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Sākas būvdarbi Loka
maģistrālē

Foto: Ivars Veiliņš

Vēl vakar Loka maģistrāles posmā
no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai tika nosprausta un
sagatavota trase, lai šonedēļ varētu
sākt vecā asfalta frēzēšanu. Līdz ar
to Loka maģistrāles rekonstrukcija ir
sākusies. Autovadītājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem.
 Anastasija Miteniece

Šonedēļ uzsākas Loka
maģistrāles rekonstrukcija – posmā no
Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai
robežai tiek nosprausta
un sagatavota trase,
kā arī uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa
zīmes. Tuvākajā laikā
būvdarbu vietā tiks
slēgta daļa brauktuves,
tādēļ autovadītājiem
jārēķinās ar divvirzienu satiksmes kustību,
kas tiks organizēta pa
divām sašaurinātām
joslām.
Paredzēts, ka Loka maģistrāle
tiks atjaunota visā 4733 metru
garumā – no Kalnciema ceļa līdz
Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai. Šogad būvdarbi norisināsies divos Loka maģistrāles
posmos: no Kalnciema ceļa līdz

Bērzu ceļam un no Rubeņu ceļa
līdz pilsētas administratīvajai
robežai, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Šonedēļ būvdarbi sākās Loka
maģistrāles posmā no Rubeņu
ceļa līdz pilsētas robežai – tur
tiek sagatavota trase un sākas
arī rakšanas darbi. Tuvākajos
mēnešos šajā posmā tiks izbūvēti lietusūdens kanalizācijas
tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli,
elektronisko sakaru tīkli, kā arī
segums sagatavots asfaltēšanai.
Darbu laikā autovadītājiem šajā
vietā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – daļa brauktuves
tiks slēgta, un satiksme posmā no
Rubeņu ceļa līdz pilsētas robežai
būs organizēta divos virzienos
pa sašaurinātām joslām. Tāpat
noteikts ātruma ierobežojums
– atļautais braukšanas ātrums
samazināts no 70 līdz 50 kilometriem stundā –, savukārt gājēju
kustība tiks nodrošināta pa darbu
zonai pretējās puses nomali. Jā-

Skolēni Valsts prezidentam
pasniedz dāvanu Latvijai

piebilst, ka autobusu pietura Ziediņu ceļā tiks saglabāta – lai gājēji
droši varētu piekļūt pieturai, tā no
darbu zonas būs nodalīta ar ceļa
aprīkojumu.
No 10. septembra būvdarbi
noritēs arī Loka maģistrāles
posmā no Kalnciema ceļa līdz
Bērzu ceļam. Arī tur sākotnēji
tiks nosprausta trase, bet vēlāk
sāksies rakšanas darbi un saimnieciskās kanalizācijas, ūdensvada, lietusūdens kanalizācijas
tīklu, kā arī elektroapgādes ārējo
tīklu un apgaismojuma izbūve.
Arī šajā ceļa posmā iedzīvotājiem
būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Jāpiebilst, ka Loka maģistrāles
būvdarbu laikā sabiedriskā transporta maršruts paliks nemainīgs.
Tāpat tiks nodrošināta iebraukšana dzīvojamās zonas iebrauktuvēs un izbraukšana no tām.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Loka maģistrāles pārbūves
projekta gaitā paredzēts atjaunot
tranzītielu, izbūvēt četrus apļ-

veida krustojumus, rekonstruēt
inženierkomunikācijas, ielu apgaismojumu, kā arī pārvadu
pār dzelzceļu. Projektā plānots
izbūvēt arī gājēju un velo celiņus,
ierīkot automašīnu stāvvietas,
atpūtas vietas ar soliņiem, velo
statīviem un atkritumu urnām,
atjaunot pieturvietas, kā arī pie
pilsētas robežas izveidot atpūtas
vietu, uzstādot karti tūristiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Loka maģistrāli rekonstruē, piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai
Eiropas vienotajā transporta
tīklā (TEN-T). Līgums par Loka
maģistrāles rekonstrukciju starp
Jelgavas pilsētas domi un pilnsabiedrību «RERE vide – Hidro
statyba» noslēgts jūlijā. Kopējās
projekta izmaksas ar PVN ir 21
679 350,03 eiro, tostarp 12 004
303 eiro ir ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējums, 564 527,03 eiro
– valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Ar aktīvāko dalībnieku un skolu apbalvošanu
trešdien Jelgavas 4. vidusskolā noslēdzās Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada jauniešu
iniciatīva «Nacionālo dārgumu jaunatklāšana».
Svinīgajā pasākumā projekta dalībnieki Valsts prezidentam Raimondam Vējonim pasniedza dāvanu
Latvijai 100. dzimšanas dienā – kapsulu ar vairāk
nekā 8000 attēlu no jaunatklāšanas procesa un
200 vēlējumiem mūsu valstij.
Turpinājums 3.lpp.

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

Iniciatīvas
«Nacionālo
dārgumu
jaunatklāšana»
kapsulu Valsts
prezidentam
Raimondam
Vējonim un
viņa kundzei
pasniedza
bērnudārza
«Zemenīte»
audzēkņi.
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birojs@info.jelgava.lv
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«No brīvības līdz
brīvībai» – Jelgavā
 Jana Bahmane

Godinot Latvijas pirmā
Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes 159. dzimšanas
dienu, 14. septembrī
Jelgavā notiks pasākumu cikls «No brīvības
līdz brīvībai».
Vērienīgākais notikums būs
multimediālais uzvedums «Četri
prezidenti», kas caur 3D animāciju, mūziku un tekstu atklās
Zemgali kā pirmo četru Latvijas
prezidentu šūpuli. Pasta salas
slidotavā notiks koncerts «Vēl
viena dziesma būs…» ar Jelgavas kopkora un dejotāju dalību,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā tiks atklāta izstāde «Laikmets. Dzimtas
stāsts», bet Jelgavas jaunieši šajā
dienā aicināti diskutēt par brīvības jēdzienu, piedaloties forumā
«Brīvība – izpratne, piederība, attīstība». Pasākumu cikls iekļauts
Latvijas valsts simtgades svinību
programmā, un visi svētku pasākumi būs bez maksas.
J.Čakstes jubilejai veltīto pasākumu ciklu Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) pulksten 12 ievadīs
jauniešu forums «Brīvība – izpratne, piederība, attīstība», kurā
Jelgavas 10.–12. klašu skolēni
un profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņi diskutēs par brīvību
šodien un rīt. ZRKAC pārstāve
Alise Gubene norāda, ka forums
norisināsies trīs daļās. Pirmā būs
veltīta pagātnei, un tajā jaunieši
kopā ar vēsturnieku Andri Tomašūnu izzinās Jelgavas lomu
un nozīmi dažādos laikposmos.
Otrajā foruma daļā, kas būs veltīta
tagadnei, piedalīsies uzņēmēji
Artūrs Savickis, Ilze Priževoite,
Inga Gūtmane, Juris Sīlis, kā arī
Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs, daloties
pieredzē, kā, izmantojot domāšanas un rīcības brīvību, darīt to, kas
aizrauj. Savukārt ZRKAC karjeras
konsultantes Līgas Dambergas
vadībā jaunieši centīsies izprast,
ko piederība Jelgavai nozīmē
ikvienam no mums. Pasākuma
noslēdzošajā daļā notiks «Ideju
bokss» jeb debates par Jelgavas
pilsētas attīstības scenārijiem –
savās idejās dalīsies komandas,
kuru sastāvā būs gan uzņēmēji,
gan arī jaunieši, savukārt pārējiem
foruma dalībniekiem būs iespēja
nobalsot par, viņuprāt, atbilstošāko perspektīvu.
Pulksten 17 jelgavniekus pulcēs svinīgais piemiņas brīdis un
ziedu nolikšana pie J.Čakstes
pieminekļa, bet vēlāk interesenti
aicināti doties uz Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, kur caur vairākās paaudzēs
ģimenē glabātiem priekšmetiem,

dokumentiem un fotogrāfijām,
kas apkopoti izstādē «Laikmets.
Dzimtas stāsts», varēs iepazīt
jelgavnieku dzimtas. «Uzrunājām dzimtas, kas vairākās paaudzēs saistītas ar Jelgavu un
ir jelgavniekiem zināmas, un
aicinājām dzimtu pārstāvjus dalīties ar vēsturiskām liecībām,
kas visspilgtāk raksturo cilvēku,
kam tās piederējušas, liecinot par
viņa profesiju un vaļaspriekiem.
Vēlamies, lai ar šo liecību palīdzību
atklājas dzimtas vēsture,» skaidro
muzeja direktores vietniece Marija Kaupere. Izstādes atklāšana
Jelgavas muzejā notiks pulksten
18 – to ievadīs pirmā Valsts prezidenta mazmazmeitas Kristīnes
Čakstes stāstījums par J.Čakstes
– tās dienas jubilāra – kuplo
dzimtu. Pasākumā piedalīsies arī
citi J.Čakstes dzimtas pārstāvji,
bet izstāde «Laikmets. Dzimtas
stāsts» muzejā būs apskatāma līdz
14. oktobrim.
Savukārt vakara turpinājumā
jelgavnieki aicināti izbaudīt svētku koncertu «Vēl viena dziesma
būs…» Pasta salas slidotavā.
«Jānis Čakste ir ne vien Latvijas
pirmais Valsts prezidents, bet arī
ceturto Latviešu vispārējo dziesmu svētku, kas 1895. gadā notika
Jelgavā, dvēsele, tādēļ koncerta
gaitā mēs viņu izcelsim kā personību ar dažādām šķautnēm,»
stāsta koncerta režisore Lolita
Muižniece. Koncertā piedalīsies
Jelgavas pilsētas apvienotais
koris, izpildot skaistākās kora
dziesmas, kā arī tautas deju ansamblis «Lielupe», solisti un teicēji. Koncerta sākums – pulksten 20.
Bet LLU Tehniskās fakultātes fasādi un Driksu atdzīvinās
multimediālais uzvedums «Četri
prezidenti», kas no pulksten 21.30
līdz 24 ik pa desmit minūtēm
uzburs mūsdienīgu vēstījumu
par pirmo četru Latvijas Valsts
prezidentu – J.Čakstes, Gustava Zemgala, Alberta Kvieša un
Kārļa Ulmaņa – šūpuli Zemgali.
«3D grafika tiks demonstrēta uz
Tehniskās fakultātes ēkas sienas, tādēļ vislabāk multimediālo
uzvedumu varēs baudīt no Pasta
salas. Trīs dimensiju animācija,
sinhronizēta ar muzikālo stāstījumu, radīs nebijušu telpiskuma
un klātesamības izjūtu,» tā projekta izpildproducents Jānis Elsts.
Multimediālā uzveduma ilgums
– astoņas minūtes.
Jāpiebilst, ka šie pasākumi notiek Latvijas simtgades iniciatīvas
«No brīvības līdz brīvībai. Brīvības
ielu stāsts» gaitā, kas šogad norisinās deviņās Latvijas pilsētās. Rada
un dara Kultūras ministrija, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās
attīstības aģentūra, Latvijas Lielo
pilsētu asociācija, Jelgavas pilsēta
un pašvaldības iestāde «Kultūra».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Pieaugušo
izglītība
ir spēks!
 Jana Bahmane

«Pieaugušo izglītības
popularitāte aug aizvien straujāk. Iestādē
vai uzņēmumā, kur
vadība mērķtiecīgi
plāno savu profesionālo tālākizglītību un
personības attīstību,
arī darbinieki ir ieinteresēti sevis pilnveidē.
Ģimenēs, kur vecāki
aktīvi apmeklē kursus
un seminārus, bērniem
tiek veidota izpratne
par mūžizglītības kultūru,» secina Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte
Vīksna.
ZRKAC centrālais uzdevums
ir pilsētas un reģiona iedzīvotājus aktīvi iesaistīt mūžizglītības
procesā, nodrošinot ilgtspējīgu
un visaptverošu izglītības piedāvājumu. Šo mācību gadu ZRKAC
uzsāk ar 351 kursu programmu,
un ar jaunās mācību sezonas
piedāvājumu Metāla svētku laikā
varēs iepazīties jau šo sestdien, 8.
septembrī, no pulksten 10 līdz 15
Pasta salā.
S.Vīksna papildina, ka šajā
sezonā ZRKAC galvenokārt
fokusēsies uz neformālo pieaugušo izglītības programmu
piedāvājumu, jo mūsdienās
cilvēki zināšanas vēlas iegūt
ātri un atbilstoši individuālajām
vajadzībām, un tieši neformālās
izglītības programmas ir tas
mācību veids, kas sniedz izvēles
brīvību un iespēju modelēt savu
pašizaugsmi.
«Priecē arī tas, ka darba devēji
arvien vairāk savus darbiniekus
piesaka neformālās izglītības
programmām ar mērķi paplašināt viņu redzesloku un iegūt
papildu kompetences. Viena no
pēdējām Labklājības ministrijas
veiktajām aptaujām liecina, ka
darba devējam pašlaik ir svarīga
ne vien darbinieka profesionālā izglītība, bet arī valodu
zināšanas, organizatoriskās un
komunikācijas prasmes, kā arī
drošumspēja, finanšu pratība,
autovadītāja prasmes un zināšanas, kā rūpēties par savu
veselību,» tā S.Vīksna. «Jaunajā
mācību gadā novēlu katram

AKTUĀLI

4129

2010. gads

4635
2011. gads
7471

2012. gads

8334

2014. gads

DALĪBNIEKU
SKAITS ZRKAC
PASĀKUMOS

10
309
2013. gads

jelgavniekam izbaudīt izziņas pārstāvjus tradicionāli pulcēsim
prieku, mācīties un iedrošināt Zemgales reģiona amatnieku
citus!»
un mājražotāju kontaktbiržā,»
papildina L.Miķelsone.

