānis Vādons un
Eduards Aivars dosies apskatīt
skolēnu sagatavotos priekšnesumus par dzejas tematiku.
«Ceļu dzejas busiņš uzsāks
Jelgavas 4. sākumskolā un
noslēgs Jelgavas pils pagalmā,»
stāsta Dzejas dienas organizatore Jelgavā Elīna Apsīte.
Savukārt pulksten 17 pie
«Silvas» tējas namiņa Pasta
salā notiks jau otrais dzejas
slams jeb dzejnieku sacensība,
kurā savas uzstāšanās prasmes aicināti pierādīt jaunie

dzejnieki. «Tā ir dzejnieku
sacensība, kurā var piedalīties ikviens, kas raksta dzeju,
izpildot savus oriģināldarbus
auditorijas priekšā,» skaidro
E.Apsīte. Katram dalībniekam ir jāsagatavo trīs dzejas
izpildījumi – pēc pirmās kārtas
tiks izraudzīti pieci dalībnieki,
bet finālā par dzejas slama uzvarētāja titulu sacentīsies trīs
augstāk novērtētie dalībnieki.
Žūrija vērtēs gan dzejas saturu,
gan arī dalībnieku uzstāšanās
prasmes, piešķirot atzīmes no
1 līdz 10, un uzvarētājs saņems
naudas balvu 100 eiro. Interesenti dzejas slamam aicināti
pieteikties līdz 10. septembra
pulksten 12, kādu no saviem
dzejoļiem nosūtot pa e-pastu
dzejasslams@gmail.com. Jāpiebilst, ka dzejnieku sacensībai tiks izraudzīti desmit
dalībnieki un apstiprinājumu
par dalību līdz 11. septembra
pulksten 18 izvēlētie jaunie
dzejnieki saņems pa e-pastu.
Vakara turpinājumā, pulksten 19, pie tējas namiņa ar
koncertprogrammu «Jūras
stāsti» uzstāsies dziedātāja Anta Eņģele un bajānists
Marko Ojala, izpildot senus

jūrnieku stāstus un dziesmas.
«Pasākums norisināsies starp
divām upēm, un, manuprāt,
šī vieta ir tematiski piederīga
koncertprogrammai – tas būs
kārdinājums ar jūru, brīvību. Sava veida romantika,»
vērtē E.Apsīte. Bet pulksten
20.30 Dzejas dienas apmeklētāji varēs izbaudīt mūzikas un
laikmetīgās dejas performanci, kurā piedalīsies dzejnieki
R.Štelmahere, J.Tomašs, J.Vādons, E.Aivars un dejas teātra
kompānija «Zvaigžņu aka».
«Tā būs dzejnieku un dejotāju
saspēle – dejotāji kustībā izdzīvos dzejas rindas,» papildina
pasākuma režisore.
Dzejas dienas pasākumus
Jelgavā organizē Jelgavas
pilsētas bibliotēka, un tos bez
maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.
Jāpiebilst, ka 11. septembrī,
Raiņa dzimšanas dienā, pulksten 15 Raiņa parkā notiks
dzejnieku kluba «Pieskāriens»
organizētais Jelgavas skolu
jaunatnes dzejas lasījumu
pasākums. Lasījumos bez
iepriekšējas pieteikšanās aicināts piedalīties ikviens skolēns, kas raksta dzeju.
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Īsi
 No septembra Jelgavas pilsētas
bibliotēkai un tās filiālēm mainīts
darba laiks, informē bibliotēkā. Tagad Jelgavas pilsētas bibliotēka darba
dienās lasītājiem ir atvērta no pulksten
10 līdz 19, bet svētdienās – no pulksten 10 līdz 17. Pārlielupes bibliotēka
un bērnu bibliotēka «Zinītis» darba
dienās ir pieejama no pulksten 10 līdz
18, sestdienās – no pulksten 10 līdz
17, bet svētdienās abas bibliotēkas ir
slēgtas. Savukārt Miezītes bibliotēka
no otrdienas līdz piektdienai strādā
no pulksten 10 līdz 18, sestdienās – no
pulksten 10 līdz 17, bet svētdienās un
pirmdienās tā ir slēgta. Jāatgādina,
ka katra mēneša pēdējā piektdiena
ir Spodrības diena, kad bibliotēkas
lasītājiem ir slēgtas.
 Arī šajā mācību gadā jaunākie
ceļu satiksmes dalībnieki aicināti
apmeklēt Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes ceļu satiksmes
drošības mācību klasi Pētera ielā 5.
Nodarbībā, kas ilgst aptuveni stundu,
ar dažādu uzdevumu un aktivitāšu
palīdzību radošā gaisotnē bērni var
apgūt svarīgākos ceļu satiksmes drošības noteikumus. Dalībai mācību klasē
aicinātas pieteikties grupas līdz 30
dalībniekiem. Pieteikties var, zvanot pa
tālruni 63004267 vai sūtot pieteikumu
pa e-pastu jelena.visocka@zemgale.
vp.gov.lv.
 9. septembrī Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina doties
veloekskursijā «Metāla spēkratu
ceļš». Tās dalībnieki varēs uzzināt
par dzelzceļa vēsturi, kā arī iepazīt
retro automobiļus. Gides Zanes
Gravas vadībā ekskursijas dalībnieki
apmeklēs Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīciju, pēc tam
maršruts vedīs pāri Lielupei pa dzelzceļa tiltu uz 1904. gadā būvēto Jelgavas
lokomotīvju depo. Tāpat interesenti
varēs iepazīt depo mikrorajona ieliņas
un noklausīties stāstījumu par dzelzceļa lokomotīves mašīnistu Alekseju
Prohorovu, uzzinot, kāpēc viņa vārdā
nodēvēta iela. Tālāk ceļš vedīs uz bijušo
RAF administratīvo ēku, kur varēs apskatīt pazīstamā autosportista Andra
Dambja spēkratu kolekciju. Ekskursija
no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
pagalma sāksies pulksten 12, un tās
plānotais ilgums ir četras stundas.
Pieteikties var pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Cena – 3
eiro; pensionāriem, skolēniem un studentiem – 1,50 eiro; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Jāpiebilst,
ka ekskursijas dalībnieki velosipēdus
nepieciešamības gadījumā var izīrēt
velonomā «Pepijas velomānija» (tālrunis 29733112, e-pasts ekspedicija.
info@inbox.lv).

SIA «LV Elements» (reģ.Nr.40203078114)
ir jauns ārzemju kapitāla ražošanas uzņēmums,
kas nodarbojas ar ēku jumtu un sienu koka elementu izgatavošanu. Uzņēmuma ražotne atrodas
Jelgavā, Rūpniecības ielā 39.

Aicinām darbā elektriķi/mehāniķi.
Darba pienākumi:
• piedalīties iekārtu, darbagaldu uzstādīšanā
un palaišanā;
• veikt ražošanas iekārtu, darbagaldu tehniskās apkopes un remontu;
• novērst iekārtu bojājumus un veikt iekārtu
profilaktiskās pārbaudes;
• citi saistīti tehniskie uzdevumi.
Prasības:
• vidējā tehniskā izglītība;
• darba pieredze līdzīgā amatā ražošanā;
• latviešu valodas zināšanas.

