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17. gad-
simta tradī-
cijā bija arī 

tā sauktais pilsētas 
lielais ģerbonis, kur ģer-
boņa vairogu (līdzīgi kā 
dzimtu ģerboņos) ieskāva 
vēl kādi elementi. Jelgavas 
gadījumā tās bija divas 
lauvas, kas savās ķetnās 
tur ģerboņa vairogu. Šāds 
pilsētas ģerboņa atvei-
dojums greznojis arī Jelgavas rātsnama fasādi. Kā atzīst heraldikā 
erudītais Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, ģerboņa 
lauvu stilizācija, ierāmējuma lauru vainags, kroņa forma un it īpaši 
barokālais akanta lapu atveidojums ļauj to datēt ar laiku pēc 1686. 
gada, kad Jelgavas rāte no hercoga Frīdriha Kazimira atpirka namu 
Tirgus laukumā, kurā tika iekārtots rātsnams.

20. gadsimta sākumā tapis Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa jauns 
attēlojums, kurā jau nepārprotami atpazīstams alnis.

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pilsētas lielais ģerbonis 

Foto: Pilsētas lielais ģerbonis 
rātsnama fasādē

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts 
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni 63048800 Laikrakstu iespējams saņemt arī 

redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

Jelgavas pilsētas domes vārdā – Andris Rāviņš 

Paldies visiem jelgavniekiem – XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem, viņu ģimenēm un visiem, kuri bija iesaistīti mūsu 
kolektīvu sagatavošanā! Jūsu darbs bija profesionāls un pašaizliedzīgs!

Dziesmu svētki ir spilgts mūsu nacionālās pašapziņas
apliecinājums, tādēļ ir patiess gandarījums par mūsu
kolektīviem, pedagogiem un visiem, kuri tur to godā!

Jānis Kovaļevskis

«tā ir liela uzvara un sasniegums mūsu futbola klubam. 
un nopelni šajā sasniegumā ir ikvienam iesaistītajam 
– gan spēlētājiem, gan treneriem un personālam, gan 
līdzjutējiem,» jelgavas futbolistu sasniegumu uzreiz pēc 
uzvaras vērtā neizšķirta Bulgārijā komentēja komandas 
galvenais treneris Vitālijs astafjevs, piebilstot, ka ne mazāk 
liels izaicinājums būs nākamie pretinieki – Maķedonijas 
klubs «rabotnički», ar kuriem pirmā spēle tiks aizvadīta 
jau šovakar pulksten 18.30 Zemgales Olimpiskā centra 
stadionā, bet atbildes spēle – pēc nedēļas skopjē.



Bulgāri uzvarēti; eiropas 
līgas turpinājums – šodien 

labāk un var efektīvāk izmantot 
savus spēcīgākos ieročus, pretuz-
brukumus un standartsituācijas. 
Ar M.Oša tālajiem auta iemetie-
niem vairs nevienu nepārsteigsi, 
bet spēles pret «Litex» pierādīja, 
ka tas vēl arvien ir labs ierocis, 
kā radīt spriedzi pretinieku soda 
laukumā un gūt vārtus. Arī koman-
das galvenais treneris V.Astafjevs 
pēc spēles Bulgārijā norādīja, ka 
vairāk centīsies koncentrēties uz 
savas komandas spēli un novērst 
tās kļūdas, kuras tika pieļautas 
cīņā pret bulgāriem. Jelgavniekiem 
jārēķinās, ka «Rabotnički» spēlē 
tehnisku futbolu, cenšas pieturēt 
bumbu un daudz kombinē. Spriežot 
pēc spēļu statistikas, maķedonieši 
daudz labāk jūtas mājas stadionā: 
ja Tallinā aizvadītajā spēlē, kurā 
uzvarēja «Flora» (1:0), rādītāji bija 
līdzīgi, tad Skopjē «Rabotnički» do-
minēja (2:0), izdarot 20 sitienus pa 

pretinieku vārtiem, uz ko Tallinas 
«Floras» futbolisti spēja atbildēt ar 
diviem. 

Biļetes varēs iegādāties stadionā 
pirms spēles, to cena – 5 eiro; bēr-
niem līdz 7 gadu vecumam ieeja 
– bez maksas.

Par to, ka jelgavnieku uzvara pār Lovečas «Litex» nav ikdienišķa, liecina arī tas, ka pēc šīs spēles no amata atkāpies Bulgārijas 
kluba galvenais treneris Krasimirs Balakovs. Foto: Raitis Supe

Pret Bulgārijas klubu «Litex» 
izbraukumā Lovečā 9. jūlija 
vakarā jelgavnieki spēja panākt 
sev labvēlīgo 2:2, kas divu spēļu 
summā, pateicoties izbrauku-
mā vairāk gūtajiem vārtiem, 
ļāva pārspēt ceturto spēcīgāko 
Bulgārijas klubu «Litex». Jāat-
gādina, ka Jelgavā spēle beidzās 
ar rezultātu 1:1, bet izbraukuma 
spēlē vārtus jelgavnieku labā 

guva Mārcis Ošs un senegāliešu 
leģionārs Abdulajs Diallo.

Abās spēlēs pret Maķedonijas 
«Rabotnički» liela loma būs tam, 
kā Jelgavas kluba spēlētāji būs 
atjaunojušies un noskaņojušies pēc 
fiziski un emocionāli ļoti smagās 
spēles Lovečā. Divcīņā ar «Rabot-
nički» uzsvars, kā ierasts, tiks likts 
uz spēli no otrā numura pozīcijām. 
Šādā spēlē Jelgavas futbolisti jūtas 

Pasākuma organizatoru pārstā-
vis Jānis Kuķis stāsta, ka trases 
sagatavošana sāksies ceturtdien, 
kad uz pilsētas centru tiks atgādāti 
salmu ruļļi, ko izmantos trases 
norobežošanai, kā arī tiks montēts 
žogs ap trasi. Taču šajā vakarā 
satiksme netiks traucēta. Ar sa-
tiksmes ierobežojumiem jārēķinās 
piektdien un sestdien. Piektdien, 
17. jūlijā, no rīta pie Jelgavas kul-
tūras nama tiks būvēti divi gājēju 
tilti, lai skatītāji no K.Barona ielas 
varētu nokļūt Hercoga Jēkaba 
laukumā un atpakaļ. Tāpat tiks 
veikti sagatavošanas darbi, lai jau 

pulksten 12 trasē varētu notikt 
treniņbraucieni. «Izvērtējot pagā-
jušā gada pieredzi, šogad būvēsim 
divus tiltus, lai pa vienu cilvēki 
varētu nokļūt uz Hercoga Jēkaba 
laukumu, pa otru – atpakaļ pie 
Jelgavas kultūras nama,» stāsta 
J.Kuķis. Viņš gan lūdz iedzīvotājus 
tiltu izmantot tikai nokļūšanai no 
vienas ielas puses uz otru, nevis sa-
censību vērošanai. Jārēķinās, ka no 
piektdienas, 17. jūlija, pulksten 10 
līdz 18. jūlija pulksten 21 būs slēgti 
visi ielu posmi ap Hercoga Jēkaba 
laukumu, kur būs izveidota trase.

Jelgava piektdien un sestdien 
pārvērtīsies par mazo Monako

Ritma Gaidamoviča

nedēļas nogalē Hercoga jēkaba laukums un tā apkārtne 
pārtaps par auto trasi un jelgava uz divām dienām atkal 
kļūs par mazo Monako. jau otro gadu notiks «inženieru 
dienas 2015», un to laikā, 17. un 18. jūlijā, centrā nori
sināsies kartinga sacensības – amatieru kartinga turnīrs 
«OpenKart» un profesionālo kartinga braucēju sacensību 
«ProKart» 3. posms. Pilsētniekiem jārēķinās, ka no piekt
dienas, 17. jūlija, pulksten 10 līdz 18. jūlija pulksten 21 
būs slēgti visi ielu posmi ap Hercoga jēkaba laukumu.



turpinājums 3.lpp.

Sacensību laikā uzstādīta pagaidu sabiedriskā transporta pieturas vieta «Mātera iela»
Sacensību laikā uzstādīta pagaidu sabiedriskā transporta pieturas vieta «Centrs»
Sacensību laikā uzstādīta pagaidu sabiedriskā transporta pieturas vieta «Uzvaras iela»
Sacensību laikā uzstādīta pagaidu sabiedriskā transporta pieturas vieta «Centrs»
PROKART 3. posma trase un slēgtie ielu posmi no 17.07.2015 plkst.09:00 – 18.07.2015 
plkst.21:00

Slēgto ielu posmu apbraucamie 
ceļi no 17.07.2015 plkst.09:00 
- 18.07.2015 plkst.21:00

Divvirzienu satiksme 
sacensību laikā

Slēgto ielu posmu apbraucamie 
ceļi sabiedriskajam transportam 
no 17.07.2015 
plkst.09:00 - 18.07.2015 
plkst.21:00

1.
2.
3.
4.

Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas domes ārkārtas sēdē 
trešdien nolemts iegādāties ēku 
Vecpilsētas ielā 14, kas šobrīd pie-
der divām privātpersonām. Šādu 
lēmumu pašvaldība pieņēma, jo 
viens no tās mērķiem ir sakārtot 
vecpilsētu, saglabājot valsts nozī-



Vecpilsētā veidos restaurācijas centru un amatu māju
mes kultūras pieminekļus. 

Kā skaidro Jelgavas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Rita Vectirāne, šādas iespējas 
pavērs ES fondu programma 
«Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus», kam 

pašvaldība nopietni gatavojas. 
Viens no nosacījumiem ir, ka 
fondu naudu var piesaistīt tikai 
pašvaldību īpašumiem, tāpēc pri-
vātpersonas, kam šobrīd pieder 
ēka Vecpilsētas ielā 14, konkursā 
startēt nevarēs. Izvērtējot situā-
ciju, abi ēkas īpašnieki vērsās 
pašvaldībā ar piedāvājumu at-

pirkt no viņiem ēku par 18 000 
eiro. Tā kā projektu iesniegšana 
programmā sāksies septembrī, 
par to tika lemts ārkārtas domes 
sēdē.

Lai gan vecpilsēta nav pilsētas 
centrs, šī teritorija rāda mūsu 
pilsētas tēlu 19. gadsimtā.

turpinājums 3.lpp.