Atslēgvārds uzņēmēju
atbalstā – sadarbība

Ceturtdiena, 2018. gada 6. septembris

Individuāla nženiertehnisko

Uzņēmējdarbības kompetenci speciālistu apmācība
«Pēdējo piecu gadu tendences
šajā mācību sezonā varēs papildināt 72 mācību programmās. liecina, ka metālapstrādes no«Esam izstrādājuši vairākas jau- zares speciālisti savu profesionas kursu programmas, pamato- nālo prasmju pilnveidei izvēlas
joties uz uzņēmēju ieteikumiem. individuālu apmācības formu,
Šosezon ZRKAC varēs apgūt tas raksturīgs arī citām Eiropas
programmas «Vadības grāmat- valstīm, tādēļ jaunajā mācību
vedība. Pilnā pašizmaksa un sezonā plānojam plašu indivitās kalkulācija» un «Vienkāršā duālo kursu piedāvājumu inžeieraksta grāmatvedības kārto- niertehniskajiem speciālistiem,»
skaidro ZRKAC
šana lauksaimniekiem». Lai
«Ģimenēs, kur vecāki Metālapstrādes
mācību parka
informētu par
aktīvi apmeklē kursus vadītājs Mājaunāko darba
Ernstsons.
tiesībās, izveidoun seminārus, bērniem ris
Mācību progta programma
«Darba tiesību tiek veidota izpratne par rammās varēs
piemēaktualitātes»,
mūžizglītības kultūru.» apgūt,
ram, kā pareizi
bet par ģimenes
izvēlēties CNC
tiesībām varēs
uzzināt izglītības programmā iekārtu griezējinstrumentus un
«Mantojums – problēmas un nepieciešamos režīmus, izzināt
risinājumi». Tāpat būs pieejamas metālapstrādes mērinstrumentu
programmas «Sociālpsiholoģiskās lietošanas principus. «Viens no
likumsakarības darba vidē, darba īpaši sarežģītiem mācību kursiem
kolektīvā», «Vadības psiholoģijas ir materiālmācība, bet darba vidē
praktiskie akcenti. Kļūdas un bez šīm zināšanām neiztikt, tādēļ
iespējas», kā arī piedāvāsim ap- mēs piedāvājam šo kursu apgūt
gūt angļu valodu loģistikas jomā no tā zināšanu līmeņa, kāds
strādājošajiem programmā «Biz- ir konkrētajam interesentam.
nesa komunikācija angļu valodā Tāpat šajā mācību gadā plānoloģistikas jomā»,» stāsta ZRKAC tas būtiskas izmaiņas CNC un
Uzņēmējdarbības atbalsta noda- metināšanas mācību programmās, kas saistītas ar «Industry
ļas vadītāja Līga Miķelsone.
Arī jaunajā mācību gadā ZR- 4.0» – šobrīd mūsdienīgākās
KAC turpinās sadarbību ar Valsts metodes, kā vadīt metālapstrādes
ieņēmumu dienestu, katra mēne- uzņēmuma būtiskākos procesus,
ša pirmajā otrdienā organizējot – apgūšanu. Turpinot sadarbību
izglītojošus seminārus, bet tiem, ar Jelgavas Amatu vidusskolu,
kas jaunu produktu radīšanu Eiropas Reģionālās attīstības
saista ar elektroniku, būs iespēja fonda projekta gaitā ZRKAC Meapmeklēt LittleBits prototipēša- tālapstrādes mācību parkā līdz
nas darbnīcu, kas sadarbībā ar šīs mācību sezonas noslēgumam
Latvijas Investīciju un attīstības plānots ierīkot mācību ražošanas
aģentūras Jelgavas Biznesa in- līniju, ko izglītošanās procesā
kubatoru notiks mēneša pēdējā varēs izmantot metālapstrādes
trešdienā. Tāpat uzņēmēji aici- nozares audzēkņi. Tāpat projektā
nāti izmantot iespēju apmek- paredzēts digitalizēt metināšanas
lēt individuālās konsultācijas procesu, iegādāties lokšņapstrāpar uzņēmējdarbības uzsākša- des iekārtu, kā arī metināšanas
nu, informācijas tehnoloģiju un griešanas robotu.
izmantošanu uzņēmējdarbībā,
kā arī par tiešsaistes tirdzniecī- E-kursi un informācijas
bas platformas «Etsy» efektīvu tehnoloģiju kompetenču
pielietošanu savas produkci- pilnveidošana
«Šajā mācību gadā esam pajas pārdošanā. «Domājot par
amatniecības un mājražošanas plašinājuši iespēju mācīties
attīstību, decembrī šīs nozares attālināti. Viens no šādiem
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e-kursiem, kas sniedz atbalstu Jaunas metodes darbā
darbā ar jauniešiem, izstrādāts ar pedagogiem
«Erasmus+» projekta gaitā, un
«Prioritāte pedagogu profesiotā izveidē piedalījās arī ZRKAC nālās kompetences pilnveidošanā
speciālisti. Kurss apkopo četras ir atbalsts kompetenču pieejā
tēmas: jauniešu sasniegšana; balstīta mācību satura ieviešasadarbība ar ieinteresētajām nai pirmsskolā un skolā. Mūsu
pusēm; politikas ietekme un di- mērķis ir veicināt mācību vides
gitālo rīku izmantošana,» stāsta un mācību procesa kvalitātes
ZRKAC Informācijas resursu uzlabošanos, kā arī pedagogu
un tehnoloģiju nodaļas vadītā- profesionālo pilnveidi. Tas ir
ja Antra Škinča. Tāpat e-vidē darbs ar izglītības iestādēm un
varēs apgūt tādas uzņēmējiem pedagogiem. Respektējot katras
aktuālas mācību programmas iestādes un pedagoga vajadzības,
kā «Personāla lietvedība» un organizēsim gan kolektīvas, gan
«Minimālās higiēnas prasības individuālas apmācības, bet izglīpārtikas uzņēmumā».
tības iestāžu vadības komandai
ZRKAC nodrošinās arī apmā- sniegsim atbalstu metodiskā
cības pedagogiem informācijas darba vadīšanā,» skaidro ZRKAC
tehnoloģiju jomā. «Kompetenču Vispārējās un profesionālās izglīpieejā balstīta izglītības satura tības atbalsta nodaļas vadītāja
kontekstā būtiska ir pedagogu Sanita Šabanska. Viņa norāda,
prasme mācību procesā jēgpil- ka izmantotās darba formas
ni izmantot informācijas un būs kompetenču sesijas, kopīga
komunikāciju tehnoloģijas, vei- mācību stundu veidošana, kursi
cinot skolēnu digitālo pratību, un semināri, Inovāciju diena,
tādēļ pedagogiem e-kursu pie- kurā tiks aktualizētas mācīšadāvājums mācībām attālināti nas un mācīšanās stratēģijas, kā
paplašinās apmācību iespējas arī citas darba formas. «Tāpat
šajā jomā. Bet,
veicināsim labās
ņemot vērā
prakses piemēru
Jauno mācību gadu
to, ka dažkārt
popularizēšanu,
ZRKAC uzsāk ar 351
pašiem peorganizējot atdagogiem ir
kursu programmu. Ar klātās stundas,
grūti noteikt
sezonas piedāvājumu meistarklases
savu prasmju
un pedagogu
līmeni, izglī- ikviens varēs iepazīties līdzdalību kontības iestā«Laiks
Metāla svētku laikā šo kursā
dēm ieteiksim
iespējām».
konkrētus
sestdien, 8. septembrī, Esam arī mācīrīkus pedagoprogrammas
no pulksten 10 līdz 15 bu
gu zināšanu
«FasTracKids
un prasmju
Pasta salā.
Fundamentals»
pārbaudei, lai
metodiskais
katrs pedagogs varētu izvēlēties centrs – ZRKAC pieredze trīs
sev aktuālo apmācību tēmu gadu gaitā ir novērtēta un atzīun formu,» skaidro A.Škinča. ta arī citos centros Latvijā,» tā
Tāpat izstrādāts e-kurss, kura S.Šabanska.
gaitā varēs uzzināt, kā lielu
informācijas apjomu noformēt Izglītības iespējas
viegli uztveramā veidā. «Viens visai ģimenei
no informācijas noformēšanas
Tālākizglītības kursi jaunajā
veidiem lakoniskā un vizuāli sezonā būs orientēti uz svešvalodu
pievilcīgā veidā ir infografiku apguvi, atbalstu vecākiem, veselīveidošana – par šo tēmu esam ga dzīvesveida programmām un
izveidojuši kursu, kas būs liet- senioru dzīves kvalitātes uzlaboderīgs gan pedagogiem, gan arī šanu. «Ņemot vērā klientu vēlmi
citiem interesentiem,» norāda pastiprināti apgūt sarunvalodas
A.Škinča.
prasmi, piedāvāsim kursus «AnJāpiebilst, ka ar mērķi nodro- gļu valoda ikdienas saziņai», «Anšināt ātrāku un ērtāku informā- gļu valoda ceļojumiem» un «Vācu
cijas par ZRKAC piedāvātajiem valoda ceļojumiem». Bet angļu
kursiem pieejamību uzlabota valodas prasmju uzturēšanai būs
ZRKAC mājaslapas sadaļa «Kur- iespēja piedalīties Angļu valodas
si».
debašu klubā,» stāsta ZRKAC

Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga. Tāpat angļu valodu
varēs mācīties tiešsaistes nodarbībās. Dažādu nozaru speciālistiem
ZRKAC piedāvā apgūt profesionālo leksiku angļu un vācu valodā,
bet tiem, kuri vēlas iemācīties jaunu svešvalodu, ir iespēja apmeklēt
lietuviešu, krievu, franču, norvēģu
un spāņu valodas kursus. Jaunas
angļu valodas apguves programmas ZRKAC sagatavojis arī pusaudžiem un jauniešiem – tās ļaus
uzlabot valodas prasmes atbilstoši
katra vēlmēm un vajadzībām.
Savukārt vecākus ZRKAC aicina uz Gudro vecāku skolu – 14
semināriem, kuru gaitā ģimenes
psihoterapeiti un bērnu attīstības
speciālisti izglītos par aktuālo
dažādos bērna attīstības vecumposmos. «Bet seniorus gaidīsim
Nesteidzīgās dzīves skolā, kur
varēs mācīties dzīvot lēni, izbaudot
dzīves krāsainību un sev tīkamas
nodarbes,» stāsta A.Vanaga. Ne
steidzīgās dzīves skolā darbosies
trīs studijas – valodu, digitālā un
vaļasprieka. Katra kursa garums
būs 32 mācību stundas. «Valodu
studijā būs pieejami angļu, vācu un
latviešu valodas kursi, digitālā studija būs piemērota gan iesācējiem,
gan arī datorfaniem, savukārt
vaļasprieka studijā varēs apmeklēt
fotografēšanas, gleznošanas, mājas
interjera, pašizziņas un citas darbnīcas,» papildina A.Vanaga.
Jāpiebilst, ka septembrī durvis
vērs ZRKAC Veselības laboratorija, kas ģimenēm sniegs iespēju bez
maksas izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu. «Šeit zināšanas
par veselīgu dzīvesveidu un ikdienas ieradumiem bērni apgūs caur
spēlēm, atraktīviem uzdevumiem
un praktiskiem vingrinājumiem.
Ģimenēm būs pieejamas mulāžas,
manekeni, puzles un videomateriāli. Kā pirmos uz veselības
laboratoriju aicināsim piecus un
sešus gadus vecus bērnus, kurus
nodarbībām no oktobra vecāki jau
var sākt pieteikt,» skaidro ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja.
Projekta «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas
pilsētā, 1. kārta» gaitā vecākiem
no septembra līdz decembrim
būs iespēja apmeklēt bezmaksas
kursus par bērnu audzināšanu
un emocionālo veselību. Arī senioriem tiek piedāvāti kursi par
garīgo un emocionālo veselību.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 6. septembris
SIA «Nuvalo Latvia» (reģ.Nr.40103758739) aicina darbā
ELEKTROMEHĀNIĶI

PLAŠA SPEKTRA SPECIĀLISTUS(-ES)

• Nodrošinām stabilu un labi atalgotu darbu.