Aicinām darbā autoiekrāvēja
vadītāju.
Darba pienākumi:
• izejmateriālu un gatavās produkcijas
iekraušana, izkraušana un pārvietošana;
• kārtības uzturēšana un uzskaite noliktavā;
• piedalīties iekārtu, darbagaldu uzstādīšanā;
• citi saistīti uzdevumi.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• pieredze darbā ar autoiekrāvēju;
• derīga autoiekrāvēja vadītāja apliecība;
• latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darbu stabilā, augošā ražošanas uzņēmumā;
• labus darba apstākļus;
• godīgi nomaksātus nodokļus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darba laiku no plkst.8 līdz 17.
CV sūtīt pa e-pastu info@lv-elements.com.
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Veidosim sabiedrību, kas mācās!
 Jana Bahmane

«Šis ir Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) 20. darbības gads pieaugušo izglītībā. Izvērtējot šajā
laikā paveikto, ir gandarījums, ka savā darba pieredzē esam
izauguši līdz Latvijā atpazīstamam mūžizglītības centram, kas
nodrošina izglītības pieejamību no pirmsskolas līdz senioru
vecumam. Mācību iespējas profesionālajai izaugsmei, karjeras
konsultācijas, metodisko un informatīvo atbalstu cenšamies
sniegt ikvienam – uzņēmējiem, pedagogiem, dažādās profesionālajās jomās strādājošajiem un darba meklētājiem. Arī
ģimeņu izglītības un veselīga dzīvesveida programmas tiek
veidotas atbilstoši sabiedrības vajadzībām. ZRKAC darbību
raksturo būtiska izaugsme – ar katru gadu turpina augt izglītojamo skaits un līdz ar to arī piedāvāto izglītības programmu daudzveidība. Uzsākot jauno mācību gadu, piedāvājam
apgūt jau 345 kursu programmas, kas veidotas, domājot par
mūsu pilsētas attīstību un jelgavnieku interesēm,» norāda
ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna, piebilstot: ikdienā jūtams,
ka jelgavnieki ar katru gadu kļūst motivētāki apgūt jaunas
zināšanas un prasmes.
S.Vīksna stāsta, ka arvien vairāk
aug cilvēku interese iegūt zināšanas
uzņēmējdarbībā un joprojām aktuāla ir
svešvalodu apguve. Tas ir likumsakarīgi,
jo tās ir arī vienas no pamata kompetencēm mūžizglītības kompetenču sarakstā.
«Pagājušogad aizsākām un šogad turpināsim veicināt zināšanas par veselīgu
dzīvesveidu, tāpat šajā sezonā sniegsim
nozīmīgu atbalstu pedagogiem,» jaunās
sezonas prioritātes raksturo ZRKAC
direktore. Iepazīties ar ZRKAC Tālāk
izglītības nodaļas, Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas, Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas, Vispārējās un
profesionālās izglītības atbalsta nodaļas
un Metālapstrādes mācību parka jaunās
sezonas aktualitātēm varēs Metāla svētkos, kas jau šo sestdien, 9. septembrī, notiks Pasta salā, kā arī ZRKAC mājaslapā
www.zrkac.lv.

Atbalsts uzņēmējiem un
uzņēmējdarbības uzsākšanai

«Uzsākot jauno sezonu, vēlamies
izteikt pateicību ikvienam uzņēmējam
– par ierosinājumiem, ieteikumiem,
atbalstu un līdzdarbošanos, kā arī mūsu
sadarbības partneriem – biznesu atbalstošām institūcijām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, jo tikai šādā
trīspusējā sadarbībā var tapt mērķtiecīgs,
uzņēmējiem nepieciešams piedāvājums,»
tā ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem, šajā sezonā ZRKAC piedāvās
vairākas jaunas mācību programmas,
piemēram, «Nodokļu likumdošana
praksē», «Nodokļu aktualitātes 2018. gadā».
Ikvienam vadītājam,
speciālistam, kam darba specifika saistīta ar
sabiedrības informēšanu par iestādes vai
uzņēmuma darbu, varētu būt noderīgi kursi
«Interviju sniegšana
presei, TV un radio»,
bet tiem, kam vairāk
nākas sadarboties ar
klientiem, būs saistoši
kursi «Komunikācijas
meistarklase. Grūtais klients». Pateicoties būvniecības nozares uzņēmēju
ieteikumam, tapusi programma «Labā
prakse darba aizsardzības likumdošanas
prasību ievērošanā būvniecības uzņēmumā». Tāpat šosezon tiks organizēti
uzņēmēju forumi un semināri, tradicionālā Mājamatnieku un mājražotāju kontaktbirža un citi pasākumi.

sadarbībā ar Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un
uzņēmumu «Microsoft Latvia» projekta
«Digitālās prasmes nākotnes digitālajam
darbam» laikā piedāvās mācības bērniem
un jauniešiem – oktobra sākumā 60 bērni
un jaunieši vecumā no 12 līdz 26 gadiem
ZRKAC varēs uzsākt mācības, apgūstot prasmes datorspēļu un mājaslapu
izstrādē, multimediju satura veidošanā
un digitālā mārketinga procesu veikšanā.
Sekojot līdzi datu un ierīču drošības
aktualitātēm, kas tiek plānotas Eiropas
un valsts līmenī, arī šajā sezonā ZRKAC
nodrošinās pasākumus dažādām mērķ
grupām Jelgavā, piemēram, oktobris ir
Eiropas kiberdrošības mēnesis, novembrī
plānota Datoru drošības diena, februārī
– Drošāka interneta diena. «Plānojam
aktivitātes gan tiem, kas vēl ir karjeras
izvēles priekšā un domā savu nākotni
saistīt ar šo jomu, gan arī tiem, kas tajā
jau darbojas,» papildina A.Škinča.

Specifiski kursi metālapstrādē

Metālapstrādes mācību parks jaunajā
sezonā kursu piedāvājumu papildinās ar
specifisku zināšanu un prasmju apguves
programmām. «Jaunie speciālisti, kas
beiguši profesionālās izglītības iestādes
vai ZRKAC individuālās apmācības
kursus CNC programmēšanā, ir primārā mērķauditorija jaunajai izglītības
programmai «CNC iestatīšanas darbi».
Protams, tiks gaidīti arī tie, kuri jau
strādā ar CNC iekārtām un ir sajutuši
nepieciešamību papildināt un uzlabot
savas kompetences,» norāda ZRKAC
Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Māris Ernstsons. Mācības šajā programmu
grupā notiks individuālo nodarbību formā
– pasniedzējs mācību
laikā ņems vērā sākotnējo zināšanu līmeni
un konkrētā izglītojamā mācību vajadzības.
«Kopumā šāda mācību
metode sniedz vislabākos rezultātus – tas jau
ir apstiprinājies mūsu
līdzšinējās individuālo
apmācību programmās,» vērtē M.Ernstsons.
Metinātāji šosezon savas zināšanas
un prasmes varēs pilnveidot MMA un
MAG metinātāju kvalifikācijas celšanas
kursos – ZRKAC sniedz iespēju apgūt
divus metināšanas veidus vienā kursā,
jo bāzes zināšanas abiem ir vienādas.
«Interesentiem, kas mūsu mācību parka
kursus apmeklē pēc pašu iniciatīvas, par
mācību programmu satura aktualitāti
nav jāuztraucas, jo tieši šādus kursus
saviem darbiniekiem pie mums izvēlas
nozares uzņēmēji,» stāsta ZRKAC Metāl
apstrādes mācību parka vadītājs, papildinot, ka būtiskākais ir vēlme mācīties,
jo mācīšanās veids var būt visdažādākais
– no individuālām konsultācijām līdz
profesionālās pilnveides un kvalifikācijas
ieguves kursiem.