FK «Rabotnički» 
(Skopje, Maķedonija) 
dibināts 1937. gadā

•  Četrkārtējs Maķedonijas 
čempions (2004./2005., 
2005./2006., 2007./2008., 2013./2014. 
gada sezonā)
•  Četrkārtējs Maķedonijas kausa ieguvējs 
(2007./2008., 2008./2009., 2013./2014., 
2014./2015. gada sezonā)
•  Augstākais sasniegums UEFA Eirokausos: 
Play off kārta par iekļūšanu UEFA Eiropas 
līgas grupu turnīrā (2011./2012. gada 
sezonā)
•  Mājas spēles aizvada Skopjes «Philip II 
Arena» ar 33 460 skatītāju vietām



sanda, ārsta 
palīgs:
–  Ko p u m ā 
neko sl iktu 
par svētkiem 
nevaru teikt. 
Manuprāt, da-
ļai bērnu vienkārši nav tik labas 
fiziskās sagatavotības, lai varētu 
izturēt svētku režīmu. Runājot par 
ģībšanu Mežaparka estrādē, do-
māju, tur lielu lomu nospēlēja emo-
cionālā ietekme – ja bērns redz, ka 
blakus kāds noģībst, tad, baidoties, 
lai ar viņu tā nenotiktu, arī pašam 
paliek slikti. Uzskatu, ka neprātīgs 
bija lēmums atcelt svētku gājienu, 
kurš gan tāpat notika, – tas daļai 
kolektīvu nozaga svētkus.
Mareks, uz-
ņēmējs:
– Šobrīd ap 
svētkiem ir 
sacelta pārāk 
liela un lie-
ka ažiotāža. 
Dziesmu un deju svētki bija skaisti, 
par noslēguma koncertu Mežapar-
ka estrādē dzirdētas vislabākās at-
sauksmes. Protams, visādi jau var 
gadīties, jo bērniem ir neierasta 
vide, citi apstākļi. Tā noteikti būs 
mācība organizatoriem, domājot, 
kā rīkoties arī šādās situācijās.
Luīze, skolnie-
ce:
– Esmu pie-
dalījusies ie-
p r i e k š ē j o s 
Skolu jaunat-
nes dziesmu 
un deju svētkos pirms pieciem 
gadiem – dziedāju Mežaparka 
estrādē. Atminos, ārā bija nežēlīgs 
karstums – vairāk nekā plus 30 
grādi, bet mēs turējāmies braši. 
Nesaprotu, kas notika šogad – ne-
bija taču tik karsts, drīzāk vēss. Var 
jau būt, ka ēdināšana un slodze 
vainojama, bet katros svētkos taču 
ir kāds neapmierinātais. 
jānis, gald-
nieks:
– Kādam par 
notikušo no-
teikti ir jāuzņe-
mas atbildība, 
taču uzskatu, 
ka svētku gājienu nevajadzēja 
atcelt. Protams, bērnu veselība ir 
svarīga. Pieļauju, ka notikušo ie-
tekmēja dienas režīms – dalībnieki 
izbauda svētkus, mazāk guļ, līdz 
ar to arī slodzi nevar izturēt.
Marika, pa-
vāre:
– Kolēģes mei-
ta, kura pieda-
lījās svētkos, 
esot sūdzēju-
sies par slikto 
ēdināšanu, piemēram, pusdienās 
bijušas tikai divas desiņas un balt-
maizes šķēle. Spriežot pēc kolēģes 
stāstītā, bija traki, taču, cik bildēs 
esmu redzējusi, svētki kopumā 
bija skaisti – bērni sapucēti, prie-
cīgi un smaidīgi.
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gauja, daugava, abava, 
Venta, amata – līdz šim 
reti kad vienlaikus ar 
šo upju nosaukumiem 
laivotāji minēja Lielupi, 
iecavu, svēti, Bērzi, Pla
toni… Pamazām tas mai
nās, jo šosezon jelgavā 
darbu sākuši trīs laivo
šanas uzņēmumi, kuri ir 
gatavi pierādīt, ka laivot 
pa šīm upēm ir ne mazāk 
aizraujoši.  

Vienam sirdslieta, otram blakus-
bizness, trešajam vienkārši nejau-
šība – tā var raksturot trīs Jelgavā 
ienākušos uzņēmumus. 

Vecākais no tiem ir SIA «Laivu 
sports», ko jau 2001. gadā izveidoja 
Mārcis Laidiņš. «14 gadi pagājuši, 
un beidzot nav vairs tikai firma, bet 
arī reāls darbs. Airēšana ir mana 
sirdslieta – esmu airētājs otrajā 
paaudzē, vienmēr esmu gribējis šajā 
jomā kaut ko darīt, bet līdz šim tik 
vien sanāca, kā firmu nodibināt. 
Šogad beidzot nolēmu, ka jāķeras 
klāt! Ir draugi un paziņas, kas 
zina, ka aizraujos ar šo lietu, tāpēc 
pirmos klientus atrast nebija grūti. 
Sadarbojoties ar Ilzi Bomi, kurai 
Pasta salā ir airēšanas bāze, esmu 
atradis labāko lokalizācijas vietu. 
Man šis bizness nav tikai aizvest līdz 
starta punktam laivas un iekasēt no 

ja vēl pirms dažiem gadiem ūdenstūrisms jelgavā bija ļoti vāji attīstīts, tad šosezon dažādus ūdenstūrisma pakalpojumus mūsu pilsētā 
piedāvā jau vairāk nekā desmit uzņēmumu – pa upēm kursē trīs kuģīši, trīs uzņēmumi piedāvā laivošanas maršrutus, var iznomāt kata

marānus, jahtas un pat izmēģināt suP jeb tādu kā lielu sērfa dēli, kuru, stāvot kājās, dzen uz priekšu ar aira palīdzību. 
Kuģīša «Frīda» kapteinis artis jansons atceras, ka viņš pirms pieciem gadiem bijis celmlauzis, mūspuses ūdeņos piedāvājot regulārus 
izbraucienus pa Lielupi. tolaik pat laivai īsti nav bijis kur piestāt, krasti aizauguši, taču tagad ir izveidotas vairākas piestātnes, divas 

pludmales, promenādes, uz ūdens kustību regulē navigācijas zīmes, bet pludmalēs kārtību uzmana pašvaldības policisti glābēji. 
Visi pakalpojumu sniedzēji atzīst, ka ūdenstūrisma bizness mūsu pilsētā ir perspektīvs – šobrīd gan tas esot tikai attīstības sākumpos

mā, tāpēc jelgavnieki var cerēt gan uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, gan uz piedāvājuma dažādošanu.

ja kuģītis «Frīda» pa jel
gavas ūdeņiem peld jau 
piekto gadu, tad liellai
vai «nameisis» šī ir tikai 
otrā sezona, bet kuģis 
«Mītava» mūsu pilsētā 
ieradās vien šogad. Visu 
kuģu kapteiņi atzīst, ka 
konkurenti viņi nav, jo 
katra piedāvājums at
šķiras. «Frīda» ir mazs 
kuģītis, kas spēj uzņemt 
deviņus pasažierus, līdz 
ar to brauciens ir per
soniskāks, «nameisis» ir 
liellaiva ar 20 vietām, kas 
jau pēc būtības atšķiras 
no kuģīšiem, bet atpūtas 
kuģis «Mītava» paredzēts 
lielākām kompānijām 
– līdz 40 cilvēkiem, kas 
nozīmē, ka piedāvājumā 
ir ne tikai izbrauciens pa 
upēm, bet arī iespēja 
rīkot uz kuģa atpūtas 
pasākumus ar draugiem, 
kolēģiem. 

Vēl viena lieta, par ko vienisprātis 
ir «Mītavas» un «Nameiša» kaptei-
ņi, – līdz šim paši ir maz strādājuši 
pie savu pakalpojumu popularizēša-
nas jeb reklāmas. «Esmu novēroju-

trīs kuģīši, trīs dažādas iespējas

si, ka jelgavnieks ir ļoti organizēts 
– ja viņš dodas uz pasākumu Pasta 
salā, tad viņš dodas tikai uz to. Iet 
pāri tiltiem un pat neiedomājas, ka 
vienu atpūtas veidu var apvienot 
ar otru, pirms vai pēc pasākuma 
izbraucot ar kuģīti. Tātad mums 
pašiem ir jādomā, kā jelgavnieka 
organizētajā atpūtas plānā piedāvāt 
izbraukumu ar liellaivu, kā viņu 
ieinteresēt,» spriež «Nameiša» 
kapteine Dace Asne.

Līdzīgi domā arī «Mītavas» kap-
teinis Genādijs Kostjukovs. «Mēs 
katru dienu redzam, kā jelgavnieki 
no centra iet to lielo gabalu uz 
pludmalēm kājām, bet mēs taču 
varētu viņiem piedāvāt pludmalē 
no Čakstes promenādes nokļūt 
ar kuģīti. Tāpat diezin vai daudzi 
jelgavnieki ir aizdomājušies par to, 
ka savu dzimšanas dienu var svinēt 
nevis mājās pie klāta galda, bet uz 
mūsu kuģa. Daži šādi pasūtījumi 
mums ir bijuši – cilvēki noīrē kuģīti, 
paši uzklāj galdu un feini pavada 
pie mums laiku. Tāpat darba ko-
lektīvi te var rīkot gan sapulces, gan 
korporatīvos pasākumus. Šobrīd 
jaunums ir tāds, ka uz kuģa esam 
atvēruši arī bāru, kur tiek piedāvāti 
gan dzērieni, gan vieglas uzkodas. 
Sajūta ir tāda, ka jelgavnieki vēl 

vienkārši nezina vai nav pieraduši 
pie atpūtas uz ūdens – tas viņiem 
ir jaunums.»

Genādija kuģošanas pieredze ir 
ievērības cienīga – viņš uz ūdens 
strādā jau kopš 1964. gada, daudz 
kuģojis arī pa Lielupi, tikai tolaik 
vadājis nevis cilvēkus, bet preces. 
«Tad bija plaši izplatīta Latvijas 
upju kuģniecība. Mēs uz Jelgavu 
pa Lielupi vedām smilti, granti, ķie-
ģeļus no Kalnciema ražotnes, RAF 
metālu, pat alus kravas bija. Tas 
viss apsīka 90. gadu sākumā, bet 
arī tad es ūdeņus nepametu – sāku 
strādāt uz pasažieru kuģīšiem.»