ROBOTA METINĀTĀJUS(-AS)

(metināšanai ar robotu)
Prasības:
• pieredze robota metināšanā, vēlams ar
«Fronius» modeli;
• prasme metināt materiālus no melnā metāla
(5–40 mm);
• vēlama pieredze darbā ar «NX100» programmu;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi strādāt ar metināšanas un
montēšanas rasējumiem;
• atbildība, punktualitāte.
Piedāvājam:
• oficiālu un stabilu darbu ar visām sociālajām
garantijām;
• labu atalgojumu plus prēmijas;
• regulārus komandējumus, apmaksātu un
komfortablu dzīvesvietu komandējumu laikā;
• transporta kompensāciju.

CNC OPERATORUS(-ES)

Prasības:
• pieredze uz CNC darbgaldiem «Fanuc» un/
vai «Heidenhain»;
• spēja labi strādāt ar «Mastercam» programmu;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja strādāt patstāvīgi;
• atbildība, punktualitāte.
Piedāvājam:
• oficiālu un stabilu darbu ar visām sociālajām
garantijām;
• labu atalgojumu plus prēmijas;
• regulārus komandējumus, apmaksātu un
komfortablu dzīvesvietu komandējumu laikā;
• transporta kompensāciju.

Prasības:
• pieredze ražošanas iekārtu uzstādīšanā
un labošanā;
• pieredze ar elektrības darbiem un remont
darbiem;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja strādāt patstāvīgi;
• atbildība, punktualitāte.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pie Studentu teātra
izvietots Puķu koks
Foto: Ivars Veiliņš

Piedāvājam:
• oficiālu un stabilu darbu ar visām sociālajām
garantijām;
• labu atalgojumu plus prēmijas;
• 8 stundu darba dienu;
• regulārus komandējumus, apmaksātu un
komfortablu dzīvesvietu komandējumu laikā;
• transporta kompensāciju.

MIG/MAG/TIG/MMA METINĀTĀJUS(-AS)

Prasības:
• vismaz 2 gadu pieredze metināšanā;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi strādāt ar metināšanas un
montēšanas rasējumiem;
• atbildība, punktualitāte;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• oficiālu un stabilu darbu ar visām sociālajām
garantijām;
• labu atalgojumu plus prēmijas;
• regulārus komandējumus, apmaksātu un
komfortablu dzīvesvietu komandējumu laikā;
• transporta kompensāciju;
• darba apavus, apģērbu un ekipējumu;
• slīdošu darba grafiku.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
kristine@nuvalo.lv. Tālrunis 25703125.

 Ritma Gaidamoviča

saimniecība» pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Driksas ielas galā, pie
Gamorja stāsta, ka Puķu koks
Jelgavas Studentu teveidots no metāla detaļām koka
ātra, izveidots vides
formā – ar galveno balstu un
objekts – «Puķu koks».
septiņiem dažāda garuma zariem.
Stilizētajā metāla kokā
Katrā no tiem iekārti divi puķu
iekārti 14 puķu podi ar
podi, kuros iestādītas pelargonijas.
pelargonijām.
«Šādas puķes rotā arī apgaismes
stabus mūsu pilsētā. Tās ir vienas
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- no izturīgākajām un neprasa lielas

papildu rūpes,» piebilst I.Gamorja.
Vides objekta augstums ir 5,75
metri, un tajā iekārti 14 puķu podi.
«Tas, cik ilgi puķu podi būs Puķu
kokā, atkarīgs no laikapstākļiem.
Līdz pirmajām salnām puķes
noteikti ziedēs, bet ziemā jau
domāsim, kā vides objektu citādi
izmantot, dekorējot pilsētu,» tā
I.Gamorja. Darbus veica SIA
«Alvima».

Skolēni Valsts prezidentam
pasniedz dāvanu Latvijai
No 1.lpp.

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

Ja esi
VECUMĀ NO 25 GADIEM
līdz neierobežotam
vecumam

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

NO 15.08.2018. LĪDZ 17.09.2018.

PIESAKIES MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM UN APGŪSTI JAUNAS PRASMES,

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

Iniciatīvā «Nacionālo dārgumu jaunatklāšana» skolēni un
bērndārznieki trīs gadu garumā
bija aicināti apmeklēt 20 projektā
iekļautos nacionālos dārgumus,
piemēram, Latvijas Nacionālo
mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Ķemeru Nacionālo
parku, un pieteikt lokālos dārgumus Jelgavas pilsētā, Jelgavas un
Ozolnieku novadā, kā arī doties
ekskursijā uz tiem. Šo trīs gadu
laikā kopumā projektā iesaistījās
vairāk nekā 290 klašu no 27 izglītības iestādēm, piesakot vairāk nekā
850 vietējo dārgumu.
«Latvija nav tikai nosaukums,
tā mums nozīmē daudz vairāk. Tā ir mūsu dzimtene, kurā
runājam latviešu valodā, kur plīvo
sarkanbaltsarkanais karogs. Jūs,
jaunatklājēji, piedaloties šajā projektā, esat lieli ieguvēji, jo ne tikai
sarūpējāt dāvanu Latvijai dzimšanas dienā, bet arī iepazināt mūsu
valsts dārgumus, ar kuriem lepojamies. Jūs satikāt dažādus cilvēkus,
un tieši cilvēki ir mūsu valsts
spēks,» klātesošos uzrunāja Valsts
prezidents R.Vējonis, projekta
dalībniekiem vēlot katru dienu
ar mazu vai lielu darbu turpināt
veidot Latvijas valsti.
Savukārt iniciatīvas patronese
Valsts prezidenta kundze Iveta

Vējone uzsvēra, ka iniciatīvas
dalībnieki ir paveikuši lielu darbu
– meklējuši, pētījuši, izzinājuši, iepazinuši Latvijas vērtības: «Ceru,
ka tas jūs ir bagātinājis un esat
kļuvuši zinātkārāki. Ne katrs pieaugušais redzējis un piedzīvojis tik
daudz, cik jūs šo trīs mācību gadu
laikā. Gribu ticēt, ka redzētais un
dzirdētais ir vairojis jūsu piederību
Latvijai.»
Pasākumā sveiktas iniciatīvas
trešā posma aktīvākās klases,
kas apmeklējušas un pieteikušas
visvairāk objektu. Jelgavā 1.–4.
klašu grupā jeb mazajā līgā balvu
saņēma pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes «Zemenīte» 6.
grupa un skolotāja Evija Jansone,
Jelgavas 4. vidusskolas 4.e klase
un audzinātāja Ilze Miklaševica
un 2.b klase ar audzinātāju Ilzi
Lillo. Vidējā līgā jeb 5.–9. klašu
grupā balvu ieguva trīs Jelgavas
4. vidusskolas klases – 7.c klase
un audzinātāja Nataļja Gorškova,
9.a klase un audzinātāja Ginta
Landorfa un 6.c klase un audzinātāja Dace Dombrovska-Baškirova. Savukārt lielajā līgā balvu
saņēma trīs Jelgavas tehnikuma
grupas – 210. grupa un audzinātāja Sigita Tretjaka, 408. grupa
un audzinātāja Sigita Brakovska
un 410. grupa un audzinātāja Ilga
Cunska-Brahmane. Jāpiebilst, ka

apbalvotie kolektīvi saņēma Goda
rakstu un Jelgavas pašvaldības
sarūpētas galda spēles, bet bērnudārza «Zemenīte» audzēkņiem un
4. vidusskolas 7.c klasei pasniegta
arī iniciatīvas patroneses I.Vējones
iedvesmas balva – iespēja viesoties
Rīgas pilī.
Iniciatīvas noslēdzošajā posmā
cildinātas arī piecas skolas, kas
uzrādījušas pastāvīgu aktivitāti.
Visvairāk objektu šo trīs gadu laikā
apmeklējuši un atklājuši Jelgavas
tehnikuma audzēkņi, bet visvairāk
skolēnu un klašu iesaistījās no
Jelgavas 4. vidusskolas. Balvu par
regulāru piedalīšanos saņēma arī
Jelgavas Valsts ģimnāzija, Kalnciema vidusskola un Jelgavas 3.
sākumskola.
Projekta «Nacionālo dārgumu
jaunatklāšana» noslēgumā dalībnieki Valsts prezidentam R.Vējonim pasniedza dāvanu Latvijai
dzimšanas dienā – kapsulu, kurā
ievietoti laba vēlējumi valstij un
apliecinājumi par iniciatīvas norisi.
«Šī laika kapsula ir dāvana Latvijai
nākotnē ar vēlējumu to atvērt
valsts 150. dzimšanas dienā, tādējādi ikviens iniciatīvā iesaistītais
kļūst ne tikai par nākotnes, bet
arī par vēstures vēstnesi,» piebilst
iniciatīvas «Nacionālo dārgumu
jaunatklāšana» vadītāja Elīna
Miķelsone.

Atzīmēs Ukrainas Republikas proklamēšanas gadadienu
bību un sadraudzību. Mēs esam
ukraiņi, bet dzīvojam Latvijā,
7. septembrī pulksten
tādēļ vēlamies integrēties latviešu
16 Ģederta Eliasa Jelgakultūrā, bagātinot to ar savējo. Arī
vas Vēstures un mākslas
šajā pasākumā skanēs ukraiņu un
muzejā notiks Ukrainas
latviešu dziesmas, tāpat klātesošie
Republikas proklamēvarēs baudīt ukraiņu dzejas lasīšanas 27. gadadienai
jumus,» stāsta Jelgavas ukraiņu
veltīts pasākums. Tajā
kultūras centra «Džerelo» valdes
aicināts piedalīties iklocekle Marina Auziņa.
viens.
Ukrainas Republikas proklamēšanas 27. gadadienai veltītajā pasā«Mēs tiecamies ne vien papla- kumā Jelgavas muzejā klātesošos
šināt ukraiņu kopienu, bet arī uzrunās Ukrainas vēstniecības
veicināt ukraiņu un latviešu sadar- Latvijā pārstāvji, ukraiņu kultūras
 Jana Bahmane

centra «Džerelo» priekšsēdētājs
Bogdans Timkivs, Jelgavas pilsētas vadība, kā arī citi pasākuma
viesi. Uzstāsies ukraiņu kultūras centra ansambļi «Džerelo»
un «Džereļce», kā arī ansamblis
«Upes krasta balsis».
Pasākumu organizē Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde
sadarbībā ar ukraiņu kultūras
centru «Džerelo», un to bez maksas var apmeklēt ikviens.
Jāatgādina, ka Ukrainas neatkarība tika pasludināta 1991. gada
24. augustā.
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Īsi
 SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» informē, ka no šīs
nedēļas ir mainīts uzņēmuma Klientu daļas darba laiks:
pirmdienās klientu pieņemšanas laiks pagarināts par divām
stundām – līdz pulksten 19 –,
bet piektdienās saīsināts par
divām stundām – līdz pulksten
15. Izmaiņas ieviestas, domājot
par klientu ērtībām. «Nolēmām,
ka arī mūsu Klientu daļa, tāpat kā
vairums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu, pirmdienās strādās
līdz pulksten 19. Tādējādi dosim
iespēju tiem cilvēkiem, kuri nevar
atnākt darba laikā un kuriem darbs
beidzas tikai pulksten 17 vai 18,
vienu reizi nedēļā apmeklēt mūs
pēc sava darba laika beigām,» tā
uzņēmuma valdes loceklis Alvils
Grīnfelds. Uzņēmuma Klientu
daļas darba laiks ir: pirmdienās
no pulksten 8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, bet piektdienās no
pulksten 8 līdz 15. Pusdienas pārtraukums katru darba dienu ir no
pulksten 12 līdz 13. SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» Klientu
daļā Dobeles šosejā 34 iedzīvotāji
var noslēgt vai lauzt līgumu par
sadzīves atkritumu izvešanu, šķiroto atkritumu izvešanu, būvgružu
izvešanu un pārvietojamo tualešu
nomu, noskaidrot visu par rēķiniem
un citus jautājumus, kas saistīti ar
atkritumu izvešanu.
 Augusta beigās pazemes komunikāciju izbūves laikā tika
slēgts Tērvetes ielas posms no
Rūpniecības līdz Salnas ielai.
Iepriekš bija paredzēts, ka darbus pabeigs līdz 3. septembrim,
tomēr šobrīd termiņš pagarināts
līdz 21. septembrim. Šajā laikā
Tērvetes ielas posmā paliek spēkā
būvdarbu laikā noteiktie satiksmes
ierobežojumi – satiksmes kustība
notiek pa apbraucamo ceļu, bet
slēgto autobusu pieturu vietā darbojas pagaidu pieturvietas.