Iepazīties ar ZRKAC
jaunās sezonas aktualitātēm varēs Metāla svētkos, kas jau šo
sestdien, 9. septembrī,
notiks Pasta salā, kā
arī ZRKAC mājaslapā
www.zrkac.lv.

Informācijas tehnoloģijas –
uzņēmējiem un jauniešiem

Viena no nozīmīgākajām šīssezonas
ZRKAC aktualitātēm informācijas tehnoloģiju nozarē būs kursu programma
«Datorsistēmas un programmatūra».
«Tā varētu būt saistoša uzņēmumu un
iestāžu darbiniekiem, kā arī ikvienam,
kas vēlas apgūt datoru pārinstalēšanas,
operētājsistēmu uzstādīšanas un iestatīšanas prasmes,» stāsta ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja Antra Škinča. Tāpat ZRKAC

Jaunajā mācību gadā ZRKAC jelgavniekus sveic ar jaunu vides objektu – tāfeli, uz kuras ikviens, ejot garām,
var uzrakstīt kādu novēlējumu pilsētai. «Ideju aizguvām no citām Eiropas valstīm, un, mūsuprāt, šis pilsētvides
objekts raksturo mūsu ēkas saturu. Ikviens uz tāfeles var atstāt savu novēlējumu jelgavniekiem un pilsētai,»
stāsta ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna.
Foto: Austris Auziņš
aģentūru (NVA) ZRKAC jau nodrošina
iespēju bezdarbniekiem apgūt darba tirgum nepieciešamas prasmes svešvalodās
un datorzinībās, un šogad iestāde startējusi NVA atklātajā konkursā par iespēju
īstenot projekta «Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem» mācību aktivitātes.
«Ilgstošajiem bezdarbniekiem būs iespēja
apgūt 160 stundu motivācijas programmu darba meklēšanā un kopā ar sociālo
mentoru aktīvi meklēt darbu un uzsākt
to,» tā ZRKAC Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga. Bet nodarbinātajiem no 25 gadu vecuma būs iespēja izmantot ES fondu darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» projekta
«Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» iespējas, apgūstot profesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības programmas. Sākotnēji tās būs metālapstrādes,
mašīnbūves un mašīnzinību, kokrūpniecības, būvniecības, elektronisko un
optisko iekārtu ražošanas, informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas nozarēs
– konkrētāka informācija būs pieejama
septembra otrajā pusē.
Virkne jaunumu ir arī brīvā laika
interešu un personības pilnveides programmu piedāvājumā. Dāmas un kungi
varēs apmeklēt Žannas Dubskas «Stila
klasi», septiņu nodarbību laikā apgūstot
ģērbšanās, individuāla stila veidošanas
un iepirkšanās prasmes, savukārt šūšanas nodarbību piedāvājums ir papildināts ar konstruēšanas un modelēšanas
kursiem. «Tiem, kas interesējas par
ekoloģisku produktu izmantošanu ikdienā, piedāvāsim četru semināru ciklu
«Mājās gatavota dabiska kosmētika»,
kuru vadīs uzņēmuma «Calendula» vadītāja un dabīgās kosmētikas speciāliste
Laura Bāliņa. Savukārt tos, kuri vēlas
izkopt savu rakstības stilu un iemācīties
izsmalcinātas rakstības pamatus, aicinām uz Kristiānas Jansones vadītajiem
kaligrāfijas kursiem,» tā A.Vanaga. Viņa
papildina, ka jaunajā sezonā ZRKAC
varēs apmeklēt arī šobrīd aktuālo rotu
un dekorējumu no «Deco Clay» polimērmāla darināšanas meistarklases, ko vadīs
«Deco Clay Craft» akadēmijas sertificēta
instruktore Madara Boldiševica.

Šis ir ZRKAC 20. darbības gads pieaugušo izglītībā, un jau pagājušajā
sezonā centrs aizsāka interesentiem dāvināt bezmaksas izglītības pasākumus. «Dāvanu grozā esam likuši gan profesionālas, gan personību
iedvesmojošas tēmas. Pirmā dāvana mūsu klientiem bija «Iedvesmas
stunda gongu skaņās», pēc tam – semināri pedagogiem «Spēles kā
kompetences instruments», E-diena un Spēka darbnīcas. Uzņēmējiem
dāvinājām ideju koprades semināru «Uzlāde–izlāde», bet mācību gada
noslēgumā pedagogi un vecāki piedalījās starptautiskā «FasTracKids»
konferencē «Nākotnes prasmju pamatus liekam šodien»,» tā ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna. Izglītojošas dāvanas jelgavniekiem plānotas arī jaunajā
sezonā – jubilejas sezonas pasākumus var atpazīt pēc īpašā jubilejas logo.

stiprināšanu ir ļoti liela. Programmu tematika ir daudzpusīga – tā aptver dažāda
vecuma un interešu mērķgrupas,» norāda A.Vanaga. Mācības notiek gan veselīga
uztura meistarklasēs cilvēkiem vecumā
54+, gan pareizu ēšanas ieradumu veidošanas kursā «Ēd vesels!», tāpat ZRKAC
piedāvā izglītojošu fizisko aktivitāšu
kursu «Strādā vesels!». Savukārt topošie
vecāki šosezon varēs apmeklēt bezmaksas nodarbību ciklu, kurā tiks pārrunāts
pirmsdzemdību un pēcdzemdību periods,
sagatavošanās dzemdībām un dzemdību
norise. Praktiskajās nodarbībās varēs
apgūt pareizu elpošanu un atslābināšanos, tāpat topošajām māmiņām tiks
izskaidroti pirmsdzemdību simptomi.
Atsevišķas nodarbības būs veltītas arī
bērna zīdīšanai un aprūpei.
Jāpiebilst, ka pamazām tiek apgūts
arī ZRKAC trešais stāvs, un jau līdz Ziemassvētkiem tur tiks ierīkota Veselības
laboratorija, kurā varēs mācīties, izmanPilnveidos veselīgu dzīvesveidu
tojot mūsdienīgus mācību līdzekļus un
un zaļo domāšanu
ZRKAC aktīvi iesaistās Jelgavas tehnoloģijas.
pilsētas pašvaldības īstenotajā projektā
«Kompleksu veselības veicināšanas un Veicinās izpratni par jaunā
slimību profilakses pasākumu īstenoša- mācību satura un mācīšanās
na Jelgavas pilsētā, I kārta», piedāvājot pieejas maiņu
Šogad uzsvars būs likts arī uz peTālākizglītības iespējas darba
bezmaksas kursus četrās programmās.
meklētājiem un strādājošajiem
«Kursi jau ir sākušies, un jelgavnieku in- dagogu kopējās izpratnes veidošanu
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts terese iegūt zināšanas par savas veselības par kompetenču pieeju izglītībā.