Arī kapteine Dace ir strādājusi uz 
pasažieru kuģīšiem Rīgā. «Tur viss 
notiek mazliet citādāk – cilvēkam 
staigājot piekūst kājas, un viņš 
agri vai vēlu nonāk uz kuģīša. Ja 
minēju, ka jelgavnieks ir organizēts, 
tad Rīgā, piemēram, var redzēt, kā 
ar lielo kruīza laineri atbrauc vesels 
bars tūristu, kas jau tā uz ūdens 
vien atpūtušies, bet viņi uzreiz 
bariņā dodas uz mazo kuģīti, lai 
izbrauktu pa Daugavu…»

To, ka Jelgavā šis ir jubilejas gads 
un lielu pasākumu tiešām ir daudz, 
kuģīšu saimnieki izjūt, bet ne tik 
ļoti, kā gribētos. «Nevar teikt, ka 
izbraukt gribētāju skaits būtiski 

pieaugtu, taču apzināmies, ka šis 
ir tikai mūsu darbības pats sākums 
– pamazām, bet cilvēkus ieinteresē-
jam,» saka «Mītavas» kapteinis.

Savukārt «Nameiša» kapteine 
redz vēl kādu jomu, kurā varētu 
veidoties laba sadarbība – proti, 
sastrādāties ar Jelgavas gidiem. 
«Tūristi mūsu pilsētā ir, bet arī 
viņiem līdz mums jānokļūst, tieši 
tāpēc šeit varētu noderēt sastrādā-
šanās ar Jelgavas gidiem, izveidojot 
jaunus tūrisma maršrutus, kuros 
būtu iekļauta arī kuģošana.»

Vēl kāda būtiska problēma, kuru 
akcentē kapteiņi, ir uzvedības kul-
tūra uz ūdens. Viņi visi uzteic paš-
valdības policistu glābēju darbu, jo, 
kā paši saka, tik labu un operatīvu 
dienestu darbu uz ūdens viņi citur 
nav manījuši. Taču tas neizslēdz, 
ka joprojām uzrodas cilvēki, kuriem 
pieklibo uzvedība uz ūdens. «Pati 
nereti makšķerēju no upes ārā čipsu 
pakas, plastmasa pudeles… Skumji. 
Uz savas laivas gan vienmēr ar 
pasažieriem vienojamies, ka nekas 
tāds nav pieļaujams. Bet tik un tā 
gadās pa jautājumam: «Ķiršu kau-
liņus drīkst izmest?» «Nedrīkst!» Jā, 
pat organiskos atkritumus upē mest 
nedrīkst – pētījumi ir pierādījuši, 
ka arī tie sadalīšanās procesā upei 

nodara būtisku postījumu. Cilvēki 
to vienkārši nezina,» saka kapteine 
Dace.

Savukārt kapteinis Artis vēl šo-
mēnes redzējis, kā kārtējais pārgal-
vis gribējis no «Mītavas» tilta ūdenī 
ielēkt. «Stāv apkārt jauniešu bariņš 
ar jau nofokusētiem telefoniem un 
gaida, kad nu viņš lēks, lai paspētu 
to iemūžināt… Baisi kļūst iedo-
mājoties. Pats centos ātri reaģēt, 
un tikpat ātri ieradās Pašvaldības 
policija – šoreiz apturēja jaunieti… 
Diezin vai šis jaunietis zināja, ka 
Driksā ūdens ir vien divus metrus 
dziļš un lēciens no tāda augstuma 
viņa kājas būtu iedzinis… nu, 
ziniet kur. Atvainojos, ka tik prasti 
saku... Bet mēs labi saprotam, 
kāds video būtu sanācis jaunieša 
draugiem…»

Tāpat kuģīšu kapteiņi aicina aiz-
domāties visus tos, kuri, intereses 
vadīti, izdomā ko nomest ūdenī no 
tiltiem. «Vairākas reizes ir gadījies, 
ka burtiski manā priekšā no tilta 
nokrīt, piemēram, pilna plastma-
sas pudele. Vai metējs aptver, kas 
notiktu, ja šāda pudele trāpītu laivā 
sēdošam mazam bērnam? Droši 
vien – ne,» saka kapteine Dace, 
aicinot baudīt atpūtu uz ūdens bez 
liekas pārgalvības.

Visinteresantāk esot laivot pa Iecavu

laivotājiem naudu – tā ir mana aiz-
raušanās mūža garumā, tāpēc jau 
kopš biznesa uzsākšanas domāju, 
kā laivošanu padarīt interesantāku. 
Esam izveidojuši ģimenes airēšanas 
sacensību seriālu – divi posmi jau 
notikuši, vēl šosezon divi trīs priek-
šā. Dzīvoju Ozolniekos un esmu 
nolēmis Ozolnieku novada svētkos 
uzsaukt laivošanu no Dalbes stacijas 
pa Misu līdz «Iecavkrastiem». Šim 
pasākumam esmu rezervējis 15 
laivas. Savukārt šodien, 16. jūlijā, 
rīkojam izpētes braucienu pa Īslīci 
un Lielupi, kuram aicinām pievieno-
ties ikvienu laivot gribētāju. Vēl var 
paspēt! Mums ir arī sava mājas lapa 
pastasalaslaivas.lv, kur apkopojam 
ne tikai savu piedāvājumu, bet 

arī rezultātus no mūsu laivošanas 
maratoniem.»

Visas trīs laivošanas firmas atzīst 
– nav pat cerējušas, ka biznesa 
sākums būs tik labs – interese ir, 
braukt gribētāji arī. Taču vienlai-
kus uzņēmumu saimnieki atzīst, 
ka arī uzlabot ir ko. «Pārlielupes 
pirtnieku» laivu īpašnieks Mareks 
Babrāns, kuram šis ir blakusbizness 
pirtslietām, atzīst, ka viņam pašam 
vislabāk patīk maršruts no Cenām 
līdz Ozolniekiem – līkumains, pīles 
peld, skaists brauciens 3,5 stundu 
garumā, taču, tā kā laivošana 
mūspusē ir jaunums, tad Mareks 
pats sākumā izbraucis maršrutu 
un atbrīvojis to no sakritušajiem 
kokiem. «Nācās izzāģēt kokus, lai 

laivotājiem pievilcīgāks 
ceļš. Tāpat nesen laivo-
tāji brauca no Bauskas 
uz Jelgavu, bet izrādījās, 
ka Bauskas galā upe ir 
tik aizaugusi, ka tur īsti 
nav ko darīt. Lielupē la-
bākais posms ir no Staļ-
ģenes līdz Jelgavai.»

Arī Mārcis atzīst, ka 
perspektīvā ir jādomā 
par upju tīrīšanu, pie-
bilstot, ka ir vēl kāda 
brīva vieta nelielam tū-
risma biznesam. «Proti, 
laivot aktīvāk cilvēki 
pa mūsu upēm sāka 

nesen, līdz ar to pilnībā nav attīstīts 
atpūtas vietu bizness. Varētu rīkot 
divu dienu laivošanu, bet nav foršas 
atpūtas vietas, kur izkāpt krastā, 
uzcelt teltis, iekurt ugunskuru… 
Par to noteikti var padomāt zemju 
īpašnieki, kuriem teritorijas ir upju 
krastos.»

Lai gan pēkšņi vienā sezonā dar-
bu sākušas trīs laivošanas firmas, 
arī šajā biznesā viņi konkurenci ne-
izjūt – drīzāk viens ar otru sadarbo-
jas, ja nu kādam lielāks pasūtījums 
un inventāra pietrūkst. Izrādās, ka 
starta ieguldījums šim biznesam 
nav mazs, jo, kā atzīst Mareks, 
laba kajaka cena var sasniegt pat 
900 eiro.

Ja abi minētie uzņēmumi norāda, 

ka laivošanas pakalpojumi tepat 
Jelgavā ir ērti arī ar to, ka vari 
gari neplānot savas aktivitātes, bet 
vienkārši uzzvanīt un jau vakarā 
izbraukt pa kādu vietējo upi, tad 
trešā uzņēmuma, kas sācis darbu 
Jelgavā, laivu nomas «Mučas» 
Jelgavas filiāles saimnieks Ingus 
Vidiņš min kādu citu rakursu. Proti, 
«Mučas» ir uzņēmums, kas darbojas 
visā Latvijā un šogad ienācis arī 
Jelgavā. «Tas bija nejauši – «Muču» 
īpašnieks piedāvāja izmēģināt, un, 
tā kā esmu jelgavnieks, atvedu lai-
vas uz Jelgavu, izrādās – veiksmīgi. 
Kas šobrīd notiek? Kaismīgie laivo-
tāji sāk meklēt jaunus maršrutus, 
un mēs tos arī varam piedāvāt. Cik 
laivosi pa Gauju vai Daugavu? Vajag 
izmēģināt ko jaunu! Arī mums pa-
šiem tas bija atklājums, cik mūspusē 
ir foršas upītes, pa kurām var laivot. 
Šobrīd noteikti kā labākos marš-
rutus var minēt Mēmeli, Misu un 
Bērzi. Arī Platoni no «Lukoil» līdz 
pilsētai. Ja kāds baidās, ka tur ūdens 
līmenis par zemu, tad ziniet – mūsu 
laivām pietiek, ja upes platums ir 1,5 
metri un ūdens dziļums – vismaz 
līdz ceļiem. Tā kā būtībā visas upes 
ir laivojamas!»

Sagatavoja
Kristīne Langenfelde, 

foto Ivars Veiliņš un 
no personīgā arhīva
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Tiem, kuri dzīvo līdzās Herco-
ga Jēkaba laukumam, jārēķinās, 
ka ar auto pagalmā iekļūt un 
izkļūt no tā varēs tikai sacensību 
starplaikos un nakts laikā gar 
Jelgavas kultūras nama aizmu-
guri. Bet Uzvaras ielas  iedzīvo-
tāji varēs pārvietoties pa Uzvaras 
un Dobeles ielu. Uzvaras ielas 
posmā no K.Barona ielas līdz Do-
beles ielai piektdien un sestdien 
būs atvērta divvirzienu satiksme. 
Tāpat divvirzienu kustība šajās 
dienās būs Dobeles ielas posmā 
no Uzvaras ielas līdz Pasta ie-
lai.  «Drošības apsvērumu dēļ 
aicinām iedzīvotājus sacensības 
nevērot Lielās, Akadēmijas un 
Uzvaras ielas krustojumā, kur 
būs izvietoti salmu ruļļi,» tā 
J.Kuķis, uzsverot, ka skatītājiem 
vispiemērotākā ir Lielās ielas gā-

no 1.lpp.