Paziņojums
par dzīvojamai
mājai Lielajā ielā 41,
Jelgavā, funkcionāli
nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija
informē, ka 2018. gada 30. augustā Jelgavas
pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja
zemes vienības Lielajā ielā 41, Jelgavā, īpašnieces ierosinājumu un pieņēma lēmumu pārskatīt
dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 0900
003 001 9001) Lielajā ielā 41, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas zemes
vienības Lielajā ielā 41A, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 0900 003 0019), robežās.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.18-9 «Par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu», aicinām dzīvojamās mājas Jelgavā,
Lielajā ielā 41, dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu
laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus
apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un
iesniegt tos Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11,
131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8
līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 vai
nosūtīt tos elektroniskā veidā pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona: Līga Beiere, tālrunis 63005497.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2018. gada 6. septembris

Tūristu interese pieaug
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad pirmajos sešos
mēnešos tūristu interese par Jelgavu bijusi
lielāka nekā attiecīgajā
laika periodā pērn. Kā
liecina Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
(JRTC) dati, informācijas pieprasījumu skaits
sasniedzis 8510, kas
ir par četriem procentiem vairāk nekā pērn.
Vislielākais pieaugums
ir uz ārzemju tūristu
rēķina – šogad reģistrēti
par 455 informācijas
pieprasījumiem vairāk.
«Visaktīvākie joprojām ir
Lietuvas tūristi, kuri Jelgavā gan
ierodas tūroperatoru organizētās
grupās un apmeklē dažādus
pasākumus, gan brauc apskatīt
Jelgavas kultūrvēsturiskos objektus un apkārtnes piedāvājumu.
Tāpat ierodas ģimenes un draugu kompānijas,» norāda JRTC
vadītāja Anda Iljina. 2018. gada
pirmajā pusgadā Lietuvas tūristi
pieprasījuši informāciju par 24 procentiem vairāk nekā pērnā gada
pirmajos sešos mēnešos, un tas ir
ievērojams kāpums. Tiesa, arvien
lielāka nozīme ir tehnoloģijām un
tam, ka tūrisma informācija ir ērti
pieejama internetā, arī mobilajās

ierīcēs. Šogad no janvāra līdz jūlijam Jelgavas tūrisma mājaslapai
visit.jelgava.lv lietuviešu valodā
bija 4782 unikālie lietotāji, bet
igauņu valodā – 605. «Jau vairākus
gadus mērķtiecīgi strādājam ar
mūsu tūrisma piedāvājuma popularizēšanu Lietuvā un Igaunijā,
bet pagaidām lielāka atdeve ir no
lietuviešiem, savukārt Igaunijas
tūrisma kompānijas sāk interesēties par iespējām mūsu pusē,
plānojot ceļojumus Skandināvijas
valstu tūristiem,» vērtē A.Iljina,
piebilstot: no maija JRTC piedāvā
gida pakalpojumus lietuviešu
valodā – arī tas ir liels pluss un
viesiem šeit ļauj justies gaidītiem.
Tāpat, piemēram, bistro «Silva»
no februāra lietuviešu valodā
ir iztulkoti pamata ēdienkartes
ēdienu nosaukumi, un klienti to
vērtē atzinīgi. «Ikviens pozitīvais
moments, ko kāds piedzīvo mūsu
pilsētā un kurā dalās ar citiem,
īpaši sociālajos tīklos, strādā kā
reklāma,» spriež JRTC vadītāja.

Attīstās kultūras
un darījumu tūrisms

– cilvēki izmanto iespēju apskatīt
pilsētu, iegūt papildu tūrisma
informāciju, iegādāties suvenīrus,»
stāsta JRTC vadītāja. Viņa gan
ar piesardzību vērtē pašreizējo
situāciju Latvijā – pasākumu
programma ir pārsātināta, līdz ar
to cilvēkiem kļūst grūti izvēlēties,
kurp doties. Tāpēc nākas konkurēt
par apmeklētājiem, ieguldīt
reklāmā. Tomēr darbs atmaksājas:
piemēram, Ledus skulptūru
festivālā ik gadu Jelgavā ir liels
viesu pieplūdums – šogad februārī
tūrisma informācijas pieprasījumu
skaits bija par vēl 34 procentiem
lielāks nekā pērn.
Otra tendence, kas iezīmējas,
ir darījumu tūrisms – Jelgavu
apmeklē dažādu konferenču dalībnieki, delegāciju pārstāvji. Piemēram, februārī notika Starptautiskais mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums, kas pulcēja
270 dalībniekus no 13 valstīm, bet
martā – Eiropas Mūzikas skolotāju
asociācijas konference, vienojot
vairāk nekā 200 dalībnieku. Iespējams, tas izskaidro ārzemju
tūristu informācijas pieprasījumu
skaita pieaugumu martā par 103
procentiem. «Tas ir virziens, kurā
jāstrādā, jo darījumu tūrisms ir
viens no Latvijas tūrisma stratēģijas virzieniem,» uzsver A.Iljina.

Vērtējot, kas ir pilsētas viesi,
kuri pirmajā pusgadā viesojušies
Jelgavā, A.Iljina spriež, ka lielākoties tie ir pasākumu apmeklētāji,
jo Jelgava ir festivālu pilsēta. «To
redzam arī pēc Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apmeklējuma, kas Brauc arī individuāli
Joprojām mūsu pilsēta saistoša
pasākumu dienās teju divkāršojas
ir arī individuālajiem tūristiem.
Spiežot pēc Tūrisma informācijas
centrā saņemtajiem jautājumiem,
Šovasar teju katru nedēļas nogali Jelgavā notiek kāds pasākums. «Kultūra ir var teikt, ka ir tūristi, kuri atkā magnēts, kas piesaista cilvēkus, un viņu atstātie finanšu līdzekļi vienā vai braukuši uz Rīgu un Jelgavas

«Kultūra ir kā magnēts»

otrā veidā atgriežas pilsētas budžetā,» uzskata Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics.
Viņš norāda, ka pilsētas, kurās sakārto kultūras infrastruktūru, attīstās. «Piemēram, Rēzekne. Lai gan tā ir viena no Latvijas pilsētām ar ievērojamu aizbraukušo
skaitu, tur pirms pieciem gadiem uzbūvēta akustiskā koncertzāle «Gors».
Sakārtotās infrastruktūras dēļ to par savu māksliniecisko platformu izmanto
Latvijā un pasaulē atzīti mākslinieki, piedāvājot augstvērtīgu kultūras programmu un caur kultūru piesaistot apmeklētājus pilsētai,» norāda M.Buškevics.
Runājot par Jelgavu, viņš skaidro, ka galvenais akcents tiek likts uz unikāliem,
tikai Jelgavai raksturīgiem, Latvijā atpazīstamiem un ikgadējiem pasākumiem:
Ledus skulptūru festivālu, Smilšu skulptūru festivālu, Piena paku laivu regati,
Pilsētas svētkiem, Metāla svētkiem. «Katru gadu šie pasākumi transformējas,
piedāvājot ko jaunu. Bet stabilitātei un tradīcijām ir liela nozīme. Tas ilgtermiņā
dod atpazīstamību. Cilvēki var rēķināties, ka, piemēram, februārī Jelgavā būs
Ledus skulptūru festivāls, un plānot savu ceļojumu. Arī pilsētas uzņēmēji var ar
to rēķināties un plānot savu piedāvājumu, pamatojoties uz pilsētas viesu pieplūdumu. Tradicionālo pasākumu lielākie trumpji ir nepārtrauktība, informētība,
jo ar katru gadu pasākums aptver arvien lielāku informatīvo telpu, un attīstība,
jo aizvien tiek gaidīti jauni akcenti,» spriež Jelgavas kultūras dzīves vadītājs.
Viņš atzīst, ka šovasar Latvija ir pārsātināta ar dažādiem pasākumiem, kas
pārklājas cits ar citu, un pieļauj, ka tā ir valsts simtgades ietekme. M.Buškevics
novērojis, ka tāpat Latvijā attīstās pilsētu vai novadu svētku svinēšanas apjomi
un mērogi, piedāvājot plašas kultūras programmas, pamanāmas valsts mērogā. «Svētki un citi tradicionālie notikumi, kā arī mūzikas festivāli Latvijā būs
arī nākamgad, tāpēc, plānojot ikvienu jaunu pilsētas pasākumu, ir jāizvērtē
plašākā kontekstā, lai ieguldītais darbs un laiks maksimāli atmaksātos,» stāsta
«Kultūras» vadītājs.
Jelgavas nākotnes potenciālu viņš saskata Pasta salas brīvdabas estrādē, kam
šobrīd top jumts. «Tā būs sava veida koncertzāle ar brīvdabas šarmu, kas ļaus
pilsētā piedāvāt augsta līmeņa profesionālu mākslinieku koncertus brīvdabas sezonā, kādu mums līdz šim pietrūcis,» norāda M.Buškevics, piebilstot:
pilsēta ar aktīvu kultūras un sporta dzīvi ir simpātiska gan iedzīvotājiem, gan
uzņēmējiem, gan viesiem.

apmeklējumu izvēlas kā vienas
dienas plānu – atbraukt, apskatīt,
pavadīt laiku un doties atpakaļ.
Tomēr ir arī ceļotāji, kuri paši
plāno maršrutu un jautā, kā pie
mums var nokļūt ar sabiedrisko transportu, kā var tikt līdz
konkrētam objektam un ko var
apskatīt. «Galvenie jautājumi – ko
apskatīt un kur paēst – nemainās,
bet šovasar ir lielāka interese par
atpūtu uz ūdens, ko arī pozicionējam kā vasaras tūrisma aktualitāti.
Mainās tikai ģeogrāfija – šogad par
Jelgavu interesi izrādījuši arī cilvēki no tādām valstīm kā Šrilanka,
Armēnija, Kolumbija, Malaizija,
Argentīna, Taizeme, Jaunzēlande,» stāsta A.Iljina, piebilstot, ka
audzis individuālo tūristu skaits
no Krievijas un Ķīnas.
Sadarbībā ar Igaunijas tūrisma
operatoru šogad Jelgavu apmeklēja arī Brazīlijas tūroperatore.
«Viņa meklēja jaunas vietas un
bija ieradusies tūrē pa Latviju.
Viena no pieturām bija Jelgava.
Visvairāk viņai iepatikās savvaļas
zirgi – dabas liegums pilsētas centrā ar zirgiem tiešām ir unikāls un
uzrunā tūristus,» norāda JRTC vadītāja, piebilstot: līdz ar skatu torņa uzbūvēšanu un attīstoties Pils
salas infrastruktūrai, interese par
objektu tikai augs. «Tūrismā viens
no pamatprincipiem ir nemitīgi
piedāvāt ko jaunu, jo cilvēki meklē iespaidus un piedzīvojumus,»
rezumē A.Iljina, papildinot, ka
nākamgad darbs tiks koncentrēts
uz to, lai Jelgava biežāk parādītos
tūroperatoru rīkotajās grupu
ekskursijās.