ZRKAC organizēs pasākumu kompleksu izglītības iestāžu vadītājiem un
pedagogiem, lai sagatavotos sekmīgai
kompetenču pieejas īstenošanai. Tiks
organizētas kompetenču sesijas vadītājiem un profesionālās pilnveides
grupas iestāžu vadītāju vietniekiem.
«Tāpat sagatavosim skolotājus ekspertus, izglītojot par to, kā būtu jāmainās
mācību stundai un kas ir mācīšanās
iedziļinoties. Organizēsim arī skolotāju domnīcas un popularizēsim labās
prakses piemērus,» norāda Vispārējās
un profesionālās izglītības atbalsta
nodaļas vadītāja Sanita Šabanska.
Šosezon ZRKAC organizēs pedagogu
radošās darbības konkursu «Laiks
iespējām», aicinot skolotājus izstrādāt
viena mācību priekšmeta vai integrētu
stundu, kurā tiek attīstītas skolēnu
kompetences. Jāpiebilst, ka sākumā
tiks organizētas ievirzes apmācības,
lai skolotāji mērķtiecīgi sagatavotos
konkursam. Sadarbībā ar dabas zinību
skolotājiem, praktiķiem un digitālās
jomas speciālistiem ZRKAC uzsācis
darbu arī pie digitālā mācību līdzekļa izstrādes dabas zinībās 1. klases
skolēniem.
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Freimanim izlasē pirmie vārti Sestdien – akadēmiskās
FK «Jelgava» kapairēšanas sprinta čempionāts
teinis Gints Freimanis 31. augustā
Latvijas nacionālās
izlases rindās FIFA
Pasaules kausa
kvalifikācijas Eiropas zonas B grupas
spēlē pret Ungāriju, kurā gan tika
piedzīvots zaudējums ar rezultātu 1:3
(1:2), guva savus pirmos vārtus izlases
rindās. Savukārt nākamajā izlases spēlē
pret Šveici laukumā uz maiņu devās FK
«Jelgava» pussargs Gļebs Kļuškins. Šajā
mačā Latvijas izlase piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 0:3. Jāpiebilst, ka uz šīm
divām spēlēm tika izsaukti trīs jelgavnieki
– G.Freimanis, G.Kļuškins un vārtsargs
Kaspars Ikstens.

9. septembrī pulksten 11 Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
airēšanas bāzē Pils salā notiks Latvijas
čempionāts akadēmiskajā airēšanā
sprinta distancē. BJSS trenere Agita
Puriņa norāda, ka šogad sacensībās
varētu startēt apmēram 80 dalībnieki,
bet mūsu pilsētas godu aizstāvēs 14
airētāji, tostarp šobrīd talantīgākais
Jelgavas sportists Jānis Timbors. Sacensības notiks gan vieniniekos, gan
divniekos. Nolikums paredz, ka vispirms
sportisti startēs 500 metru distancē,
pēc kuras tiks noteikti 16 ātrākie, kas
turpinājumā pēc dueļa principa veiks
250 metrus garu distanci, līdz tiks noteikts uzvarētājs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Notiks starptautisks
jauniešu tenisa turnīrs

No 10. līdz 16. septembrim atpūtas
un sporta kompleksa «Zemgale»
tenisa kortos norisināsies starptautisks jauniešu tenisa turnīrs «Jelgava
Open». Tajā piedalīsies apmēram
90 sportisti no deviņām valstīm, un
mūsu pilsētas godu pārstāvēs tenisists Rūdolfs Auniņš. Mači paredzēti
gan jaunietēm, gan jauniešiem. 10.
septembrī pulksten 9 plānotas pirmās
kvalifikācijas turnīra spēles, bet 11.
septembrī pulksten 9 sāksies pamat
turnīrs. Sacensību atklāšana – 11.
septembrī pulksten 19.30 viesnīcā
«Zemgale». Jāpiebilst, ka turnīra spēļu
laikus var ietekmēt laikapstākļi. Skatītājiem ieeja – bez maksas.

U-21 izlase Jelgavā
spēlē neizšķirti

1. septembrī Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīta Eiropas U-21 čempionāta
kvalifikācijas cikla spēle, kurā jelgavnieka
bijušā FK «Jelgava» galvenā trenera Daiņa
Kazakeviča trenētā Latvijas U-21 izlase
nospēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Ukrainas
vienaudžiem. Vienīgos vārtus Latvijas
izlases labā mača 9. minūtē guva Roberts
Uldriķis. Savukārt 5. septembrī latvieši ar
rezultātu 0:3 (0:2) izbraukumā zaudēja
spēcīgajai Anglijas U-21 izlasei. Jāpiebilst,
ka kopā ar mūsu izlasi par ceļazīmi uz
Eiropas čempionāta finālturnīru cīnās
Ukrainas, Anglijas, Skotijas, Andoras un
Nīderlandes izlase. Nākamā spēle Latvijas
U-21 izlasei ir 6. oktobrī izbraukumā pret
Nīderlandes izlasi.

Gatavi Virslīgai!

Gatavošanos sezonai jelgavnieki sāka
17. jūlijā, treniņus aizvadot divas reizes dienā. Augusta beigās H.Vasiļjeva
treniņplānus izjauca Jelgavas ledus
halles tehniskās problēmas, kas liedza
komandai treniņus aizvadīt uz ledus. Tā
vietā tiek izmantotas ledus halles iespējas
Ozolniekos, bet papildu uzsvaru komanda liek uz nodarbībām trenažieru zālē.
«Bez šaubām – pašreizējā situācija nav
iepriecinoša, taču treniņus mēs neesam
pārtraukuši, un ticu, ka svaru zālē ieguldītais darbs atspoguļosies arī uz ledus,»
tā H.Vasiļjevs.
Arī šogad komanda praktiski būs
jāveido no jauna, jo to pametuši vairāki
pagājušās sezonas līderi – uzbrucējs Ēriks
Ozollapa un aizsargs Rinalds Rosinskis

• Kvalitatīvu un profesionālu ēdienu pagatavošanu saskaņa ar
uzņēmuma receptūru
• Pozitīvu atieksmi pret
darbu un dzīvi

• Iespēju iegūt pieredzi
augstas klases ēdināšanas uzņēmumā
• Lieliskus kolēģus

Atrodamies pašā Jelgavas pilsētas sirdī, Lielā ielā 6
Interesentus lūdzam sūtīt CV vai zvanīt pa T.283574841

SIA «Girtekos loģistika» (reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu deklarantam(-ei).

Darba pienākumi:
• TIR, CMR noformēšana;
• tranzītkravu (TKS) transporta dokumentu noformēšana;
• darbs ar akcīzes kravām (EAD).

 Ģirts Pommers

Jau 13. septembrī ar spēli pret
hokeja klubu «Prizma» «Zemgale/LLU» uzsāks cīņu Latvijas čempionātā – «Optibet»
hokeja līgas jaunajā sezonā.
Otro sezonu Jelgavas hokejistus trenē pieredzējušais
Haralds Vasiļjevs, un, lai gan
šobrīd ledus halles tehnisko
sarežģījumu dēļ pirmssezonas treniņi uz ledus nenotiek
regulāri, viņš ir pārliecināts,
ka izvirzītie mērķi šajā sezonā
tiks sasniegti. «Es ticu, ka mēs
būsim gatavi cīņai visas sezonas garumā. Ir tāds teiciens:
ja kaut ko esi sasniedzis, tad
jāmēģina to vismaz atkārtot
vai sniegums jāuzlabo. Lielākā daļa no mūsu komandas
sastāva ir studenti gan tepat
Jelgavā, gan Rīgā,» norāda
treneris. Jāpiebilst, ka pagājušajā sezonā «Zemgale/LLU»
Latvijas čempionātā izcīnīja
bronzas godalgas.
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Prasības:
• muitas likumdošanas pārzināšana;
• transporta dokumentu noformēšanas kārtības pārzināšana;
• obligāta iepriekšēja pieredze deklaranta darbā ne
mazāk par gadu;
• spēja strādāt ātri un precīzi.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas;
• stabilu darbu starptautiskā kompānijā;
• stabilu atalgojumu un uz darba rezultātiem vērstu
motivēšanas sistēmu;
• bezmaksas transporta iespējas uz/no darba (Jelgava–Ozolnieki–Olaine).