Sintija Čepanone

Pilsētā sākusies jaunu 
ūdensapgādes un ka
nalizācijas tīklu izbū
ve ūdenssaimniecības 
attīstības projekta 4. 
kārtas gaitā. tā vien
laicīgi aptvers gandrīz 
20 pilsētas ielas un ielu 
posmus, jaunu ūdens
vadu izbūvējot 1,8, bet 
kanalizācijas tīklus – 3,4 
kilometru kopgarumā. 
jau drīzumā paralēli 
šiem darbiem sāksies 
arī kanalizācijas sūkņu 
stacijas rekonstrukcija 
Platones ielā 28a.

SIA «Jelgavas ūdens» Projektu 
īstenošanas grupas vadītāja Ieva 
Strode skaidro, ka būvdarbiem 
jābūt pabeigtiem līdz oktobra 
beigām, tādēļ, izsludinot konkursu 
par to veikšanu, viena no prasībām 
bija iespēja vienlaicīgi nodrošināt 
astoņas brigādes, lai plānotā ūdens 
un kanalizācijas tīklu būvniecī-
ba pilsētā varētu notikt paralēli 

 visos posmos. Būvdarbu līgums 
par kopējo summu 1 000 073,49 
eiro bez PVN noslēgts ar SIA 
«Monum». Jāpiebilst, ka ielas un 
ielu posmi, kuros tiks izbūvētas 
jaunas komunikācijas projekta 
«Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Jelgavā, IV kārta» 
gaitā, galvenokārt izvēlētas, lai 
nodrošinātu kompleksu rajona 
attīstību, izvērtējot iepriekšējās 
kārtās veiktos darbus. Maģistrālie 
kanalizācijas tīkli mūsu pilsētā tiks 
paplašināti par 3,4 kilometriem, 
savukārt jauns ūdensvads tiks iz-
būvēts 1,8 kilometru kopgarumā.

Projekta 4. kārtas gaitā būs 
iespējams īstenot vēl kādu papildu 
darbu – rekonstruēt kanalizācijas 
sūkņu staciju Platones ielā, palie-
linot arī tās jaudu. «Ūdenssaim-
niecības tīklu būvdarbu iepirkuma 
rezultātā piedāvājuma cena bija ze-
māka, nekā plānots, līdz ar to radās 
iespēja Kohēzijas fonda līdzekļus 
novirzīt papildu darbiem. Tā kā šie 
līdzekļi jāapgūst līdz gada beigām, 
tika nolemts īstenot Platones ielas 
sūkņu stacijas rekonstrukciju,» tā 
I.Strode, norādot, ka tā ir viena no 

lielākajām kanalizācijas pārsūknē-
šanas stacijām pilsētā, kas netika 
rekonstruēta projekta 1. kārtas 
gaitā. Būtiski, ka vienlaicīgi ar 
rekonstrukciju plānots palielināt 
arī tās jaudu – tas ir aktuāli, ņemot 
vērā, ka pilsētas komunikācijām, 
paplašinot ūdensvada un kanali-
zācijas tīklus, pieslēgts arī Romas 
ielas rajons. 

Projekta 4. kārtas kopējās iz-
maksas ir 1 593 750,33 eiro.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, 
ka iespēja izbūvēt papildu maģis-
trālos kanalizācijas un ūdensvada 
tīklus radās, ņemot vērā iepriek-
šējā plānošanas periodā (2007. 
– 2013. gadam) valstī neapgūtos 
Kohēzijas fonda līdzekļus, kā 
rezultātā deviņām pašvaldībām, 
tostarp Jelgavai, pagājušā gada 
beigās piešķirts papildu finan-
sējums. Savukārt, lai «Jelgavas 
ūdenim» nodrošinātu iespēju rea-
lizēt projektu «Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Jelgavā, 
IV kārta», februāra domes sēdē 
deputāti apstiprināja galvojumu 
aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē 
694 000 eiro apmērā.

Pilsētā izbūvēs kanalizācijas tīklus 
un ūdensvadu 5,2 kilometru garumā

Sintija Čepanone

jau nākamnedēļ plānots 
sākt noliktavas ēkas 
Zemgales prospektā 
19, kas atrodas kādrei
zējā muitas teritorijā 
pie dzelzceļa stacijas, 
nojaukšanu. Lai gan 
būvdarbu zona no auto
stāvvietas teritorijas būs 
norobežota, autovadī
tāji mašīnu novietošanai 
aicināti izmantot jaun
izbūvēto stāvlaukumu 
sporta ielā.

Pašvaldības iestādes «Pilsēt-
saimniecība» vadītājs Māris Mie-
lavs norāda, ka aicinājums mašīnu 
novietošanai izmantot stāvlau-
kumu agrākā Daugavas stadiona 
teritorijā saistīts ar drošu un 



Mašīnu novietošanai lūdz izmantot
jauno stāvlaukumu Sporta ielā

ērtu piekļuves nodrošināšanu 
būvdarbu gaitā. «Būvdarbu zona 
agrākajā muitas teritorijā no auto 
stāvlaukuma būs norobežota un 
pilnībā tas netiks slēgts, taču auto-
vadītājiem jāņem vērā, ka teritorijā 
strādās smagā tehnika, tiks izvesti 
būvgruži, un tas var radīt neērtī-
bas,» skaidro M.Mielavs, piebilstot, 
ka turpretim jaunizbūvētajā stāv-
laukumā Sporta ielā ir vieta 282 
automašīnām, tāpat arī atrašanās 
ziņā tas ir ērts tiem iedzīvotājiem, 
kuri atstāj transportlīdzekli, lai 
tālāko ceļu mērotu ar vilcienu.

Lai pievērstu autovadītāju uz-
manību gaidāmajiem darbiem, 
jau šobrīd teritorija Zemgales 
prospektā 19 ir norobežota ar sig-
nāllenti, taču reāli būvdarbi varētu 
sākties nākamnedēļ. Saskaņā ar 
noslēgto līgumu darbi jāpabeidz 
ne vēlāk kā līdz 6. oktobrim. Ēku 

nojauks uzņēmums «Prima Pick» 
par līgumcenu 13 913,80 eiro bez 
PVN. Jāpiebilst, ka nojaucamās 
noliktavas kopējā platība ir 887,4 
kvadrātmetri. 

Jāatgādina, ka lēmums par ēkas 
Zemgales prospektā 19 nojaukša-
nu tika pieņemts, lai nodrošinātu 
projekta «Satiksmes termināla 
apkalpošanai nepieciešamās ielu 
infrastruktūras izbūve Jelgavā» 
īstenošanu un ļautu realizēt ieceri 
par satiksmes termināļa izveidi, 
tostarp autoostas pārcelšanu pie 
dzelzceļa stacijas.

Kā liecina informācija Iepirku-
mu uzraudzības biroja mājas lapā, 
jau šobrīd noslēgušies iepirkumi 
par autobusu peronu un pasažieru 
uzgaidāmās nojumes izbūves Zem-
gales prospektā 19A būvprojekta 
izstrādi un autoruzraudzību un 
paziņoti rezultāti.

PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

JELGAVĀ, IV KĀRTA» 
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA 
IETVAROS IR SIA «JELGAVAS ŪDENS».

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN 
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 

LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS 
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.  

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ūdensvada tīkli tiks paplašināti:
Druvu ielā; Griezes ielā; Palu ielā (no Dambja ielas līdz Bebru ceļam); Dambja ielā (no Bebru ceļa līdz 
Palu ielai); Melngaiļa ielā; Rasas ielā (no Rasas ielas 1 līdz 7); Brūkleņu ielā; Parka ielā (no Parka 
ielas 42 līdz Egļu ielai); Egļu ielā. 

Kanalizācijas tīkli tiks paplašināti:
Druvu ielā; Dārza ielā (no Dārza ielas 12 līdz Tērvetes ielai); Ābeļu ielā (no Ābeļu ielas 5 līdz Jēkaba 
ielai); Ūdensvada ielā (no Pētera ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai); Lauku ielā (no Ūdensvada 
ielas līdz Zirgu ielai); Vidus ielā (no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai); Griezes ielā; Palu ielā (no 
Dambja ielas līdz Bebru ceļam); Dambja ielā (no Palu ielas līdz Bebru ceļam); Parka ielā (no Parka 
ielas 30 līdz 12); Melngaiļa ielā (no Melngaiļa ielas 9 līdz Parka ielai); Apiņu ielā (no Apiņu ielas 
1 līdz 11); Rasas ielā; Brūkleņu ielā (no Melngaiļa ielas 7 līdz Parka ielai); Egļu ielā (no Egļu ielas 
6 līdz Parka ielai); Garozas ielā  (no Garozas ielas 68 līdz Prohorova ielai).

Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldība izveidojusi 
jaunu āra vingrošanas 
laukumu Ozolskvērā. 
«tas ir pirmais laukums 
ar gumijas segumu, un 
tā elementi ir piemēroti 
gan bērniem, gan senio
riem,» norāda pašvaldī
bas iestādes «Pilsētsaim
niecība» pilsētas zaļo 
zonu apsaimniekošanas 
speciāliste ilze gamorja. 
rīt, 17. jūlijā, pulksten 
11 tas tiks atklāts un in
teresentiem būs iespēja 
uzklausīt profesionālu 
treneru ieteikumus, kā 
labāk un pareizāk iz
mantot laukumā pieeja
mos trenažierus.

160 kvadrātmetros izvietots 
vingrošanas ierīču komplekss, kas 
piedāvā roku velotrenažieri, līdz-
svara un koordinācijas aprīkojumu, 
plaukstu locītavu vingrināšanas 
ierīci, stiepšanās platformu, vin-
grošanas stieni, balansiera dēli, 
plecu un krūšu trenažieri, slīpās 
stiepšanās platformu, kustīgo ba-
lansieri, gurnu trenažieri, un divi 
ar velotrenažieri aprīkoti krēsli. 
«Šīs ierīces no citām atšķiras ar to, 
ka ļauj izkustināt ne tikai musku-
ļus, bet arī locītavas, kas jo īpaši 
svarīgi ir senioru vecumā, tāpēc šis 
laukums ir piemērots senioriem, 



Atklās jaunu
vingrošanas laukumu

bet to var izmantot dažāda vecuma 
interesenti,» tā I.Gamorja. Lai jel-
gavnieki zinātu, kā pareizi vingrot, 
laukuma atklāšanā treneris sniegs 
paraugdemonstrējumus.  