Foto: Ivars Veiliņš

«Prāta vētras» koncertu 21. jūlijā apmeklēja
28 000 cilvēku.

Šīs vasaras jaunumu – skatu torni Pils salā – kopš 28.
jūnija apmeklējuši jau vairāk nekā 20 000 interesentu.
Foto: Billijs Locs

Jelgava – kāzām iecienīta

Nav ko redzēt un nav ko darīt – šo stereotipu Jelgavai, mērķtiecīgi strādājot,
pēdējo astoņu gadu laikā ir izdevies krietni sašķobīt. Piemēram, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torni kopš restaurācijas 2010. gada nogalē joprojām ik
gadu apmeklē ap 40 000 interesentu. Pēdējā laika modes kliedziens ir vecmeitu
un vecpuišu ballītes, kas arvien biežāk tiek rīkotas arī Jelgavas tūrisma objektos.
«Jelgavā var sakombinēt interesantu programmu, piemēram, apmeklēt Svētās
Trīsvienības baznīcas torni, izbraukt ar kuģīti, izgatavot draisku tematisko karameli,» spriež SIA «Karameļu darbnīca» valdes locekle Ilze Priževoite. Tāpat Jelgavu
arvien vairāk izvēlas kāzām – kā laulību ceremonijas vietu vai kāzu pieturvietu.
«Pasta sala tam ir ļoti piemērota – koncentrētā teritorijā atrodas septiņi tilti, ir
iespēja uzņemt skaistas un atmiņā paliekošas fotogrāfijas uz dažādiem foniem,
var iemalkot šampanieti uz kuģīša. Tās ir atbildes uz mūsu uzdoto jautājumu,
kāpēc pāris no Rīgas, Olaines vai Jūrmalas īpašajā dienā izvēlējies būt Jelgavā,»
norāda bistro «Silva» un tējas namiņa īpašniece Sandra Blūmane, piebilstot: to
izjūt arī pilsētas uzņēmēji, jo cilvēki kāzām nepieciešamo nereti iegādājas šeit.
Turklāt šāds notikums rada emocionālo piesaisti, un cilvēki noteikti atgriezīsies.
Tūristi joprojām apmeklē gan muzejus un apskates vietas, gan meklē iespēju
laiku pavadīt aktīvi. Piemēram, pērn Jelgavas pils muzeju un kapenes apmeklēja
ap 16 000 interesentu. «Šogad strādājam tikai no maija, bet par apmeklējumu
sūdzēties nevar. Brīvdienās un pasākumu laikā pieplūdums ir lielāks. No ārvalstu
tūristiem aktīvākie ir lietuvieši, igauņi un vācieši. No Vācijas vairāk tie ir individuālie
tūristi, bet no kaimiņvalstīm – grupas,» stāsta kapeņu pārstāve Ineta Vildava.
Pērn viens no apmeklētākajiem objektiem Jelgavā bija arī «Karameļu darbnīca».
«Roku darbs joprojām ir zīmols – cilvēkus pārsteidz, ka karameles izgatavojam ar
rokām, un mūsu darbnīcas apmeklējums uz produktiem daudziem liek skatīties
citādāk,» stāsta I.Priževoite, norādot, ka darbnīcā šogad bijuši cilvēki no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Zviedrijas, Somijas,
Austrijas, Austrālijas un citām valstīm. Bijis pat, ka darbnīcā nejauši satiekas
divas dažādas kompānijas no Amerikas. Viesi labprāt apmeklē atvērto karameļu
darbnīcu – vasarā šo iespēju aktīvāk izmanto tūristi no citām Latvijas pilsētām.

Šī gada Ledus skulptūru festivālu trīs dienu laikā
apmeklēja vairāk nekā 85 000 cilvēku.

Ūdens vilina arī darījumu cilvēkus

Upes un salas ar neskartu dabu un savvaļas zirgiem vienā galā un izklaides un
atpūtas iespējām otrā galā pašā pilsētas centrā ir viens no Jelgavas unikalitātes
faktoriem, ko arvien vairāk novērtē kā mājinieki, tā viesi. «Agrāk kuģoju gandrīz
viens, bet šogad ir vēl septiņi kuģīši. Kaut arī varbūt nopelnīšu mazāk, mani
priecē, ka upes atdzīvojas – tas arī nozīmē, ka ir pieprasījums. Turklāt šī vasara ir
kā radīta atpūtai uz ūdens,» spriež kuģīša «Frīda» kapteinis Artis Jansons. Tāpat
viņš novērojis jaunu tendenci – cilvēki uz Jelgavu kuģo. «Mums ir bijuši klienti,
kas no Rīgas atbrauc ar savu kuģīti, nakšņo uz tā, bet izmanto mūsu «Viesu
līčos» piedāvāto ēdināšanas servisu. Pa ceļam var izkāpt krastā Jelgavā, apskatīt
pilsētu,» stāsta A.Jansons. Savukārt kuģa «Mītava» pārstāve Olga Kokareva
novērojusi tendenci, ka izbraucienu ar kuģīti arvien vairāk izmanto uzņēmumi
un darījumu cilvēki – uz kuģīša rīko korporatīvus pasākumus, izvizina darījumu
partnerus, konferenču viesus.
Iecienīta ir arī aktīvā atpūta uz ūdens, ko tāpat labprāt bauda ārvalstu tūristi.
Ja tūrisma objektos norāda, ka reizēm apmeklētāji gaužas par dārgo ieejas
maksu – piemēram, kapenēs ir bijuši apmeklētāji, kam trīs eiro ieejas biļete
šķiet par dārgu –, tad citi pilsētas uzņēmēji atzīst: tūristi Jelgavā atstāj savu
naudu. «Man bieži jautā, vai pieci eiro stundā par ūdens velosipēda nomu
ir no cilvēka. Nē, tā ir maksa par stundu. Es, protams, gribētu paņemt piecīti
par cilvēku, bet konkurence neļauj celt cenas, turklāt klientu čakarēšana nav
ilgtermiņa biznesam,» stāsta ūdens velonomas pārstāvis Edgars Korols. Viņš
novērojis, ka reizēm viesi arī atstāj dzeramnaudu. «Mūsu jomā tas nav ierasts,
bet acīmredzot cilvēki tā novērtē labu servisu.»
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Valstu tops pēc informācijas pieprasījumu skaita Jelgavas Tūrisma
informācijas centrā šā gada pirmajā pusgadā

1808

Lietuva

142

349 Vācija 92
Krievija

51

Ķīna

Lielbritānija

112

215

Igaunija

Francija

30
40

Spānija

47
71

Polija

Itālija

20
27

Čehija
Ukraina

32

Somija

15

Nīderlande
Kanāda

28

ASV

Norvēģija

Zviedrija

10

18

26

Turcija

Apvienotie Arābu
Emirāti
Honkonga
Taizeme 1
7
12
Armēnija
Horvātija
Portugāle
Šrilanka
5
Albānija
Slovēnija
9
Meksika
Japāna
Bulgārija
Slovākija
Rumānija
Ungārija

Šveice

14

Baltkrievija

2

6

Austrālija
Dānija

Indija

8

Izraēla
Moldova

4

Jaunzēlande

Malta
Gruzija
Beļģija
Austrija
Malaizija
Argentīna
Kolumbija
Singapūra
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Bokseri sāk ar četrām
medaļām

Jauno sacensību sezonu
atklājuši Jelgavas Cīņas
sporta veidu
centra (JCSVC) bokseri, un no sacensībām Daugavpilī mājās pārvestas četras
medaļas. Zelta medaļu izcīnīja Artūrs
Vaišļa 2006. dzimušo grupā svarā līdz
41,5 kg, Daniils Vocišs jauniešu grupā
svarā līdz 50 kg un Markuss Tenčs jauniešu grupā svarā līdz 57 kg. Savukārt
sudraba medaļu ieguva Artjoms Šreders
(2006. dz.g., līdz 43 kg). Jau šajā nedēļas nogalē notiks Latvijas čempionāts
boksā skolēniem un jauniešiem, kurā
no JCSVC startēs septiņi bokseri.
Foto: no A.Knoha arhīva

Airētājs Jānis
Timbors Eiropas
čempionātā
U-23 izcīna
7. vietu
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē Baltkrievijā
aizvadīts Eiropas čempionāts U-23 grupā akadēmiskajā airēšanā, kurā debitēja
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēknis Jānis Timbors. Viņš vieniniekos
2000 metru distancē izcīnīja
7. vietu. Trenere Agita Puriņa
atzīst: «Rezultāts ir labs, jo
Jānim izdevās uzstādīt jaunu
personīgo rekordu.»
Eiropas čempionātā airēšanā U-23
grupā piedalījās vairāk nekā 400 airētāju, pārstāvot 25 valstis. J.Timbors,
kurš augusta sākumā izcīnīja Latvijas
čempiona titulu, pārstāvēja Latviju vieniniekos 2000 metru distancē. «Jānis
nobrauca ļoti labi – B finālā pārliecinoši
izcīnīja 1. vietu, bet rezultātā diemžēl
tikai 7. vieta. Mēs ļoti cerējām, ka viņš
iekļūs A finālā starp sešiem labākajiem,
taču pusfinālā Jānim tika ielozēti ļoti
spēcīgi pretinieki un viņš palika ceturtais. Lai iekļūtu A finālā, vajadzēja
finišēt vismaz trešajam. Protams, ir
mazliet žēl, ja ņem vērā, ka nākamā
pusfināla braucēji laika ziņā trasē
bija lēnāki nekā Jānis, taču sports ir
sports,» saka trenere A.Puriņa, gan
uzsverot, ka Jānis čempionātā uzlaboja
personīgo rekordu. «Beidzot viņam
izdevās izbraukt no septiņām minūtēm
– labākais rezultāts čempionātā bija
6,59 minūtes. Personīgais rekords ir
uzlabots, līdz ar to šīs sezonas mazais
mērķis ir sasniegts,» atzīst trenere, vērtējot, ka kopumā ar J.Timbora debiju
Eiropas čempionātā U-23 grupā ir apmierināta. Jāpiebilst, ka viņa disciplīnā
sacentās 16 valstu pārstāvji.
Nākamās sacensības J.Timboram un
arī citiem Jelgavas airētājiem gaidāmas
jau šajā nedēļas nogalē Jelgavā – 8.
septembrī pulksten 11 airēšanas bāzē
Pilssalas ielā tiks dots starts Latvijas
čempionātam sprintā pieaugušajiem.

FK «Jelgava» grib
atņemt 6. vietu

FK «Jelgava» 1. septembrī Rīgā aizvadīja
«SynotTip» Virslīgas spēli pret FK «Metta/LU». Abas komandas čempionāta
kopvērtējuma tabulā atrodas līdzās
– jelgavnieki ir 6., bet rīdzinieki – 7. pozīcijā. Šoreiz ar rezultātu 3:0 pārāki bija
rīdzinieki, jelgavniekiem pietuvojoties
līdz minimumam, un šobrīd komandas
šķir tikai viens punkts. FK «Jelgava» galvenais treneris Marians Pahars norāda:
«Kopumā komanda spēlēja normāli.
Darījām visu iespējamo, bet bumbu
vārtos dabūt neizdevās. Bija arī kļūdas,
pretiniekiem – bīstami pretuzbrukumi.
Turklāt mums laukumā nebija līderu.»
Nākamā spēle mūsējiem būs 15. septembrī pulksten 16 izbraukumā pret
FK «Valmiera Glass/ViA».
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SPORTS

Ātrumlaivās – trīs godalgas Sestdien «Rullītī» – triāls
Sestdien
Lielupē
notika
Latvijas atklātā čempionāta 4.
posms ūdens motosportā. Jelgavu
sacensībās pārstāvēja trīs sportisti, un
visi trīs guva godalgas. Jelgavas ūdens
motosporta kluba «Paisums» vadītājs
Valdis Kuķalks informē, ka zelta medaļu šajā posmā izcīnīja Guntis Lauss
RN2000 klasē, retro laivas īpašnieks Aigars Jurēvics T550 klasē, bet V.Kuķalks
FR1000 klasē izcīnīja 2. vietu. Latvijas
atklātajam čempionātam atlikuši vēl
divi posmi – 29. septembrī Jēkabpilī
un 13. oktobrī Liepājā.
Foto: Ivars Veiliņš

8. septembrī atpūtas un sporta kompleksā «Rullītis» notiks pēdējais – septītais – Latvijas triāla čempionāta posms
un Jelgavas atklātā čempionāta 1.
posms. Sacensību atklāšana – pulksten
10.30, pirmā dalībnieka starts – pulksten 11. Agarska triāla kluba vadītājs
Egils Agarskis stāsta, ka šajās sacensībās startēs vairāk nekā 50 dalībnieku
no Latvijas un Igaunijas. Viņa vadīto
klubu pārstāvēs vismaz trīs braucēji –
jaunākajam Ralfam Doniņam ir tikai
trīs gadi, vēl startēs Matīss Prulis un
Ketija Agarska. E.Agarskis norāda, ka
meitenēm būs ļoti interesanta cīņa, jo
uz sacensībām Jelgavā plāno ierasties
Baltijā labākā braucēja igauniete Ketija
Meiere. Sacensība notiks trīs pieaugušo
un trīs bērnu grupās.