HK «Zemgale/LLU»
mājas spēļu kalendārs
Jelgavas ledus hallē
(spēļu sākums – pulksten 19.30)
• 13. septembrī – pret HK «Prizma»
• 23. septembrī – pret HK «Liepāja/Optibet»
• 11. oktobrī – pret HK «Mogo»
• 25. oktobrī – pret HS «Rīga»
• 28. oktobrī – pret HK «Mogo»
• 1. novembrī – pret HK «Liepāja/Optibet»
• 22. novembrī – pret HS «Rīga»
• 25. novembrī – pret HK «Mogo»
• 2. decembrī – pret HK «Kurbads»
• 6. decembrī – pret HK «Prizma»

CV ar norādi «Deklarants» lūdzam sūtīt pa
e-pastu olu@girteka.eu. Tālrunis 23203844 (Olga).
Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju.

SIA «Girtekos loģistika» (reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu noliktavas
darbiniekam(-cei) (krāvējam(-ai)).

Foto: no JV arhīva

HK «Zemgale/LLU» otro sezonu Latvijas hokeja Virslīgas čempionātā vadīs 65 gadus vecais hokeja treneris
Haralds Vasiļjevs (no labās), bet viņam asistēs Valērijs Kuļibaba. Lai arī starpsezonā vairāki līderi komandu
pameta, H.Vasiļjevs tic, ka šogad izdosies atkārtot pagājušajā sezonā sasniegto – izcīnīt bronzas godalgas.
karjeru turpinās Norvēģijas 1. līgas klubā Vācijas Jaunatnes hokeja līgu absolvējušo nenotiks – Virslīgā šosezon piedalīsies
Tonsbergas «Vikings», aizsargs Eduards 1998. gadā dzimušo aizsargu Silvestru ierastie seši klubi: HK «Zemgale/LLU»,
Hugo Jansons – Krievijas Augstākās līgas Selicki, ASV pēc spēka 3. Jauniešu līgas HK «Liepāja/Optibet», HK «Prizma», HK
klubā «Neftjaņik». Galvenais treneris kluba «Great Falls Americans» uzbrucēju «Mogo», HK «Kurbads» un HS «Rīga».
gan norāda, ka šo spēlētāju vietas tukšas Ričardu Bernhardu, kā arī aizsargu ar
H.Vasiļjevs uzskata, ka gaidāmais čemnepaliks. «Šobrīd komandas sastāvā Latvijas U-20 izlases rūdījumu Rimantu pionāts būs vēl aizraujošāks nekā pērn.
varbūt nav individuāli tik spilgtu spē- Zeili.
«Šogad spēcīgs sastāvs ir liepājniekiem,
lētāju kā pērn, taču sezonas laikā bieži
Jāpiebilst, ka šogad lielākā daļa koman- arī jau ierastie favorīti – HK «Mogo»,
tādi atklājas. Piemēram, pagājušajā gadā das ir studenti – vairāki studē LLU, bet HK «Kurbads» – ir saglabājuši savu
Eduards Hugo sāka kā rezervists, bet virkne spēlētāju mācības uzsākuši Rīgā. kodolu un sastāvus vēl pastiprinājuši ar
sezonu noslēdza kā viens no komandas Tāpat četri no sastāvā esošajiem hokejis- interesantiem spēlētājiem. Uzskatu, ka arī
vilcējspēkiem. Iespēja pierādīt sevi tiks tiem – Artjoms Ogorodņikovs, Mārtiņš mēs esam starp favorītiem – varbūt vēl
dota ikvienam.»
Mežulis, Artūrs Āboliņš un Rihards neesam sevi pierādījuši un izpelnījušies
Jau zināms, ka komandā arī šogad Cimermanis – savas zināšanas nodod pretinieku atzinību, taču hokeja kvalitāpaliks Baltkrievijas leģionārs uzbrucējs jaunajiem hokejistiem, trenējot bērnus tes ziņā tālu no līderiem neatpaliekam.»
Ivans Ribčiks, bet vairāk leģionāru šajā Jelgavas Ledus sporta skolā.
Jāpiebilst, ka šogad klubs tiek pārstāsezonā klubā, visticamāk, nebūs. Kā
Pirms sezonas jaunā Latvijas Hokeja fe- vēts arī Latvijas čempionāta 1. līgā un
skaļākos papildinājumus var minēt pie- derācijas vadība izteica cerību, ka Latvijas Latvijas Bērnu un jaunatnes hokeja līgas
redzējušo aizsargu Krišu Grundmani (ie- čempionātā varētu startēt kāda komanda U-18 vecuma grupā. Abas šīs komandas
priekšējā sezonā spēlēja HK «Kurbads»), no Igaunijas un Lietuvas, taču tā tomēr trenē Valērijs Kuļibaba.

Darba pienākumi:
preču pieņemšana/izsniegšana saskaņā ar pavaddokumentiem, kraušana un novietošana noliktavā.
Prasības:
augsta atbildības izjūta un precizitāte, fiziskā izturība,
spēja strādāt ātri.
Mēs piedāvājam:
konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas.
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba (Jelgava–Ozolnieki–Olaine).
Tālrunis 23203844 (Olga), e-pasts olu@girteka.eu.

Piedāvā darbu
Jelgavas 2. internātpamatskola (reģ.
Nr.90000074738) Filozofu ielā 50 aicina
darbā māsu. CV sūtīt pa e-pastu
2intpsk@izglitiba.jelgava.lv. T.63021773.
Ruslans Homenko piedāvā darbu palīgam(-dzei)
– auto krāsotājam(-ai), kā arī vieglo automašīnu
sagatavošanai pirms pārdošanas. T.29658599.
Igaunijas uzņēmums OÜ «REINPAUL» (reģ.
Nr.90002174146) piedāvā darbu frontālā
iekrāvēja vadītājam(-ai) Jelgavā. T.28665585.

Monblāna pakājē noskrien
Spēka dienā –
divi jauni vingrinājumi 70 no 119 kilometriem

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā atslēdzniekus(-ces), metinātājus(-as). Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
darbs@dinex.lv. T.63020200, 26849467.

 Ģirts Pommers

Vīrietis meklē darbu. Ir pieredze santehnikas darbos. T.27100536.

9. septembrī LLU Meža
fakultātes sporta laukumā (Raiņa ielā 1) notiks
Spēka diena, kurā šoreiz
ikvienam būs iespēja sevi
pierādīt trīs disciplīnās:
pievilkšanās pie stieņa,
balstā guļus uz elkoņiem
un pietupienos. «Diplomu
par dalību Spēka dienā
saņems ikviens dalībnieks,
bet labākie katrā disciplīnā
tiks apbalvoti 24. septembrī Rīgā,» norāda pasākuma organizatore Sintija
Tīruma.
Spēka diena Jelgavā sāksies pulksten 10, un līdz pat pulksten 16
ikvienam jelgavniekam būs iespēja izpildīt kādu no trim vingrinājumiem.