«Šādiem āra vingrošanas un tre-
nažieru laukumiem jāatrodas vietā, 
kur ir cilvēku plūsma. Ozolskvērā 
jau atrodas bērnu rotaļu laukums, 
tāpēc tā ir aktīva zona, turklāt pil-
sētas centrā. Nu skvērā brīvā laika 
pavadīšanas iespējas ir paplašinā-
tas, un tajā ir ko darīt gan mazbēr-
niem, gan vecvecākiem,» norāda 
I.Gamorja. Laukumu Ozolskvērā 
izveidoja un vingrošanas ierīces 
uzstādīja SIA «Fixman». Kopējās 
izmaksas – 24 993,76 eiro.

Šis ir jau otrais āra trenažieru 
laukums pilsētā. Pirmais laukums 
pie Jelgavas Vakara (maiņu) vidus-
skolas tika atklāts decembrī, un 
I.Gamorja uzsver, ka pieprasījums 
pēc tā ir – cilvēki labprāt izmanto 
iespēju pavingrot svaigā gaisā.

Jāpiebilst, ka šovasar tiks izvei-
doti vēl divi laukumi: viens – Raiņa 
parkā, otrs – Stacijas ielā 13.  Raiņa 
parkā būs gan bērnu rotaļu, gan 
trenažieru zona, un jaunais lau-
kums atradīsies līdzās parkā jau 
esošajam rotaļu laukumam Mātera 
un Sudrabu Edžus ielas stūrī. 
Stacijas ielā būs tikai bērnu rotaļu 
laukums. Šos abus laukumus vei-
dos SIA «GoPlay» par 13 331,02 
eiro bez PVN. Šiem laukumiem 
saskaņā ar līgumu jābūt gataviem 
līdz septembrim.

jelgava piektdien un sestdien 
pārvērtīsies par mazo Monako

Foto: Raitis Supe

Foto: Raitis Supe

«swedbank» sadarbībā ar jel
gavas Zinātnisko bibliotēku (jZB) 
aicina iedzīvotājus uz «e-prasmju 
skolu» – tajā ikviens varēs uzzināt 
kā izmantot e-risinājumus, kas ir 
ātrāki, ērtāki un finansiāli izdevī
gāki, savu ikdienas finanšu lietu 
kārtošanai. Nodarbība notiks 22. 
jūlijā pulksten 11 JZB Akadēmijas 
ielā 26. Tai var pieteikties pa tālruni 
67444444 vai 63046713. «99,5 pro-
centi visu maksājumu «Swedbank» 
notiek elektroniski, taču vēl ir daļa 
klientu, kuriem trūkst pieredzes vai 
informācijas par e-pakalpojumu 
izmantošanu, un mūsu mērķis ir vi-
ņus iedrošināt un atbalstīt,» norāda 
bankā.

Latvijas Pensionāru federācija 
un jelgavas Pensionāru biedrība 
aicina parakstīties par pensiju in
deksāciju palielinātā apmērā, kas 
uzlabotu pensionāru materiālo 
stāvokli un mazinātu ienākumu 
nevienlīdzību. Parakstīties līdz 1. 
augustam var Jelgavas sieviešu 
invalīdu biedrībā «Zvaigzne» Pasta 
ielā 44 pirmdienās un trešdienās no 
pulksten 9 līdz 14, kā arī Jelgavas 
Pensionāru biedrībā Dobeles ielā 62a 
piektdienās no pulksten 10 līdz 16. 

 
sia «jelgavas autobusu parks» 

paziņojis labākā autobusu vadī
tāja statusa ieguvējus – jūnijā tie 
ir Mihails derevjančenko un ana
tolijs Šmigins. M.Derevjančenko 
apbalvots par augstiem darba re-
zultātiem un izciliem darba sasnie-
gumiem reģionālajos starppilsētu 
pasažieru pārvadājumos jūnijā, savu-
kārt A.Šmigins – par izciliem darba 
sasniegumiem Jelgavas pilsētas pa-
sažieru pārvadājumos. «Apsveicam 
un novēlam noturēt savas sasniegtās 
pozīcijas! Paldies par kvalitatīvo un 
atbildīgo darbu!» tā uzņēmums.

Publicēts ata Kronvalda fonda 
veidotais «Latvijas skolu reitings 
2015» darbā ar talantīgiem sko
lēniem. Visaugstāk reitingā no 
jelgavas skolām lielo skolu grupā 
ierindojas spīdolas ģimnāzija, 
kas arī šogad spējusi nosargāt 
10. vietu (2014. gadā – 10. vieta, 
2013. gadā – 37. vieta), bet mazo 
skolu grupā no jelgavas līderos 
izvirzījusies 5. vidusskola, kas 
pērn nebija iekļauta topā. Jāteic 
gan, ka rezultāti neļauj objektīvi 
spriest par skolas regulāro darbu, 
jo atspoguļo tikai vienu no darbības 
jomām – darbu ar talantīgākajiem 
audzēkņiem. Lielo skolu grupā Jel-
gavas Valsts ģimnāzija šogad ieņem 
20. vietu (2014. gadā – 19. vieta), 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 
– 68. vietu (2014. gadā – 45. vieta). 
Mazo skolu grupā līdere no Jelgavas 
šogad ir 5. vidusskola, kas ieņem 9. 
vietu. Mazo skolu reitingā ir arī 4. 
sākumskola, kas šogad pakāpusies 
par vairākām vietām un ieņem dalītu 
50. vietu (2014. gadā – 54. vietu), 4. 
vidusskola – dalīta 51. vieta – un 6. 
vidusskola – dalīta 69. vieta (2014. 
gadā – 58. vieta).  

jaunlaulātie slēdzenes lūgti 
stiprināt «Mīlestības kokos». Kaut 
arī pagājušajā vasarā Mītavas tilta 
pakājē izvietoti «Mīlestības koki», 
jaunlaulātajiem, ievērojot kāzu 
tradīcijas, nodrošinot iespēju tajos 
simboliski nostiprināt slēdzeni, vēl 
aizvien ir tādi cilvēki, kuri šim mēr-
ķim izmanto vanšu un citu pilsētas 
tiltu margas. «Aicinām nestiprināt 
atslēgas pie tiltu margām un tam 
neparedzētās vietās, jo tās tiks 
noņemtas un utilizētas,» uzsver 
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimnie-
cība». Tiltu margās nostiprinātās 
slēdzenes ar laiku sarūsē un bojā 
tiltu vizuālo skatu un tehnisko stā-
vokli, tādēļ tās arī iepriekš regulāri 
tika demontētas. 

Ritma Gaidamoviča











«To vēlamies saglabāt. Mums 
ir vīzija vecpilsētā izveidot Zem-
gales reģiona restaurācijas cen-
tru un amatu vai saimes māju. 
Esam to iecerējuši kā izglītojošu 
un kultūras kompleksu, kas ir 
interesants gan pašiem jelgav-
niekiem, gan mūsu viesiem un 
kurā var iepazīt senās tradīcijas, 

paražas,» stāsta R.Vectirāne.
Lai veidotos komplekss, tika no-

lemts lūgt nodot valstij piekritīgo 
mantu – 3/6 domājamās daļas no 
nekustamā īpašuma Vecpilsētas 
ielā 2, kas sastāv no viendzīvokļa 
dzīvojamās mājas, šķūņa, saim-
niecības ēkas un zemes gabala, 
– bez atlīdzības Jelgavas pilsētas 
pašvaldības īpašumā.

Vecpilsētā veidos restaurācijas 
centru un amatu māju

no 1.lpp.

jēju ietve starp bijušo «Krājban-
kas» ēku un Lielās ielas 3. namu, 
kur notiks pilsētas uzņēmumu 
un izglītības iestāžu sagatavotas 
aktivitātes un prezentācijas.

Hercoga Jēkaba laukumā tiks 
izveidots sacensību dalībnie-
ku tehniskais parks – arī no tā 
skatītāji var vērot sacensības.  
Kartinga sacensībās piedalīsies 
vairāk nekā 200 braucēju, tostarp 
arī vairāki jelgavnieki. 

Jāpiebilst, ka piektdien un sest-
dien sacensības pilsētas centrā 
skatāmas bez maksas. Savukārt 
svētdien, 19. jūlijā, Inženieru 
dienas turpināsies sporta un at-
pūtas kompleksā «Rullītis», kur 
gaidāms drifts, veiklības braucie-
ni, mini dragreiss. Plašāka infor-
mācija par aktivitātēm «Rullītī» 
un ieejas maksu pieejama mājas 
lapā mehiem.lv.
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Andra Ozola

Zemgales apvienotais biz
nesa inkubators (ZaBi), kas 
darbu sāka šogad aprīļa 
vidū jelgavā un dobelē, ir 
izveidots eiropas reģionā
lās attīstības fonda ietvaros 
programmā «Biznesa inku
batoru attīstība Latvijā». 
atbalsta finansējums pie
ejams Zemgales jaunajiem 
uzņēmējiem, kā arī tiem, 
kuri vēlas paplašināties. 
Patlaban šo iespēju izmanto 
aptuveni 30 uzņēmumi.

Inkubatora mērķis ir veicināt jaunu, 
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņē-
mumu veidošanos un attīstību, nodrošinot 
tos ar augstas kvalitātes pakalpojumiem 
un konsultācijām. Šajā programmā var 
piedalīties ikviens mikro, mazais vai vidē-
jais uzņēmums, kas ir jaunāks par diviem 
gadiem, saņemot līdz 80 procentu atlaidi 
dažādiem pakalpojumiem.

ZABI veido SIA «Energo consult», no-
drošinot projektu izstrādi, realizāciju un 
finanšu piesaistīšanu.

izmanto pakalpojumus un mācās
ZABI izpilddirektors Matīss Krēsliņš 

stāsta, ka inkubatora uzņēmumi esot gana 
dažādi: to vidū ir tādi, kas nodarbojas ar 
tekstilizstrādājumu ražošanu, elektroniku, 
kā arī ar dažādu pakalpojumu sniegšanu. 
Telpu neesot daudz – nedaudz vairāk kā 
250 kvadrātmetri kopā Jelgavā un Dobelē 
–, taču uzņēmumu vairāk esot Jelgavā. Arī 
tie Dobeles puses uzņēmēji, kas atrodas 
tuvāk Jelgavai, biroju vēlas mūsu pilsētā, 
jo šeit ir aktīvāka biznesa vide. Telpas ir 
pietiekami noslogotas. Esot uzņēmēji, 
kas birojā uzturas vairāk, citi to izmanto 
tikai, lai tiktos ar klientiem, bet vēl citi 
vairāk braukājot apkārt un ar klientiem 
tiekoties klātienē.