BMX braucēji aktīvo
sacensību sezonu
noslēgs Jelgavas trasē
 Ritma Gaidamoviča

spēlē 2017. gada 5. septembrī Bornmutā
uzvaru ar rezultātu 3:0 svinēja laukuma
11. septembrī pulksten 17
saimnieki. Šoreiz par cīņas vietu izvēZemgales Olimpiskā cenlēts ZOC stadions, kurā mūsu futbolisti
tra (ZOC) stadionā notiks
šī cikla ietvaros spējuši izcīnīt punktus
2019. gada UEFA Eiropas
gan pret Andoru, gan Ukrainu.
U-21 futbola čempionāta
V.Sopirins stāsta, ka Anglijas U-21
kvalifikācijas turnīra spēle
futbola izlases sastāvā tradicionāli ie– Latvijas U-21 izlase tiksies
kļauti perspektīvākie un talantīgākie
ar pašreizējo apakšgrupas
futbolisti, kas jau spēlē vai atrodas
līdervienību Anglijas U-21
pavisam tuvu pie pasaules bagātākās
izlasi, kura pērn Dienvidkofutbola līgas – Anglijas Premjerlīgas
rejā uzvarēja Pasaules kausa
– durvīm vai arī ir ieņēmuši stabilu
izcīņā U-20 grupā.
vietu savu komandu un akadēmiju
sastāvos Anglijas Championship līmenī
Latvijas Futbola federācijas preses vai zemākajās līgās: «Spēles pret šāda
sekretārs Viktors Sopirins informē, līmeņa pretiniekiem mūsu futbolistiem
ka abu komandu pirmajā savstarpējā šeit, Latvijā, ir salīdzinoši liels retums.

aicina darbā MEHĀNIĶI

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu ielā 4.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt iekārtu un tehnikas stāvokli, veikt to tehniskās apkopes un remontus;
• veikt visus nepieciešamos iekārtu un tehnikas
ārpuskārtas remontus;
• veikt iekārtu un agregātu tehniskās apkopes un
remontdarbus pēc galvenā mehāniķa norādījumiem;
• organizēt un/vai veikt mehānisko iekārtu remontu;
• atjaunot rezerves daļu noliktavas;
• uzturēt tehnoloģiskās iekārtas;
• salāgot un attīstīt tehnoloģiskās līnijas;
• novērtēt un realizēt iekārtu tehniskā stāvokļa,
tehnoloģisko uzlabojumu un racionalizācijas iespējas.
Uzņēmums nodrošina stabilu atalgojumu, visas sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un daļēji
kompensē transporta izdevumus.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu np@nordicplast.lv vai
zvanīt pa tālruni +371 67069812.
SIA «Orkla Confectionery & Snacks Latvija»
(reģ.Nr.40103217882) darbam uz sezonu
(no augusta līdz decembrim (ieskaitot)) ražošanas
kolektīvam aicina pievienoties

IESAIŅOTĀJUS(-AS), PALĪGSTRĀDNIEKUS(-CES),
IEKĀRTU OPERATORUS(-ES).
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas;
• stabilu atalgojumu;
• bezmaksas maltīti;
• apmaksātu transportu;
• darba apģērbu;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• draudzīgus un atsaucīgus kolēģus.

Tālrunis 26122357, 67080512, 67080515, 67080395.
E-pasts konkurss@orkla.lv.

Piedāvā darbu
LED apgaismes ierīču ražošanas uzņēmums
Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.Nr.40103590897) savai
komandai aicina pievienoties gaismekļu montierus(-es) (apmācām), metālapstrādes iekārtu
operatorus(-es) (uz CNC frēzes), CNC locītāju.
Pieteikuma vēstuli, norādot vakanci, lūgums
sūtīt pa e-pastu office@vizulo.eu. T.29236560.

Foto: Ruslans Antropovs
nostartēja labi. Šobrīd jau jūtams, ka
sportisti ir noguruši, jo sezona bijusi
gara – pirmās sacensības notika martā –, bet atslābt nedrīkst, jo nedēļas
nogalē jāapliecina sevi mājas trasē,»
tā treneris.
Nedēļas nogalē ZOC norisināsies
divas BMX sacensības, ar kurām tiks
noslēgta aktīvā BMX sezona Latvijā.
«Tām gan bija jānotiek Valmierā, kur
nākamgad paredzēts Eiropas čempionāts, taču jaunā trase nav pat sākta
būvēt, tāpēc Latvijas Riteņbraukšanas federācija nolēma, ka abas
sacensības tiks aizvadītas Jelgavā,»
stāsta U.Balbeks.
Viņš uzsver, ka BMX 30 gadu jubilejas sacensības būs interesantas ar
to, ka fināli notiks tumsā. «Treniņi
sāksies tikai pulksten 16, bet pirmais starts tiks dots pulksten 17,» tā
viņš, piebilstot, ka fināla braucieni
varētu sākties ap pulksten 20: «Cik
man zināms, Latvijā vēl nekad BMX
sacensības nav notikušas tumsā, iztiekot tikai ar mākslīgo apgaismojumu,

tāpēc tas varētu būt ļoti interesants
pasākums.»
Jelgavas BMX klubu «Mītavas
kumeļi» un Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolu šajās sacensībās
pārstāvēs ap 30 sportistu, bet pavisam
piedalīsies ap 300 BMX braucēju. Piedalīties jubilejas sacensībās uzaicināti
arī bijušie BMX braucēji, kuri aktīvi
startējuši deviņdesmitajos gados un
divtūkstošo gadu sākumā. Proti, viņi
varēs startēt speciāli sacensībām izveidotā retro klasē, bet šobrīd gan vēl
nav precīzi zināms, cik BMX braucēju
šai iecerei atsauksies.
Savukārt svētdien, 9. septembrī,
BMX sacensības ZOC turpināsies ar
Baltijas jūras valstu kausa izcīņas 2.
posmu. Sākums – pulksten 14. Jelgavā ieradīsies sportisti no Latvijas,
Somijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un, iespējams, vēl kādas valsts.
Treneris cer, ka arī šajā dienā uz
starta stāsies visi Jelgavas braucēji,
kas dienu iepriekš piedalīsies BMX
jubilejas sacensībās.

Latvijas U-21 futbolisti ZOC stadionā spēlēs pret Anglijas izlasi
 Ritma Gaidamoviča

Polietilēna pārstrādes uzņēmums SIA «Nordic Plast»
(reģ.Nr.40003495810)

Darba grafiks: darba dienās, maiņās
Darba vieta: ražotne «Laima» Rīgā, Miera ielā 22, vai
ražotne «Staburadze» Rīgā, Tallinas ielā 74/Artilērijas ielā 55
Atalgojums: sākot no 530 EUR (bruto)

Noslēgusies Latvijas «SMScredit» BMX čempionāta
2018. gada sezona, un
kopvērtējumā trīs Jelgavas BMX braucēji izcīnījuši
čempiona titulu, tikpat
ierindojušies 3. vietā. Taču
aktīvā sacensību sezona
sportistiem noslēgsies šajā
nedēļas nogalē Jelgavā,
Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) BMX trasē. Proti, 8.
septembrī, atzīmējot 30
gadus, kopš BMX sports
ienācis Latvijā, tur notiks
BMX 30 gadu jubilejas sacensības, bet 9. septembrī
– Baltijas jūras valstu kausa
izcīņas BMX 2. posms.
«SMScredit» čempionātam šogad
bija septiņi posmi, tostarp 2. posms
maijā aizvadīts Jelgavā, bet fināls augusta noslēgumā – Mežaparka trasē
Rīgā. BMX klubs «Mītavas kumeļi»
komandu konkurencē «SMScredit»
čempionātā ieņem 4. vietu, taču individuālajā ieskaitē mums ir trīs 1.
un trīs 3. vietas. «Ja mūsu labākie
braucēji būtu startējuši pilnīgi visos
posmos, mēs būtu 2. vietā, taču tā
nenotika. Uzskatām, ka svarīgāks
tomēr ir katra braucēja individuālais
rezultāts kopvērtējumā, un mūsu
jaunieši ir starp labākajiem Latvijas
braucējiem,» stāsta BMX treneris
Uldis Balbeks. 1. vietu šī čempionāta
kopvērtējumā pārliecinoši ieņem
Alvis Lānso krūzeru 30+ grupā,
Markuss Soļims B9 grupā un Reinārs Pavlovs B11 grupā, bet 3. vieta
Latvijā ir Raineram Pujiņam B11
grupā, Emīlam Jekševicam M17+
un Beātei Koško G8-10 grupā. «Protams, vienmēr gribas vēl labāk, taču
kopumā mūsu jaunieši čempionātā
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Vienlaikus tā ir fantastiska iespēja
apliecināt savu spēku gan nacionālās
izlases treneru acīs, gan arī tikt pamanītiem Eiropas vadošo klubu skautu
blociņos. Viens no šādiem piemēriem
ir uzbrucējs Roberts Uldriķis, kurš,
pateicoties rezultatīvam sniegumam
šajā kvalifikācijas ciklā, tika iekļauts
Latvijas valstsvienības kandidātu lokā,
kā arī šovasar parakstīja līgumu ar
Šveices Augstākās līgas klubu «Sion».»
«Esam priecīgi, ka mūsu darbs tiek
novērtēts un arvien vairāk un vairāk
futbolistu no U-21 valstsvienības tiek
iesaistīti Latvijas nacionālās izlases
rotācijā. To pierāda arī iepriekšējās
spēles un to futbolistu vārdi, kas pēc
sekmīga snieguma U-21 izlasē izpelnījās

izsaukumu arī lielajā valstsvienībā. Šie
puiši lieliski apzinās, ka sniegtā iespēja
ir jāizmanto. Novēlu viņiem neapstāties
pie sasniegtā un šī gada laikā nostiprināties jau nacionālās izlases sastāvā,»
saka valstsvienības galvenais treneris
Dainis Kazakevičs.
Futbola līdzjutējiem šī būs iespēja
klātienē Jelgavā vērot aizraujošu futbolu un iepazīt tuvāk, iespējams, kādu
no nākamajām lielajām Eiropas un
pasaules futbola zvaigznēm.
Biļetes uz Latvijas – Anglijas spēli
ZOC maksā no 3,50 līdz 7 eiro, un tās
var iegādāties «Biļešu servisa» kasēs, kā
arī internetā www.bilesuserviss.lv. Biļetes būs iespējams nopirkt arī ZOC spēles
dienā, 11. septembrī, no pulksten 16.

SIA «AJM Wood» (reģ.Nr.44103029388) mēbeļu ražotnē Mežciemā (Blukās) piedāvā darbu kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm)
un elektroatslēdzniekam(-cei). E-pasts
guntars.sirmants@ajmwood.lv. T.29491995.
Jelgavas 4. vidusskolas (reģ.Nr.2813900137)
radošais kolektīvs 2018./2019. mācību
gadā aicina darbā uz pilnu slodzi angļu
valodas skolotājus(-as) (pamatskolā un
sākumskolā), matemātikas skolotājus(-as)
(pamatskolā), fizikas skolotāju. T.29653982
(direktora vietniece Irēna Sitņikova).