Jānorāda, ka pievilkšanās pie stieņa
atsevišķi tiks organizēta gan vīriešu,
gan sieviešu konkurencē. Šogad programmā iekļauti divi jauni elementi
– balstā guļus uz apakšdelmiem
(planks), kuru izpilda uz laiku, un
pietupieni (izpilda uz reižu skaitu).
Reģistrēties aktivitātēm varēs Spēka dienas laikā – pēc reģistrēšanās
katrs dalībnieks rindas kārtībā izpildīs izvēlēto elementu, turklāt varēs
piedalīties arī vairākās disciplīnās.
Sacensību noslēgumā tiks paziņoti
līderi katrā disciplīnā gan sievietēm,
gan vīriešiem, un rezultāti tiks publicēti mājaslapā www.spekadiena.lv.
Jāpiebilst, ka Spēka dienas aktivitātes Latvijā notiks apmēram 80
pašvaldībās – katrā Spēka dienas
norises vietā tiks fiksēts gan dalībnieku skaits, gan viņu rezultāti,
lai noteiktu aktīvāko un spēcīgāko
pašvaldību valstī.

Meklē darbu
Dažādi
No Blaumaņa ielas 3 pazudis istabas kaķis – kupla ruda spalva ar baltumiem (ruda mugurpuse,
balts vēderiņš), bailīgs. Ja redzēts, lūdzu, dodiet
ziņu – atlīdzība garantēta! T.29428013, e-pasts
etiiraam@inbox.lv.

Līdzjūtība
... mūžība elpo pie vaiga
Un zvaigznē pārvērsties sauc.

Foto: no E.Bukša personīgā arhīva
Garo distanču skrējējs Edgars Bukšs 30. augusta rītā Francijā uzsāka 119
kilometrus garo ultramaratona skrējienu «Ultra Trail Mont Blanc», kas trases
sarežģītības, reljefa un stāvā kāpuma dēļ ir pazīstams kā viens no sarežģītākajiem ultramaratoniem Eiropā. Kaut arī trases sarežģītākās vietas – Monblāna
kalna pakājē esošos klinšainos apvidus ar 1200 metru kāpumu – jelgavnieks
pievārēja, pēc noskrietiem 70 kilometriem veselības problēmu dēļ viņš tomēr
izstājās. «Mans organisms praktiski bija padevies – kājas rāva krampjos, vēderu
arī, pat ūdeni iedzert nevarēju,» izstāšanās iemeslus min E.Bukšs, kurš maijā
veiksmīgi noskrēja 108 kilometrus Horvātijas kalnos Istras ultramaratonā.

Izsakām dziļu līdzjūtību Laimai Šmeldei,
mammu aizsaulē aizvadot.
JPPI «Kultūra»

Aizsaulē aizgājuši
JEVGEŅIJA KOVČUKA (1933. g.)
ANTONS RITIŅŠ (1924. g.)
GENOVEFA GUDEĻONOKA (1930. g.)
MAKSIMS KARTELS (1979. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2499.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 60.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Lilī zina labāk. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ķepa uz sirds.*
13.55  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 39.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 59.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2499.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
1.25  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 13.sērija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Baltā čūska. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 38.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
12.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Portugāle – Meksika.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 219.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 3.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 11. un 12.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 42.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 21.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 193. un 194.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 156.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 83.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
24.00 LNT ziņu «Top 10».
0.55 «Dzīvīte» brīvdienā.
1.20 Attīstības kods 3.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 156.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 20.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 8. un 9.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 4.sērija.
10.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 30.sērija.
10.30 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 6.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 66. un 67.sērija.
15.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
15.50 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 78. un 79.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 5.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 80.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 13.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 2.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.50 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 4.sērija.
2.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 66. un 67.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 80.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 12. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.25 Būt latvietim. Zviedrija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2500.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 61.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 40.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 60.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2500.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Kristaps Grasis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. «Doždj». Pēdējais neatkarīgais medijs
Krievijā. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.15 Laika ziņas. 23.18 Sporta ziņas.
23.20  Agora. Spānijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2009.g.
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 39.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Kamerūna – Čīle.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 219.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.05 Britu dārza slepenā vēsture. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 220.sērija.
22.00  Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.55 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 11.sērija.
0.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 13. un 14.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 22.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Karamba! Humora raidījums.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 195. un 196.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 157.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Jūtu spārni.
Vācijas melodrāma. 2017.g.
23.10 Tirāns 2. Seriāls. 3.sērija.
0.10 Varas spēles. Seriāls. 11.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienā.
1.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 22.sērija.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 157.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 21.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 7.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 5.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 12. un 13.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 7.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 68. un 69.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 80.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 6.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 81.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 14.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
23.05 Rouzvuds. Seriāls. 14.sērija.
0.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 7.sērija.
1.00 Bulta 2. Seriāls. 21.sērija.
1.55 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 5.sērija.
2.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 68. un 69.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 81.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 13. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2501.sērija.
9.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
9.50 TIEŠRAIDE. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda
Junkera uzruna Eiropas Parlamentā un debates par
situāciju Eiropas Savienībā. Pārraide no Strasbūras.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 41.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 61.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2501.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.05  «Doždj». Pēdējais neatkarīgais medijs Krievijā. Dok.filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*

TV PROGRAMMA
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 40.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Darbs planētas labā. Cerību vakcīna. Dokumentālu filmu cikls.
13.05  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
14.05 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 220.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 4.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dok.filma. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 221.sērija.
22.00 Anekdošu šovs.*
22.30  Ņemcovs. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.30  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.30 Garšu skola. 4.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
1.05 Aculiecinieks.
1.20 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 15. un 16.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
11.45 Rozamunde Pilčere. Jūtu spārni. Vācijas melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 7.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 158.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 1.sērija.
22.35 Oušena ducis. ASV un Austrālijas kriminālkomēdija. 2004.g.
1.05 Lojalitāte. Seriāls. 2.sērija.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 158.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 22.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 12. un 13.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 6.sērija.
10.05 Kobra 11. Seriāls. 14.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 14. un 15.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 8.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 70. un 71.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 81.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 7.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 82.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.35 Greislenda. Seriāls. 12.sērija.
0.30 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 8.sērija.
1.25 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 6.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 70. un 71.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 82.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Ceturtdiena, 14. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2502.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 63.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 42.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 62.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2502.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku. Sēlijas Dignājas puses izloksne.
20.00 Adreses.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. Ziemeļu puse. Ķīna.
21.45 JAUNUMS. Ziemeļu puse. Sākums.
22.00  JAUNA SEZONA. Liecinieki 2.
Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Personība. 100 g kultūras.*
0.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.30 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 41.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

Ceturtdiena, 2017. gada 7. septembris
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 221.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 222.sērija.
22.00 Sporta studija.*
22.50  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dok.filma. 2.sērija.
23.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.35 Personība. 100 g kultūras.*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 17. un 18.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 24.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
11.45 Mīla fjordos. Divas vasaras. Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 8.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 159.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 15.sērija.
22.55 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 21.sērija.
0.55 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
1.35 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 24.sērija.
2.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 159.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 23.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 7.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 7. un 8.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 16. un 17.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 9.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 72. un 73.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 82.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 8.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 83.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.00 300: Termopilu kauja. ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.15 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 9.sērija.
1.10 Bulta 2. Seriāls. 23.sērija.
2.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 72. un 73.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 83.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 15. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 64.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 10.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 43.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 63.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Lūiss 9. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
1.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 10.sērija.
2.15  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.50 Manas zaļās mājas. Dokumentāla filma.
4.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.40 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 42.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
15.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
15.20 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 222.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Jevgeņijs Oņegins. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  Nobela testaments. Mistikas trilleris (ar subt.). 2012.g.
23.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40  Ņemcovs. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40  Slēgtā ķēde. ASV un Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2013.g.