Jaunajiem uzņēmējiem pieejami dažādi 
pakalpojumi: telpu noma, aprīkotas darba 
vietas, sekretariāta atbalsts, biznesa va-
dības konsultācijas (biznesa plāna izvēr-
tēšana, grāmatvedība, finanšu piesaistes 
instrumenti, juridiskās konsultācijas u.c.), 
kā arī sertificēšanas pakalpojumi, mār-
ketinga konsultācijas, procesu kvalitātes 
vadības sistēmas izstrāde un ieviešana, 
dizaina konsultācijas u.c. ZABI darbojas 
profesionāla konsultantu komanda. 

Gandrīz visi jaunie uzņēmumi izmanto 



Zemgales apvienotais biznesa 
inkubators – vieta, kur palīdz spert 
pirmos soļus

inkubatora grāmatvedības pakalpojumu, 
daudziem interesants šķiet atbalsts mār-
ketingā – mājas lapas, vizuālās identitātes 
veidošana, logotipa izstrāde. Tie uzņēmu-
mi, kuri jau paveikuši vairāk, izmanto 
sertificēšanas pakalpojumu, vēlas sakārtot 
ražošanas procesu, ieviešot kvalitātes 
vadības sistēmu. Tāpat inkubators sniedz 
atbalstu eksporta tirgus apgūšanā, izpētot, 
kurā no tirgus segmentiem katrs no piedā-
vātajiem produktiem varētu startēt.

«Tāpat mēs domājam, lai mūsu uzņēmē-
ji pilnveidotu savas zināšanas uzņēmējdar-
bībā,» turpina izpilddirektors, piebilstot, 
ka pirmās mācības jau notikušas un tās 
bijušas sabiedrisko attiecību jomā. Uzņē-
mēji mācījušies, kā veidot sava uzņēmuma 
tēlu un izplatīt informāciju sociālajos tīk-
los. Tuvākajā laikā paredzētas vēl vienas 
mācības, kad uzņēmēji apgūs mārketingu. 
Tiem uzņēmējiem, kuriem zināšanu ma-
zāk, tiek piedāvāts garāks mācību kurss, 
bet tiem, kuri jūtas zinošāki, – apgūt kādu 
specifisku tēmu.

«Taču visbūtiskākā, vislielākā šīs pro
grammas vērtība ir atbalsts jaunu produk-
tu radīšanai,» uzsver M.Krēsliņš.

Palīdz izveidot jaunus produktus
Jāpiebilst, ka ZABI darbojas tikai trīs 

mēnešus, tāpēc daudzi uzņēmumi vēl ir 
agrīnā attīstības stadijā un savu produktu 
izstrādes sākuma posmā. Izpilddirektora 
skatījumā šobrīd viens no veiksmīgāka-
jiem piemēriem ir inkubatora atbalsts 
uzņēmumam «Baltkrafts Group» jaunas 
konditorejas krāsniņas izstrādē. Patlaban 
uzņēmējs to aktīvi cenšas ieviest ražoša-
nā, bet inkubators palīdz veikt sertifikā-
ciju. Uzņēmums krāsniņas modeli lolojis 
ilgstoši, bet inkubators sniegs atbalstu, 
palīdzot krāsniņas modelim izstrādāt da-
žādas modifikācijas, skaidro M.Krēsliņš, 
piebilstot, ka tas ir svarīgi, lai iekarotu 
dažādus tirgus.

Diemžēl ne katrs uzņēmums ir veik-
smīgs. Daži nav spējīgi augt, kaut arī in-
kubators sniedz visu iespējamo atbalstu. 
To, kurš būs dzīvotājs, bet kurš – ne, rādīs 
laiks. Pasaules prakse liecina, ka izdzīvo 
viens no desmit jaundibinātajiem uzņē-
mumiem. «Mēs, protams, cenšamies, lai 
šis rādītājs būtu augstāks. Jau uzņemot 
jauno uzņēmumu inkubatorā, mēģinām 
objektīvi izvērtēt, vai tas ir spējīgs strādāt 
un cīnīties, lai savu ideju pārvērstu veik-
smīgā biznesā, vai arī uzņēmumam vēl 
kaut kā pietrūkst. Esam atvērti ikvienam 
uzņēmumam, cenšamies noticēt, tomēr 

mums ir svarīgi, cik daudz jaunie uzņē-
mēji ir gatavi pie savas ieceres strādāt,» 
turpina M.Krēsliņš.

Tāpēc dažiem uzņēmumiem nākas at-
teikt – ja rodas sajūta, ka bez inkubatora 
atbalsta tie nespēs pastāvēt. «Mūsu uzde-
vums ir palīdzēt spert pirmos soļus, bet 
augt šim uzņēmumam vajadzēs pašam. 
Ir svarīgi sajust, lai tas būtu ilgtermiņa 
projekts,» tā izpilddirektors.

Lai pieteiktos, jāaizpilda anketa
Lai pieteiktu savu biznesa ideju at-

balstam ZABI, pretendentiem jāaizpilda 
pieteikuma anketa (pieejama inkubatora 
mājas lapā www.zabi.lv). Pieteikuma 
anketa kopā ar nepieciešamajiem pavad-
dokumentiem iesniedzama biznesa inku-
batoram elektroniski vai papīra formātā 
kādā no inkubatora struktūrvienībām: 
(Rīgā – Brīvības ielā 136 – 5; Jelgavā – At-
modas ielā 19; Dobelē – Brīvības ielā 10b), 
pa pastu ierakstītas vēstules veidā (pasta 
adrese: Brīvības iela 136 – 5, Rīga, LV
1012) vai elektroniski (epasts: zemgale.
inkubators@gmail.com).

Biznesa inkubatora atbalstam pieteiktās 
biznesa idejas tiek izvērtētas divās kārtās. 
Pirmās atlases kārtas laikā tiek izvērtēta 
pieteikuma iesniedzēja atbilstība biznesa 
inkubatoru programmas formālajām 
prasībām, kā arī tiek vērtēta pieteikuma 
anketā sniegtā informācija par preten-
denta iecerēto saimniecisko darbību un 

tai nepieciešamo atbalstu. Pieteikuma 
anketas tiek izvērtētas piecu darba dienu 
laikā pēc to saņemšanas, izvērtēšanas laikā 
tiek ievēroti konfidencialitātes principi. 
Biznesa inkubatora programmai atbilstoši 
pretendenti tiek uzaicināti uz nākamo 
pretendentu atlases kārtu.

Otrās atlases kārtas mērķis ir klātienē 
iepazīt pretendentu un viņa komandu, 
padziļināti izprast atbalstam pieteiktās 
biznesa idejas attīstības vīziju, kā arī 
apspriest biznesa inkubatora atbalsta ie-
spējas. ZABI intervijas laikā izvērtē idejas 
attīstības potenciālu, kā arī pretendenta 
komandas spējas, zināšanas un motivā-
ciju, kas nepieciešama ieceru sekmīgai 
realizēšanai.

Uz interviju uzaicinātajiem preten-
dentiem piecu darba dienu laikā tiek 
sniegta rakstiska vai mutiska atbilde par 
uzņemšanas komisijas lēmumu atbalstīt 
vai noraidīt atbalstam pieteikto biznesa 
projektu. Atbalstīto biznesa ideju autoriem 
30 darba dienu laikā tiek piedāvāts slēgt 
sadarbības līgumu ar inkubatoru.

atbalsta periods īss, 
nākotnē varētu būt garāks

Vai inkubators uzņēmējiem palīdz pie-
saistīt ES finansējumu? M.Krēsliņš atbild 
apstiprinoši, bet ar piebildi: tikai tiem, 
kuri jau «ieskrējušies», kuriem ir skaidrs 
attīstības scenārijs, kuri tam ir gatavi. 

Jāatgādina, ka pats ZABI projekts arī ir 

ES finansēts, kas sācies šī gada 14. aprīlī, 
bet noslēgsies 31. oktobrī. Tā darbības 
laiks ir ļoti īss – tikai sešarpus mēneši, kas 
ir pārāk maz, atzīst izpilddirektors, vien-
laikus uzsverot, ka tā ir pretimnākšana no 
valsts puses, lai nebūtu pauzes, pārrāvuma 
starp programmām, jo atbalsts jaunajiem 
uzņēmējiem ir ļoti nepieciešams. Patlaban 
valsts līmenī Latvijā top aprises jaunai 
biznesa inkubatoru programmai, kuras 
darbības ilgums varētu būt pieci gadi. 
Pieteikšanās tai notiks atklāta konkursa 
kārtībā, kuru izsludinās Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūra. Arī ZABI plāno 
startēt šajā konkursā, lai tie inkubatora uz-
ņēmumi, kuri pašlaik gūst atbalstu, varētu 
to saņemt arī nākamajā programmā. Tāpat 
inkubators vēlētos palikt telpās Jelgavā, 
Atmodas ielā 19.

svarīgākais ir noticēt pašam sev
Uz jautājumu, vai pašreizējos ekono-

miskajos apstākļos ieteiktu sākt savu 
uzņēmējdarbību un ko novēlētu tiem, 
kuri, neraugoties uz ārējiem apstākļiem, 
nolēmuši to darīt, M.Krēsliņš uzsver: «Ir 
svarīgi, lai ikviens, kam ir biznesa iecere, 
vispirms notic pats sev un tad rūpīgi pār-
domā, kā to pārvērst par pelnošu biznesu. 
ZABI ir atvērts ikvienam, kas sevī jūt 
uzņēmēja garu. Visiem tiem, kuri vēlas un 
uzdrošinās sākt savu uzņēmējdarbību, es 
novēlu veiksmi un drosmi piepildīt savas 
ieceres.»

SIA «Pixie x» valdes locekle Dārta 
Kalēja, stāstot par savu šī gada martā 
dibināto uzņēmumu, uzsver, ka patīkot 
biroja telpas, bet atbalstu no inkubatora 
viņas uzņēmums saņem apģērba dizaina 
modeļu izstrādei un interneta veikala 
izveidošanai.