Meklē darbu
Mūrnieks meklē darbu. T.26963198.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu skolas
džudo trenerim Guntim Malējam,
māti mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Izsakām līdzjūtību Guntim Malējam
un tuviniekiem, māti mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām līdzjūtību
Santai Krauzei-Šimkevicai un tuviniekiem,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
RAIMONDS RUKMANIS (1977. g.)
ALBĪNA KUZŅECOVA (1932. g.)
EDGARS ZASJADKO (1985. g.)
BRIGITA BUTKUS (1939. g.).
Izvadīšana 06.09. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Norauku kapsētu.
MARITA KALIKSONE (1960. g.).
Izvadīšana 07.09. plkst.13 Baložu kapsētā.
MARIJA MAKAROVA (1927. g.).
Izvadīšana 08.09. plkst.11 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. septembris
LTV1
5.30 Latvija man. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2716.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 112.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Burgenlandē. Vācijas drāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15  Lotes stāsti. Raidījums bērniem.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 220. un 221.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 111.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2716.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
8.00 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
Latvijas Reģionu apvienība, «Par Alternatīvu».*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 223. un 224.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.55 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
Latvija – Grieķija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 19. un 20.sērija.
23.45  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 80.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 90.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 19.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīlas bultas. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 6.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 20.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 49.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. ASV realitātes šovs. 9.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 59.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kaukāza gūstekne. Krievijas komēdija. 1966.g.
23.00 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 13.sērija.
0.35 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2017.g. 9.sērija.
1.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.55 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.20 Degpunktā 8.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 6.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 6.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 63. un 64.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 41.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 65.sērija.
21.15 Pasaules biedējošākie lidojumi. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 11.sērija.
23.25 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.25 Nekā personīga.*
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 65.sērija.
2.30 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 11. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2717.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 113.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Province.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.

14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 112.sērija.
16.00 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2717.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Gatavo dabā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 4.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 JAUNUMS. 2018. Latvijas hronika. Linda Olte.
22.20  TV PIRMIZRĀDE. «Zelta rītausmas» meitenes.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.30 Nakts ziņas. 23.40 Sporta ziņas. 23.43 Laika ziņas.
23.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.55  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
1.05 Liksim grīdai putēt! Koncerts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Dzintara puse.*
8.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
9.00 Karaliste.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 225. un 226.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.50 Aizliegtais paņēmiens.*
12.45 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.15 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
Latvija – Itālija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.10  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
22.05 Melu valgos. Vācijas drāma. 2012.g.
23.50 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
0.50 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
1.20 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 81.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 91.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 20.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mans sapņu vīrietis. Melodrāma. 2007.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 7.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 21.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 50.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 10. ASV realitātes šovs. 10.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 60.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Nelaimīgi līdz mūža galam. Melodrāma. 2017.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.15 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.10 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
2.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.35 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 7.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 7.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 64. un 65.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 42.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 66.sērija.
21.15 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.20 JAUNUMS. Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
23.20 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.25 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 66.sērija.
1.55 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 12. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 9.sērija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2718.sērija.
9.30 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
9.45 Pasaules panorāma. Speciālizlaidums.
10.00 TIEŠRAIDE. Žana Kloda Junkera uzruna Eiropas parlamentā
un debates par situāciju Eiropas Savienībā.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Ceturtā studija.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 113.sērija.
16.00 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2718.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 5.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. Zaļo un
Zemnieku savienība, Latvijas Centriskā partija.
23:00 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Ekspertu diskusija ar Oditu Krenbergu.
23.35 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.50 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
00:05 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 1. un 2. sērija.

TV PROGRAMMA
01:55 «Zelta rītausmas» meitenes. Dokumentāla filma.
5:00 Ceturtā studija. *
5:30 Vides fakti. *

LTV7
5.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
9.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 227. un 228.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
14.30 Deviņdesmitie.*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Parīze: franču akcents. Dokumentāls
seriāls. 5.sērija.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
22.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.00  Reiva pasaule. Parīze: franču akcents.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
0.30  Kravu pārvadājumu patiesā cena. Dokumentāla filma.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 82.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 92.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 21.sērija.
11.40 Nelaimīgi līdz mūža galam. ASV melodrāma. 2017.g.
13.30 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 8.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 22.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 51.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 1.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Cilvēks, kurš izdzīvoja.
ASV un Japānas trilleris. 2015.g.
1.35 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 1.sērija.
2.20 Degpunktā 8.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 8.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Seriāls. 2013.g. 12.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 8.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 65. un 66.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 43.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 67.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs. 10.sērija.
0.15 Leģendas. ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 Sliktie roboti 2. 4.sērija. Izjokošanas šovs.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 67.sērija.
2.10 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 10., 11. un 12.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 13. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2719.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 115.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 114.sērija.
16.00 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2719.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Homo Novus».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 6.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Ararata ēnā. Armēnija.
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 10.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10 Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
0.45 Būt latvietim. Austrālijā.*
1.15 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*

Ceturtdiena, 2018. gada 6. septembris
7.30 Ielas garumā.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 229. un 230.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.55 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Centriskā partija.*
13.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
14.00 Kūku kari.*
15.00 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Rīgas posma prezentācija.
20.00 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.35  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
22.35 Sporta studija.*
23.25 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
0.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.05 Personība. 100 g kultūras.*
2.00 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 83.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 93.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 22.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīla rudenī. Vācijas melodrāma.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 9.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 23.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 2.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 JAUNA SEZONA. Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
23.45 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
0.40 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.35 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 9.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 1.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 66. un 67.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 44.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 68.sērija.
21.15 Zelta kompass. Piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.30 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 13.sērija.
1.05 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 68.sērija.
2.30 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 14. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2720.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 116.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 115.sērija.
16.00 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2720.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Vilkaču mantiniece. Rīgas kinostudijas drāma. 1990.g. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «Latviešu Nacionālisti».
21.45 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
LSDSP/KDS/GKL.
22:15 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Ekspertu diskusija ar Oditu Krenbergu.
22.40 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23:25 Grāntčestera. Detektīvseriāls. 3. sērija. (ar subtitriem)
0.20  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 10.sērija.
1.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
2:15 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 1. un 2. sērija.
4:10 Sporta studija. *
5:05 Vienas dienas restorāns. *
5:35 Province. *

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.* Pasaules
latviešu dienu deju un folkloras kopu koncerts «Cilvēks. Mūžs. Dimd!».
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 231. un 232.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.50 Aculiecinieks.*
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.

15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Nībelunga gredzens.
Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  TV PIRMIZRĀDE. Pēdējais tango.
Argentīnas un Vācijas drāma. 2015.g.
23.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 2.sērija.
0.25 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.30  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
2.25  Kravu pārvadājumu patiesā cena. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Jumprava».
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 84.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 94.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 23.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīlas melodija. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 10.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 24.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 53.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs.
2016.g. 3.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 63.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
23.20 Reiz Meksikā. ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.15 LNT ziņu Top 10.*
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 63.sērija.
2.40 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Ivanovi – Ivanovi. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
8.50 Kobra 11-10. Seriāls. 10.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Seriāls. 2013.g. 14.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 2.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 11.–14.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Seriāls. 2013.g. 15.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
22.45 Viņš nav tevī ieķēries. ASV komēdija. 2009.g.
1.20 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
2.00 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 15., 16. un 17.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 15. septembris
LTV1
5.05 Vienas dienas restorāns.*
5.35 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Heidija. Vācijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2015.g.
12.30 Divi vienā. Latvijas seriāls. 4., 5. un 6.sērija.
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15 Gatavo dabā.*
14.45 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
15.15 Ararata ēnā. Armēnija.*
15.45  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
16.20 12 elementi ainavā.*
16.55 Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei (ar subt.).*
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 TIEŠRAIDE. 13. Saeimas vēlēšanas.
Deputātu kandidātu debates Lielbritānijā.
23.35 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.45  Pēdējais tango. Argentīnas un Vācijas drāma (ar subt.). 2015.g.
1.10 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā».*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.45 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Rīgas posms. Studija.
12.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
1.kvalifikācijas brauciens.
13.50 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
14.20 TIEŠRAIDE. Rallijkrosa studija.
14.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
2.kvalifikācijas brauciens.
16.20 TIEŠRAIDE. Rallijkrosa studija.
16.30 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.30 Īstās Latvijas saimnieces.*
18.30 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Grieķija.
20.30 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.15 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.10 Rīgas gambīts. LTV videofilma. 3.sērija.
0.55 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
1.25  Tās tik ir operas! Nībelunga gredzens. Dok.filmu cikls.
2.15 LTV – 60. Zelta arhīvs.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 TIEŠRAIDE. Rallijkrosa studija.
10.45 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
4.kvalifikācijas brauciens.
12.30 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.45 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
13.00 TIEŠRAIDE. Rallijkrosa studija.
13.20 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pusfināli.
14.10 TIEŠRAIDE. Rallijkrosa studija.
15.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Rīgas posms. Fināli.

Tā ir Latvija, kas mīt manī –
Simts gājputnu atvadu
un pavasaru,
Simts sapņu un cerību jūra.
EMANUELA LĪGA
VEINBERGA,
Jelgavas 3. sākumskola,
4.c klase

Paskat uz zaļo zāli –
kā mākoņi tik mīksta!
Paskat, cik zilas debesis –
kā uzgleznotas virpulī!

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Igora Ivanova (dzimis 1965. gada 18. aprīlī,
bez deklarētas dzīvesvietas) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par Igora Ivanova
radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Iepazīšanās seminārs

Biogrāfijas analīzes
metode
11. septembrī pl. 1800

Grāmatvedības
uzskaites pamati
17. septembrī pl. 1715

19. septembrī pl. 0915

Aicinām vecākus uz BEZMAKSAS nodarbību ciklu

Bērnu (0-7 gadi) emocionālā
audzināšana

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

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

ZEMGALE
IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
FESTIVĀLS

MINOX 2018

JELGAVĀ, “Metāla svētki 2018” ietvaros
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8. septembrī pl. 1000
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6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Rubenis.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Lotes stāsti. Raidījums bērniem (ar subt.).
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
11.00  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības
pareizticīgo katedrālē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.10 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 30.sērija.
15.10 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. «Pūt, vējiņi».
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Guntars Ruņģis.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.45 Vasara Barselonā. Vācijas drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
22.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
22.55 TV PIRMIZRĀDE. Grupas «Instrumenti» koncerts «Atkala».
0.35  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.40 Visas taisnības.* I.Ziedoņa un R.Paula daiļrades koncerts.
3.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
3.50 Manas mūža melodijas. Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas lielkoncerts.*

Mana Latvija
Paskat, cik skaisti ziedi!
Paskat, cik skaistas pļavas!
Paskat, cik gludi akmeņi!
Manā zemē – Latvijā.

pū

Svētdiena, 16. septembris
LTV1

Elizabete Enija Strode, 12 gadi

t

5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 49.sērija.
7.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.55 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.20 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti 2. 5.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
13.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 32.sērija.
14.25 Pēcnācēji. ASV piedzīvojumu filma. 2015.g.
16.45 Asterikss un Obelikss: Dievs, sargi Britāniju! Francijas, Spānijas, Itālijas un Ungārijas piedzīvojumu komēdija. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Madagaskara 2. ASV animācijas filma. 2008.g.
21.40 Tērauda vīrs. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2013.g.
0.30 Bagāžas saņemšana. ASV komēdija. 2013.g.
2.25 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2017.g. 14.sērija.
2.50 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 18., 19. un 20.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.40 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 16. un 17.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
7.30 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. Latvijas raidījums. 2017.g.
7.55 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 5.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.05 Profesija – mamma 3. Sarunu šovs. 8.sērija.
13.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 2. un 3.sērija.
15.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.

5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.50 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 6.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 50.sērija.
7.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
8.00 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.20 Aizraujošās zoomīklas 2. Seriāls.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
13.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 49.sērija.
14.00 Tērauda vīrs. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2013.g.
16.55 Sīkie eksperti.
17.15 Madagaskara 2. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
22.45 X cilvēki. Bijušās nākotnes dienas.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
1.20 Viņš nav tevī ieķēries. ASV komēdija. 2009.g.
3.40 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2017.g. 15.sērija.
4.00 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.

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

a

TV3

LNT

TV3

7

Latvijai – 100

MS
!