3.20 Aculiecinieks.*
3.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.05 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 19. un 20.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 25.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
11.50 Mīla fjordos. Zem ledus. Vācijas drāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 9.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 160.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērijas.
ASV detektīvfilma. 2014.g.
23.10 Neliels haoss. Lielbritānijas vēsturiska melodrāma. 2014.g.
1.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 25.sērija.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 160.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 1.sērija.
6.30 Iespējams tikai Krievijā 7.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 8.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 18. un 19.sērija.
12.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 10.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.10 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 74. un 75.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 83.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 9.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 84.sērija.
21.25 Hazardas brašuļi. ASV, Austrālijas piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
23.35 Savā ziņā jocīgs stāsts. ASV komiska drāma. 2010.g.
1.35 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 7.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 74. un 75.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 84.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 16. septembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Modes dizainere Keita.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Mans zaļais dārzs.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Mazā Nikolā brīvdienas.
Francijas piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2014.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 58. un 59.sērija.
13.55 Es mīlu ēdienu!*
14.25 Adreses.*
14.55 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.25 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
16.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.20  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 14.sērija.
16.50 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Sedas ielas.
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. Aspazija. Personīgi. Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.50  Nobela testaments. Mistikas trilleris (ar subt.). 2012.g.
2.30 Mana dziesma.*
3.40 Daugavieši.*
4.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. Senās rakstu zīmes.*
4.30 Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda «Viegli» koncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
12.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.55 Kūku čempions 6.
Kulinārijas šovs. 3. un 4.sērija (krievu val., ar subt.).
16.10 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 2.sērija.
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 4.sērija.
23.25  Inspektors Lūiss 9. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.20 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 93.–96.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.15 Mīla fjordos. Zem ledus. Vācijas drāma. 2015.g.
6.35 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.

Ceturtdiena, 2017. gada 7. septembris
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienā.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
12.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
14.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
15.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
15.50 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērijas. ASV detektīvfilma. 2014.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 197. un 198.sērija.
23.15 Merilinas Monro slepenā dzīve. ASV biogrāfiska filma. 1.sērija.
1.00 Mīla fjordos. Divas vasaras. Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
2.30 Doktors Mārtins 2. Seriāls. 1.sērija.
3.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 21.sērija.
3.45 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
4.05 LNT brokastis 8.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 2.sērija.
5.50 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.10 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.15 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 31. un 32.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
12.05 Bēdz no bumbas: patiess bēdubrāļu stāsts. ASV komēdija. 2003.g.
14.10 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.50 Hazardas brašuļi. Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Leģenda par aizbildņiem – Gahūlas
pūcēm. ASV un Austrālijas animācijas filma. 2010.g.
21.35 Tors: tumsas karaļvalsts. ASV, Austrālijas
spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
23.50 Ķieģelis. ASV detektīvfilma. 2005.g.
1.50 Bēdz no bumbas: patiess bēdubrāļu stāsts. ASV komēdija. 2003.g.
3.30 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.30 TV3 ziņas.

TV PROGRAMMA

12.15  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
12.45 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 93.–96.sērija.
14.25 Labākais no Latgales.
Populāru Latgales muzikantu koncerts Riebiņos.*
15.20 Lai top!*
17.30  Tās tik ir operas! Jevgeņijs Oņegins. Dok.filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 11.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 2.sērija.
0.15  Slēgtā ķēde. ASV un Lielbritānijas drāma. 2013.g.
1.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.45 Sporta studija.*
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 13.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 19. un 20.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienā.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Humora raidījums.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
12.30 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
13.40 Skolotāji. Krievijas seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
15.55 Noslēpumainā meitene.
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Vecie īgnie policisti. Vācijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 199. un 200.sērija.
23.15 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 3.sērija.
1.50 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
3.25 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
3.45 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

7.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.25 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 2.
10.00 Superbingo.
11.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
12.05 Ilgākais ceļojums. ASV romantiska drāma. 2015.g.
14.50 Tors: tumsas karaļvalsts. ASV, Austrālijas
spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
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17.00 Leģenda par aizbildņiem – Gahūlas pūcēm.
ASV un Austrālijas animācijas filma. 2010.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 3.sērija.
20.20 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 3.sērija.
23.00 Mūmija 3: Skorpionu karalis. Vācijas un ASV spraiga
sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
0.50 Ilgākais ceļojums. ASV romantiska drāma. 2015.g.
3.05 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.30 «Gatavo 3» mežā 2.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.50 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
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5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Mazā Nikolā brīvdienas. Piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2014.g.
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6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
9.55  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
10.55 Britu dārza slepenā vēsture. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Mans zaļais dārzs.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.05 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Inga Lindstrēma. Grētas kāzas.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
22.20  TV PIRMIZRĀDE. Skaļāk par sprādzieniem.
Norvēģijas, Francijas un Dānijas drāma. 2015.g.
0.25 Ziemeļu puse. Ķīna.*
0.55 Ziemeļu puse. Sākums.*
1.10 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
2.20 Īstās latvju saimnieces.*
3.15 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

ME

Svētdiena, 17. septembris
LTV1

i

-
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-

9. septembrī pl. 1000 Pasta salā

ZRKAC ATVĒRTO DURVJU DIENA!

Izglītības piedāvājums jaunajam

mācību gadam

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Uzzini iepazīšanās nodarbībā!

konsultantus(-es) Zemgales reģionā.
Ja esi pozitīvs(-a), aktīvs(-a) un tev ir personīgais
auto, sūti savu CV un motivācijas vēstuli pa e-pastu
info@merkurita.lv ar norādi
«Konkurss» līdz 11.09.2017.
Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi.
Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības, labi
organizēts darbs un augsts atalgojums.
Uzziņas pa tālruni 67385955.

facebook.com

14. septembrī pl. 1000

Grāmatvedības
uzskaites pamati
18. septembrī pl. 1715

20. septembrī pl. 915

2. oktobrī pl. 930

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

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

Uzņem jaunus dalībniekus

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

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

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

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

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«ROTA»
L.Muskare, tālr.29879292
Jauniešu deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
D.Kjakste, tālr.28468033

Mūsdienu deju studija «INTRIGA»
I.Ose, tālr.29149198
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»
A.Andersone, tālr.29160618

Folkloras kopa «DIMZĒNS»
V.Leja, tālr.28801113
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija
A.Matisons, tālr.29190434
Jelgavas Jaunais teātris
R.Gāle, tālr.20390060

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE»
I.Ozolniece
Tautas gleznošanas studija
I.Klapers, tālr.29953991
A.Kalniņa, tālr.26314574
Zīmēšanas studija
U.Roga, tālr.29546447

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrd., ceturtd. pulksten 19
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. pulksten 18
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. pulksten 20
Jelgavas k/n