Ideja radusies pagājušā gada rudenī, 
taču apģērbu kolekcija ir tapšanas stadijā. 
«Vēl lolojam,» piebilst uzņēmēja, akcentē-
jot, ka inkubatora atbalsts tiek izmantots, 
izstrādājot tērpu dizainu, prototipus, 
tālāk tos sadalot pa izmēriem. «Mūs inte-
resē ārvalstu tirgus – ASV, ES, Austrālija. 
Apģērbu līnija paredzēta sievietēm vecu-
mā no 25 līdz 45 gadiem, brīvdomātājām, 
ar vidēji augstiem ienākumiem,» turpina 
D.Kalēja, piebilstot, ka jaunā kolekcija 
varētu būt gatava septembrī.

«Mēs jau ļoti gribētu, bet Jelgavā 
mūsu ražotās krāsniņas vēl šobrīd 
nav. Taču tāda pašlaik testa režīmā 
jau darbojas ēdināšanas uzņēmumā 
«Lido» Rīgā, tirdzniecības centrā 
«Spice»,» stāsta šī gada janvārī Jelga-
vā dibinātās SIA «Baltkrafts Group» 
valdes loceklis Gunārs Vingris, pie-
bilstot, ka ZABI palīdzējis veikt kondi-
torejas un maizes krāsniņas testēšanu 
un iegūt ražošanas uzsākšanai nepie-
ciešamo CE sertifikātu. Uzņēmuma 
īpašnieks turpina, ka krāsniņas ražo-
šana jau sākta īrētās telpās radniecīgā 
metālapstrādes uzņēmumā. Savu 
lolojumu G.Vingris dēvē par Baltijā 
unikālu, jo viņš krāsniņu izdomājis 
un sācis ražot «no nulles», pašam 
lokot metālus, metinot. Tagad atlie-

kot vien savu ražojumu popularizēt 
un virzīt tirgū. Biznesa inkubatora 
finansiālu atbalstu uzņēmējs cerot 
saņemt arī produkta tehniskās do-
kumentācijas un rasējumu izstrādei, 
kas esot dārgs un laikietilpīgs process. 
«Savu krāsniņu gribam piedāvāt Jel-
gavas Amatu vidusskolai un citām 
skolām, bērnudārziem. Praktiski tā 
var darboties jebkurā ēdināšanas 
uzņēmumā. Krāsniņā var ne tikai 
cept, bet arī sautēt. Tā piemērota 
picām, konditorejas izstrādājumiem, 
nelielā daudzumā var cept arī maizi,» 
savu produktu raksturo uzņēmējs. 
Viņš piebilst, ka Jelgava taču esot 
pazīstama ar savām metālapstrādes 
tradīcijām, un kur tad citur, ja ne šeit, 
ražot savu produktu.

«Inkubators mums palīdzēja veikt krāsniņas 
testēšanu un iegūt sertifikātu»

«saņemam atbalstu 
apģērba dizaina 
izstrādei un 
internetveikalam»

inkubatora izpilddirektors Matīss Krēsliņš cenšas panākt, lai uzņēmumi ne tikai savā starpā draudzētos, bet arī 
kļūtu par sadarbības partneriem – pārdotu cits citam savus pakalpojumus.

sia «Baltkrafts 
group» valdes 
loceklis gunārs 
Vingris (no 
labās) savas 
konditorejas un 
maizes krāsniņas 
prototipu pre
zentēja šopava
sar notikušajā 
Zemgales uzņē
mēju izstādē. 
tagad krāsniņa 
ir gatava un jau 
darbojas ēdinā
šanas uzņēmumā 
«Lido» rīgā, 
tirdzniecības cen
trā «spice».

Foto: Raitis Supe
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jelgavai – 
eiropas čempione BMX
Par Eiropas čempioni BMX deviņus gadus 
vecām meitenēm kļuvusi «Mītavas kumeļu» 
braucēja Paula Kibare. Vēl jelgavniekiem 
bronza, ko izcīnīja Rihards Laimīte (attēlā) 
septiņus gadus veco zēnu grupā. Pavisam 
Jelgavu Eiropas čempionātā pārstāvēja 10 
BMX braucēji. Jāpiemin Paulas Zavinskas 6. 
vieta deviņus gadus veco meiteņu grupā, 
pārējie finālā neiekļuva. Elites grupā startēja 
Kristens Krīgers, kurš ceturtdaļfinālā savā 
braucienā neiekļuva labāko četriniekā un 
pusfinālam nekva-
lificējās. No Latvijas 
čempionātā startēja 
71 dalībnieks.

Foto: Kersten van 
Kerckhoven

Peldētāji sacenšas kanālā
Par Latvijas čempionu peldēšanā atklāta-
jā ūdenī 2800 metros kļuvis jelgavnieks 
Jaroslavs Orbidāns (laiks – 38:45 min.), 
kurš startēja 25 gadus un vecāku vīriešu 
grupā. Sudraba medaļu šajā pašā distan-
cē izcīnīja Agnese Bikoviča sieviešu grupā 
18 – 24 gadi. Viņa finišēja pēc 52:09,90 
min. Arī bronza jelgavniecei – Diānai 
Timermanei (53:22 min.). Jāpiebilst, ka 
Diāna startēja arī 100 metros, kur izcīnīja 
sudraba medaļu. «Čempionātā atklātā 
ūdenī piedalījos trešo reizi, bet tik auksts 
ūdens – 18 grādi – iepriekš nav bijis. Tā-
pēc, lai iesildītos, pirms garās distances 
nopeldēju simtnieku,» tā D.Timermane, 
piebilstot: atklātā ūdenī ir daudz sarež-
ģītāk peldēt nekā baseinā, jo neko nevar 
redzēt un zūd orientācija.

uzvar arī trešajā posmā
Latvijas Triāla čem-
pionāta 3. posmā, 
tāpat kā iepriek-
šējos, pārliecinoši 
uzvarējis Agarska 
triāla kluba (ATK) 
braucējs Andris 
Grīnfelds (attēlā), 
līdz ar to nostiprino-
ties arī kopvērtēju-
ma līderpozīcijās. Šajā posmā otrais – Kristers 
Einass (Grobiņas MK), trešais – Artūrs Grīn-
felds (ATK). Artūrs pirmajos divos posmos 
nepiedalījās, tāpēc kopvērtējumā šobrīd 
otrais – K.Einass, trešais – Guntars Mateuss 
(Grobiņas MK). Latvijas čempionātam šogad 
ir septiņi posmi, un katram sportistam netiks 
vērtēts sliktākais rezultāts. 

aizsaulē aizgājuši
ĒriKs straZds (1937. g.) 
nineLe gOrBaČeVsKa (1952. g.)
irMgarda OļeHnOViČa (1920. g.) 
aLeKsandrs sViĶis (1946. g.) 
KristaPs turKOPOLis (1989. g.) 
jĀnis LegZdiņŠ (1956. g.) 

Sporta pasākumi
18. jūlijā pulksten 9 – vingrošana (Raiņa 

parkā). Lietus gadījumā nenotiks.
18. jūlijā pulksten 10 un 21. jūlijā pulk

sten 18 – skriešanas treniņš (Pasta salā).
23. jūlijā pulksten 18 – ģimeņu sacensī-

bas airēšanā (Pasta salā). Maksa – € 2.  
23. jūlijā pulksten 19 – UEFA Eiropas 

līgas kvalifikācijas 2. kārtas spēle: «Spar-
taks Jūrmala» – FK «Vojvodina» (Serbija) 
(ZOC).









izcīna vietas uz pasaules 
čempionātu
Latvijas čempionātā noskaidrots, kuri 
jelgavnieki augustā dosies uz pasaules 
čempionātu airēšanā. Tie būs Daniela 
Kondratova, kura startēs 500 un 1000 
metros smaiļošanā vieniniekiem, 
Rahmads Štromanis, kurš startēs 200 
metros kanoe vieniniekiem, un Gatis 
Pranks pārī ar liepājnieku Aivi Tintu. 
Viņi pasaules čempionātā startēs 1000 
metros kanoe divniekiem. Jāpiebilst, 
ka pasaules čempionāts smaiļošanā un 
kanoe airēšanā notiks no 19. līdz 23. 
augustam Itālijas pilsētā Milānā. Tiesa, 
R.Štromanis pirms tam vēl plāno pieda-
līties pasaules čempionātā U-23, uz kuru 
dosies jau pirmdien – tas notiks no 24. 
līdz 27. augustam Portugālē.

uZņeMŠana Katru darBa dienu nO PLKst. 9.00 - 17.00

Andra Ozola

jau otro gadu aizvadītās ne
dēļas nogalē jelgavā norisinā
jās nakts pusmaratons. Šogad 
tajā piedalījās rekordliels da
lībnieku skaits – 2595 skrējēji. 
Pasākuma organizatori šo jau 
par tradīciju kļuvušo skrējienu 
vēlas turpināt arī nākamgad.

Pirms starta skrējējus uzrunāja Jelga-
vas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, 
uzsverot, ka šajā skrējienā uzvarētāji 
būs visi. Skrējējiem viņš vēlēja raitu soli, 
gūt gandarījumu un iekšējo spēku. 

Jāpiebilst, ka kuplo skrējēju pulku no-
slēdza nūjotāji, kuri, kā vēlāk izrādījās, 
apsteidza ne vienu vien piecu kilomet-
ru skrējēju un finišā tika sagaidīti ar 
visskaļākajām ovācijām. Pusmaratona 
dalībnieku vidū bija gan veselas klases 
kopā ar saviem skolotājiem, gan ģimenes 
pilnā sastāvā, gan māmiņas ar bērnu 
ratiņiem, gan skrituļotāji un cilvēki 
ratiņkrēslā. Pasākuma organizatoru 
pārstāve Jelgavas pašvaldības Sporta 
servisa centra darba organizatore Aļo-
na Fomenko īpaši uzteic Jelgavas 4. 
vidusskolas 3.c klasi, kura gandrīz pilnā 
sastāvā kopā ar vecākiem un sporta 
skolotāju Nataļju Gorškovu veica piecu 
kilometru distanci. Interesanti, ka jau 
70. reizi pusmaratonu noskrēja jelgav-
nieks skrējēju kluba «Ozolnieki» vadītājs 
Juris Bērziņš, kurš oktobrī svinēs savu 



70 gadu jubileju. 
Pusmaratona startu vēroja Jelgavas 

invalīdu sporta kluba «Cerība» vadītāja 
Ruta Kļaviņa, kura šo aktivitāti vērtēja 
pozitīvi, nosaucot par veselības un dzī-
vesprieka apliecinājumu. Pusmaratonu 
skrēja arī viņas dēls Juris Kļaviņš, kā 
arī kolēģis Ervīns Kaļass «no manas 
astoņdesmitgadnieku paaudzes». Rutas 
kundze pauda prieku par to, ka Jelgavā 
rodas arvien vairāk jaunu sportisku 

Andra Ozola

sievu nešanas un turēšanas 
čempionātā, kas sestdien, 
11. jūlijā, norisinājās Pasta 
salā, sievu nešanas disciplī
nā triumfēja pagājušā gada 
laureāti – lietuviešu pāris 
neringa un Vitauts Kirkliaus
ki. savukārt sievu turēšanā 
nepārspēti palika pērn uz
varu guvušie egita un ivars 
stahovski no Valkas.