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.40 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 9.sērija.
6.00 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2015.g. 3.sērija.
6.55 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs.
8.25 Atklāj Latviju!
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura. Seriāls.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Amerikas sliktākie pavāri 10. Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
13.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 1.sērija.
14.15 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 14.sērija.
14.50 Vasara Parīzē. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 75. un 76.sērija.
23.15 Rozamunde Pilčere. Mīla rudenī. Vācijas melodrāma. 2009.g.
1.10 TV PIRMIZRĀDE. Ketija Forda. Raganu vasara.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
2.40 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 15.sērija.
3.50 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 84.sērija.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

18.00 Es tevi mīlu. Vācijas romantiska drāma. 2003.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 77. un 78.sērija.
23.10 12 raundi 2: pārlāde. ASV trilleris. 2013.g.
1.05 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.50 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 2006.g. 18.sērija.
2.35 Hilarija Klintone. Zem bruņām. Dokumentāla filma.
3.30 Rozamunde Pilčere. Mīlas melodija. Melodrāma. 2008.g.

NU

LNT

17.00 TIEŠRAIDE. Rallijkrosa studija.
17.15 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 6.sērija. (krievu val.).
18.15  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 1.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Šarlīna. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
22.55 Anekdošu šovs.*
23.25 Īstās Latvijas saimnieces.*
0.25 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 6.sērija (krievu val., ar subt.).
1.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.15 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
2.45 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

JAU

4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

TV PROGRAMMA

ME
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

-

ZRKAC ATVĒRTO
DURVJU DIENA!
Izglītības piedāvājums
jaunajam mācību
gadam

Vairāk informācijas: www.zrkac.lv/metalasvetki

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

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos

Jauktais koris «MĪTAVA»,
A.Pizika, 29229062

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

Jauktais koris «ZEMGALE»,
G.Pavilons, 29155577

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

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

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

Jauktais koris «BALTI»,
M.Branka, 29931881

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

JELGAVAS POPKORIS,
E.Karlsone, 29849132

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

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

Ceturtdiena, 2018. gada 6. septembris

Vecpilsētas ielas svētkos
atklās vēstures liecības
Foto: no JV arhīva

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

Otrd. plkst.18 Jelgavas k/n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
V.Leja, 28801113

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

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

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

Jelgavas Jaunais teātris
R.Gāle, 20390060

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

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

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

4. un 10. septembrī no plkst.18

Zīmēšanas studija,
U.Roga, 29546447

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

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

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

 Jana Bahmane

Apzinot mūsu pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības, 15.
septembrī Jelgavā notiks Vecpilsētas ielas svētki «Vēstures
liecības». Šogad tajos būs
iespēja vairāk uzzināt par
Vecpilsētas ielā notiekošajām
pārmaiņām – Zemgales Restaurācijas centra tapšanu –,
izzināt senās amatu prasmes,
aplūkot jūgendstila tērpu izstādi, ieraudzīt Vecpilsētas ielu
Jelgavas bērnu un jauniešu
acīm, kā arī piedalīties citās izzinošās aktivitātēs, iepazīstot
šīs vēsturiskās ielas vērtības.
Svētki ielas garumā notiks no
pulksten 12 līdz 16.
Pirmo reizi pēc Jelgavas Latviešu
biedrības iniciatīvas Vecpilsētas ielas
svētki mūsu pilsētā tika svinēti 2013.
gadā, pievēršot sabiedrības uzmanību šai
nozīmīgajai pilsētvides teritorijai un tās
saglabāšanas nepieciešamībai, bet šogad
svētku gaitā interesentiem būs iespēja
iepazīties ar Vecpilsētas ielas attīstības
perspektīvām. «Vecpilsētas ielā šobrīd top
Zemgales Restaurācijas centrs, un svētku

dalībniekiem būs iespēja satikt darbu
veicējus «RERE grupu» un uzzināt par
vēsturisko ēku restaurāciju. Tāpat varēs
piedalīties «RERE grupas» un krāsu
ražotāja «Caparol» organizētajā radošajā
darbnīcā, darinot trafaretu nospiedumus.
Interesanti, ka trafareti veidoti, par pamatu ņemot ēkā Vecpilsētas ielā 14 atrastos
rakstu fragmentus,» stāsta Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde.
Vecpilsētas ielā varēs sastapt arī dažādu
seno amatu meistarus – kurpnieku, šuvēju, bārddzini, cepurnieku, skārdnieku un
citus. «Svētku dalībnieki varēs ne vien
apskatīt meistaru jau radīto un sekot
līdzi darba procesam, bet arī iemēģināt
roku kādā amatā,» papildina E.Kaufelde.
Tāpat būs iespēja uzzināt, kādas mācību iestādes piedāvā apgūt restauratora
profesiju, iztaujājot izglītības iestāžu
pārstāvjus par mācību ilgumu un darba
iespējām pēc skolas absolvēšanas. Svētkos
būs pārstāvēta Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola, Jūrmalas Profesionālā vidusskola un Rīgas Celtniecības
koledža. «Tā kā Jelgavā būs Restaurācijas
centrs, jauniešu vidū vēlamies popularizēt
restauratora arodu. Iespējams, kādam tas
palīdzēs izvēlēties nākotnes profesiju,» tā
E.Kaufelde.

Svētku gaitā sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila muzeju Vecpilsētas ielā notiks
jūgendstila un mūsdienu tērpu skate. Bet
ielūkoties tajā, kā Vecpilsētu redz jaunākie jelgavnieki, varēs bērnu zīmējumu
konkursa «Mana Vecpilsētas iela» izstādē
– bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam
bija aicināti iesūtīt zīmējumus par kādu
no trim konkursa tēmām: «Jelgavas
vecpilsēta pirms simts gadiem», «Jelgavas
vecpilsēta šodien» vai «Jelgavas vecpilsēta
pēc simts gadiem». Visi darbi būs skatāmi
izstādē, bet trīs labāko zīmējumu autori
katrā no tēmām kļūs par konkursa laureātiem – viņus sveiks Jelgavas Latviešu
biedrības vadītājs Pauls Rēvelis, pasniedzot biedrības sarūpētas balvas.
Svētkos darbosies arī amatnieku tirdziņš, piedāvājot gardus un lietderīgus
darinājumus, bet noskaņu radīs grupa
«Cryin White» un Urbix.
Autovadītājiem jārēķinās, ka 15. septembrī no pulksten 8 līdz 18 Vecpilsētas
iela transporta kustībai būs slēgta.
Vecpilsētas ielas svētkus rīko Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Jelgavas Latviešu biedrību.
Šogad pasākuma organizēšanā aktīvi
iesaistījusies arī Latvijā labi zināmā
arhitekte Liesma Markova, kura uzrauga restaurācijas darbus Jelgavas pilī.

Dzeja – lasījumos, mūzikā un slamā
 Jana Bahmane

Dzejas lasījumi pie Raiņa pieminekļa, dzejritenis, dzejas
slams, nepieradinātās mūzikas festivāla «Skaņu mežs»
pasākums un citi Dzejas dienām veltīti notikumi – to visu
Jelgavā varēs izbaudīt no 9.
līdz 16. septembrim.
Dzejas dienu ieskaņā 9. septembrī pulksten 13 Jelgavas kultūras nama Mazajā
zālē notiks dzejas almanaha «Zemgales
vācelīte 2018» atvēršanas svētki. «Šis ir
jau 12. dzejoļu kopkrājums, kurā apkopoti
37 autoru darbi. Šāgada krājums veltīts
mūsu valsts simtgadei, tādēļ tajā lielākoties ir dzejoļi par Latviju, taču tāpat autori
rakstījuši par mīlestību, dabu, cilvēku savstarpējām attiecībām un citām tēmām,»
stāsta dzejas kluba «Pieskāriens» vadītājs
Jānis Zariņš. Dzejoļu krājums izdots 600
eksemplāros – tas tiks pasniegts autoriem,
pilsētas skolām un bibliotēkām, bet pārējie
par iespēju iegādāties krājumu aicināti
interesēties Jelgavas Latviešu biedrībā.
Tāpat dzejas klubs «Pieskāriens» ielūdz
uz tradicionālo dzejas pēcpusdienu Raiņa
parkā 11. septembrī pulksten 15 – tur ar
dzejas lasījumiem uzstāsies dzejnieki un
pilsētas skolēni.
12. septembrī lieli un mazi dzejas mīļotāji varēs piedalīties Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Dzejas dienu programmā
«Dzeja – valodas putni». «Ik gadu, svinot
Dzejas dienas, mēs patiesībā svinam

Raiņa un arī latviešu valodas dzimšanas
dienu. Rainis veidojis daudz jaunvārdu, ko
mēs ikdienā lietojam, pat nezinot, ka tie
ir viņa izdomāti,» stāsta pasākuma producente Elīna Apsīte. Pulksten 9.30 Jelgavas
1.–6. klašu skolēniem, kuri interesējas
par dzeju vai paši to raksta, bibliotēkas
Krišjāņa Barona zālē būs iespēja tikties
ar dzejnieci Inesi Zanderi. «Šādai idejai
mūs iedvesmoja Jelgavas 4. sākumskolas
dzejas pulciņš, taču arī citās skolās mācās
bērni, kuri interesējas par dzeju, tādēļ
nolēmām viņiem noorganizēt tikšanos ar
dzejnieci Inesi Zanderi,» atklāj E.Apsīte.
Bet pulksten 10.30 dzejnieki I.Zandere,
Valts Ernštreits, Jana Egle, Vasilijs Karasjovs un Eduards Aivars no bibliotēkas
mazā balkoniņa atklās tradicionālo dzej
riteni, kas šogad vedīs nevis pa Jelgavas
skolām, bet gan ievērojamiem pilsētas
objektiem. «Mūsu pilsētā ir vairākas
nozīmīgas vietas, kurās valsts simtgadē
nolēmām pulcēt Jelgavas skolēnus. Katra
skola tradicionāli prezentēs savu dzejas
izjūtu,» norāda pasākuma producente.
Pirmais pieturpunkts būs Lāčplēša
piemineklis – tur varēs sastapt Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas, 4. sākumskolas, Amatu vidusskolas un Jelgavas tehnikuma audzēkņus. Tālāk dzejritenis dosies
uz skvēru starp Lielo un Jāņa Asara ielu,
kur atrodas šogad atklātais vides objekts
«Laika rats 100», – tur dzejriteni sagaidīs
Jelgavas 2. sākumskolas, 5. vidusskolas,
privātās pamatskolas «Punktiņš» un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni. Bet
maršruts noslēgsies pie Ģederta Eliasa

Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, kur
dzejniekus un citus interesentus gaidīs
Jelgavas 3. sākumskolas, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas, 4. vidusskolas, 6. vidusskolas
un Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Dzejritenim ar savu velosipēdu vai kājām visa
maršruta garumā var pievienoties ikviens.
Dienas turpinājumā pie «Silvas» tējas
namiņa Pasta salā pulksten 16.30 notiks
dzejnieku sacensība jeb dzejas slams.
Tāpat kā pērn, katram dalībniekam ir
jāsagatavo trīs dzejas izpildījumi. Žūrija
vērtēs gan dzejas saturu, gan dalībnieku
uzstāšanās prasmes, piešķirot atzīmes no
1 līdz 10, un uzvarētājs saņems naudas
balvu 100 eiro. Dzejas slamam var pieteikties līdz 11. septembra pulksten 12, kādu
no saviem dzejoļiem nosūtot pa e-pastu
dzejasslams@gmail.com. Bet pulksten
18 turpat notiks dzejnieku V.Ernštreita,
J.Egles, V.Karasjova un E.Aivara dzejas
lasījumi marimbas pavadījumā, savukārt
pulksten 20 – lirisks Dzejas dienu noslēgums ar Friča Bārdas dzeju Daumanta
Kalniņa kvinteta koncertprogrammā
«Sirds prieks».
Pirmo reizi Dzejas dienās būs nepieradinātās mūzikas festivāla «Skaņu mežs»
starpdisciplinārs pasākums Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
ar vācu brīvās improvizācijas mūziķu Olafa Rupa (ģitāra), Ulrikes Brandas (čells)
un latviešu dzejnieka un atdzejotāja Sergeja Moreino dalību. Pasākums Jelgavas
muzejā notiks 16. septembrī pulksten 16.
Visi Dzejas dienu pasākumi ir bez
maksas.