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

Ceturtdiena, 2017. gada 7. septembris

Septembra vidū –
Vecpilsētas ielas svētki
 Jana Bahmane

Sestdien, 16. septembrī,
Jelgavā notiks Vecpilsētas
ielas svētki «Brīvības pulss»,
kas šogad veltīti tautas brīvlaišanas 200. gadadienai.
Tradicionāli pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties
aktivitātēs, kurās uzmanības
centrā būs kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana, tāpat
varēs vairāk uzzināt par
vecpilsētas attīstības perspektīvām un šīgada svētku
tematiku – dzimtbūšanas
atcelšanu jeb zemnieku brīvlaišanu, kas Latvijas teritorijā aizsākās 1817. gadā.
Svētkus Vecpilsētas laukumā pulksten 11 atklās Jelgavas Latviešu biedrības teātra uzvedums «Brīvības pulss»
Vijas Zelmenes režijā. Iestudējumā tiks
atainots kādas svētdienas rīts 19. gadsimta sākumā, kad Kurzemes guberņas
gubernators tautai paziņo priecīgo vēsti
– ķeizars Aleksandrs I parakstījis pavēli
par dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemes
guberņā. «Šajā uzvedumā vēsturiski
notikumi savīsies ar mūsu iztēli un
fantāziju, bet neapšaubāmi ir tas, ka
ar dzimtbūšanas atcelšanu sākās latviešu tautas attīstība,» vērtē V.Zelmene.
Uzveduma darbība notiks ne vien uz
skatuves, bet visas ielas garumā – svētku dalībnieki varēs sastapt dejotājus,
zīlniekus, muzikantus. Iestudējumā
piedalīsies arī Vircavas un Vilces pagasta amatierteātri, Lielplatones pagasta
vēsturisko deju kolektīvs «Senvedere»,
Jelgavas Latviešu biedrības senioru
deju kolektīvs «Rudens roze», Garozas
deju kolektīvs «Garroze», Ānes deju kolektīvs «Čaukstenes», instrumentālais
ansamblis «Tandēms» un citi.
Pulksten 12 Vecpilsētas ielas 14
un Krišjāņa Barona ielas 50 namu
pagalmā arhitekts Ēriks Cērpiņš interesentiem pastāstīs par Zemgales
Restaurācijas centra izveidi un citām
nākotnē gaidāmajām izmaiņām vecpilsētā, turpat svētku dalībnieki varēs
piedalīties krāsu ražotāja «Alpina»
organizētajā krāsošanas meistarklasē
trafaretu tehnikā. «Interesenti aicināti
ņemt līdzi savas koka lādītes, taburetes, krēslus un citus koka priekšmetus,
kuriem meistaru vadībā varēs piešķirt
otru elpu,» stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes kultūras darba speciāliste
Evika Kaufelde. Tāpat svētku dalībniekiem būs iespēja iesaistīties koka logu
restaurācijā un saņemt konsultācijas,
ko sniegs galdniecības un restaurācijas

Foto: no JV arhīva
speciālisti no uzņēmuma «RERE meistari», kas šobrīd veic Jelgavas pils lielo
logu restaurāciju.
Vecpilsētas laukumā pulksten 12
sāksies arī koncertprogramma, kurā
piedalīsies Jelgavas un novada pašdarbības un mazākumtautību kolektīvi.
«Koncerta pirmajai daļai par pamatu
ņemti 19. gadsimta sākuma literatūrā
atrodamie ieteikumi un pamācības,
kā latviešiem ar saviem kaimiņiem
un draugiem līksmi pavadīt brīvo
laiku – skatītāji varēs iepazīt tam laikam raksturīgās lustes. Savukārt
koncertprogrammas otrā daļa būs
veltīta mūsdienu izpratnei par brīvību.
«Ir pagājuši 200 gadi, bet mēs joprojām
mācāmies, kā tas ir – būt brīviem,
tādēļ koncertprogrammā apspēlēsim
dažādus ar brīvību saistītus jēdzienus,»
stāsta tās režisore Aija Treija. Otrajā
daļā uzstāsies deju grupa «Intriga»,
bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa»,
jauniešu popgrupa «Noslēpums», muzikālās apvienības «Summerband», «Labi

Pasākumi pilsētā
No 8. līdz 10. septembrim – Inženieru dienas (Pasta
salā un sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
9. septembrī pulksten 10 – Metāla svētki «Metāla
spēks». Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
9. septembrī pulksten 12 – ekskursija ar velosipēdiem
«Metāla spēkratu ceļš». Metāla svētkos sēdīsimies uz
velosipēdiem un apmeklēsim Jelgavas vietas, kas saistītas
ar spēkratiem. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
No 11. līdz 27. septembrim – nodarbību cikls topošajiem vecākiem par grūtniecības un dzemdību fiziskajiem
un emocionālajiem aspektiem «Topošo vecāku skola».
Dalība – bez maksas (ZRKAC).
12. septembrī pulksten 19 – atvērtās meistarklases
improvizācijā pieaugušajiem. Ieejas maksa – 4 € (Jelgavas
Studentu teātrī).
14. septembrī pulksten 14 – ziedu nolikšana un piemiņas brīdis pie pieminekļa Latvijas pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem.
14. septembrī pulksten 18 – lekcija par latviešu tradicionālo tautas tērpu «Senie tērpi un rotas». Arheoloģiskie
tautas tērpi un rotas – kā tos izgatavo un komplektē.
Lektores – Aija Brikmane, Madara Briede, Linda Šikure.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
14. septembrī pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra

cilvēki», Jāņa Grūtupa grupa un citi.
Svētku jaunākie apmeklētāji laiku
varēs pavadīt kultūras un mākslas
centra «Nātre» bērnu stūrītī ar radošajām darbnīcām. Būs arī amatnieku
un zemnieku tirdziņš, tādēļ vietējās
produkcijas, piemēram, dārzeņu, piena
un maizes produktu, tirgotāji un seno
amatu meistari aicināti piedalīties
svētkos, savu dalību piesakot līdz 8.
septembrim pa tālruni 63005468 vai
27844078.
Autovadītājiem jārēķinās, ka 16. septembrī no pulksten 8 līdz 18 Vecpilsētas
iela transporta kustībai būs slēgta.
Vecpilsētas ielas svētkus ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu organizē biedrība «Jelgavā 21.
gadsimts» un Sabiedrības integrācijas
pārvalde sadarbībā ar Jelgavas Latviešu biedrību un biedrību «Vecpilsētas
ielas kvartāls».
Jāpiebilst, ka pirmo reizi Vecpilsētas ielas svētki Jelgavā tika atzīmēti
2013. gadā.

izrāde pēc A.Čehova lugas «Ķiršu dārzs» motīviem «Parīzē
es lidoju ar gaisa balonu». Viesrežisors – Kalevs Kudu
(Igaunija). Vietu rezervācija pa tālruni 26323327 vai pirms
izrādes. Biļešu cena – 4 € (Jelgavas Studentu teātrī).
16. septembrī pulksten 11 – Vecpilsētas ielas svētki
«Brīvības pulss». Ieeja – bez maksas (Vecpilsētas ielā).

Izstādes
No 15. septembra – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas simtgadei» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 31. augusta – Bruno Strautiņa mākslas darbu izstāde «Tornis 25» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis» (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
Līdz 1. oktobrim – izstāde «Halinas Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumi». Ieejas maksa – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – Ģederta Eliasa balvas par lauku
tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā pretendentu
darbu izstāde. Ieejas maksa – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. oktobrim – Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde
«Zaļais logs» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu
mākslā». Ieejas maksa – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