 Šogad sievu nešanas trase bija ie-
rīkota Pasta salas pludmales smiltīs 
Lielupes krastā. Pa smilšu kalnu 
augšā un lejā, tad nedaudz pa ūdeni, 
lai atvēsinātos – sacensību rīkotāji 
bija padomājuši, kā sacensības padarīt 
aizraujošākas. Trases kopējais garums 
– 180 metri.  Par dalību finālā sacen-
tās četri pāri: 4. vietā palika Evita un 
Ivars Zviedri, 3. vietu ieņēma Sandra 
un Aigars Olavi, bet otro vietu izcīnīja 
Egita un Ivars Stahovski. Sievu neša-
nas skrējiena «Nes mani vēl» galveno 

Sievu nešanā un turēšanā uzvar pagājušā gada laureāti
balvu – ceļojumu uz Ungāriju – ieguva 
Neringa un Vitauts no Lietuvas. 

Savukārt sievu turēšanas sacensībās 
«Mana pūciņa» šogad noteikumi bija 
nedaudz mainīti, lai dalībniekiem sie-
vas nebūtu jātur tik ilgi kā pērn – vienu 
stundu un 36 minūtes, pārspējot Lat-
vijas rekordu. Sievu turēšana šogad 
notika Pasta salas amfiteātrī pie dēļu 
sienas, pret kuru, kā izskaidroja un pa-
rādīja tiesneši, vīriem bija jāatbalstās 
ar gurniem un muguru. Vīru rokām 
bija jābūt 90 grādu leņķī, bet sievas 
nedrīkstēja turēties pie vīriem.

Tas nebija viegli, tāpēc sacensības bei-
dzās ļoti ātri. Pirmais izstājās lietuviešu 
pāris. Viņiem sekoja Evita un Ivars Zvied-
ri, kas ieguva trešo vietu. Otrā vieta sievu 
turēšanā – Sandrai un Aigaram Olaviem, 
bet uzvarēja Egita un Ivars Stahovski ar 
rezultātu viena minūte un 40 sekundes. 
Sievu turēšanas čempionāta galvenā 
balva – 100 eiro dāvanu karte čarterreisa 
lidojumam.

Sievu nešanas un turēšanas čem-
pionāts Jelgavā norisinājās jau septīto 
gadu, un tā rīkotāji cer, ka nākamgad 
dalībnieku skaits būs lielāks.

jelgavas nakts pusmaratonā 
piedalās vairāk nekā 2500 skrējēju

Ātrākie 
jelgavnieki
5,27 kilometri 
• Anastasija 
Vidončikova 
(21:27 min.)
• Arturs 
Junolainens 
(17:33 min.)
10,59 kilometri 
• Anastasija 
Geraseva 
(47:01 min.)
• Gatis Štulbergs 
(39:21 min.)
21 kilometrs 
• Andželika 
Jurēvica 
(1:44,24 h)
• Salvis Brasavs 
(1:21,14 h)

aktivitāšu, piemēram, vingrošana 
svaigā gaisā, taču fiziskās aktivitātes 
vajadzētu popularizēt vēl vairāk, īpaši 
domājot par to, kā bērniem saturīgāk 
un sportiskāk, piemēram, ar stafetēm 
un rotaļām, pavadīt vasaras brīvlaiku. 
Savukārt A.Fomenko piebilst: tā kā 
pusmaratons notika jau otro gadu, zi-
nāma pieredze bija, taču vēl ir nianses, 
ko varētu uzlabot. 

Jelgavas pusmaratons kļūst par tra-

dīciju – to plānots rīkot arī nākamgad. 
«Trase paliks tāda pati, tikai, iespējams, 
vēl tiks veiktas nelielas izmaiņas,» tā 
viņa. Visiem skriešanas entuziastiem 
A.Fomenko atgādina, ka skriešanas 
koptreniņi Pasta salā turpināsies līdz 
pat rudenim – projekta «Bigbank Skrien 
Latvija» noslēguma posmam, kas 10. 
oktobrī paredzēts Siguldā. Treniņu laiks 
paliek nemainīgs: otrdienās pulksten 18 
un sestdienās pulksten 10.

Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars Veiliņš

sievu nešanā un turēšanā šogad piedalījās četri pāri: egita un ivars sta
hovski (no kreisās), neringa un Vitauts Kirkliauski, sandra un aigars Olavi 
un evita un ivars Zviedri.

Meklē darbu
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.  
Tālrunis 29422824, 29674324.

Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. 
Tālrunis 24848571.

Profesionāli celtnieki, kuri nodarbojas ar visu 
veidu iekšdarbiem, meklē darbu. Izskatīsim 
visus variantus. Tālrunis 20084475.

Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu 
darbu saistībā ar elektrības darbiem un 
to uzstādīšanu. Ir B kategorijas atļauja. 
Tālrunis 26998884.

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pū-
čuks» (reģ.Nr.43602010511) jaunajam mā-
cību gadam meklē zinošu, radošu un mīļu 
pirmsskolas skolotāju. Sīkāka informācija 
pa tālruni 26337142 pie vadītājas Ineses.

SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā 
darbu sieviešu frizierim(-ei), manikīra 
meistaram(-ei). Tālrunis 29607937.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā psihologu(-ģi) 
un skolas māsu. CV sūtīt pa e-pastu vvsk@
izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis 63021897.

Pērk 
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes. 
T.20323336

Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas, 
porcelānu, dzintaru un citas senlietas. 
Tel.22999000; www.livonija.lv.

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas. 
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, mak-
sā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Dārzu ar vasaras mājiņu. T.25853933

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, 
kūtsmēslus. T.26816035

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes. 
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Kantainās ozola skaidu briketes 135 EUR. 
T.29907466

Bērza kantainās skaidu briketes 125 EUR. 
T.27029553

Dažādi
Skursteņu, krāšņu mūrēšana, tīrīšana, 
labošana. T.27073304

Juvelieru darbnīca, Raiņa 3A – 28, piedāvā iz-
gatavošanu pēc individuāliem pasūtījumiem, 
gravēšanu, kā arī remontus un izstrādājumu 
atjaunošanu. T.28894139.

Pļauju zāli. T.25994203

Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta 
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773 

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibi-
nāt/likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapi-
tālu eiro, iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14, 
t.29179847; www.ademide.lv

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. 
T.25904905

Izved nolietotu sadzīves tehniku bez mak-
sas. T.28262407

Atjauno vannu emalju. T.20605520

Zemeņu sezonas noslēgumam sākoties, SIA 
«Lepšas» (Rundāles novads, Bauskas rajons) 
aicina izmantot iespēju pašiem salasīt zemenes. 
Cena atkarīga no ogu lieluma un blīvuma vagās 
– no 0,70 līdz 1,50 EUR par salasīto kg. Tuvāk 
interesēties pa tālruni 29252853 vai 26823999

SIA «Berling» turpina veco kolekciju audu-
mu izpārdošanu Dambja ielā 6, Jelgavā. 
Laipni gaidīti!

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piede-
rumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana mor-
gā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai 
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās 
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.



LNT
  5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 13.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Galileo 3». 
  9.10 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 95.sērija. 
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs. 
12.00 «Saldā šokolāde». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija. 
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 19.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 20.sērija. 
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Degpunktā». 
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
22.10 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
  0.05 «Revolūcijas ceļš». Lielbritānijas un ASV romantiska drāma. 
  2.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 9.sērija. 
  2.45 «Šodien novados». 
  2.55 «900 sekundes». 
  4.35 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 12.sērija. 
  5.45 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 1.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls. 
  6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  9.00 «Neparastie dejotāji: sākums». ASV muzikāla filma. 2010.g. 
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22». 
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 16.sērija. 
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija. 
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 5.–7.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
16.20 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 5.sērija. 
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «Viesnīca suņiem». ASV un Vācijas komēdija. 2009.g. 
22.20 «Romantika». Lielbritānijas komēdija. 2000.g. 
  0.25 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  1.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
  2.10 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 12.sērija. 
  3.00 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 5.sērija. 
  3.55 «TV3 ziņas». 
  4.25 «Bez tabu». 

Sestdiena, 25. jūlijs
LTV1
  5.00 «100 līdz 100».* 
  5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Province».* 
  6.35 «Vides fakti».* 
  7.05 «Jakari». Animācijas seriāls. 
  7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 
  7.55 «Luijs». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls. 
  8.35 «Lesija». Animācijas seriāls. 
  9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls. 
  9.30 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 2013.g. 1.sērija. (ar subt.).
11.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».* 

Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
13.25 «Mans zaļais dārzs».* 
14.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Līga Purmale.
14.30 «Kurši». Dokumentāla filma. 
15.05 «Aculiecinieks».* 
15.20 «Tevi mīlot». Vācijas drāma. 2012.g. 
17.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu). 
18.20 «Aculiecinieks».* 
18.35 «Es – savai zemītei». 
19.05 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 2.sērija. 
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015». 
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»». 
21.20 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g. 
23.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13.  

Priekškars. Puaro pēdējā lieta». Seriāls (ar subt.). 
  1.00 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».* 
  3.50 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas noslēguma koncerts».* 

LTV7
  5.00 «SeMS. Laboratorija».* 
  5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.05 «Savējie». Seriāls. 2. un 3.sērija.
  7.05 «Radīti mūzikai».* 
  9.05 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija. 
  9.35 «100 g kultūras. Personība».* 
10.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
10.50 «Pazust Latgalē». Dokumentāla filma. 
11.50 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene». Dokumentāla filma. 
12.20 «Okeāna pasaule». Dokumentāla filma. 
13.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
16.10 «Mīts par aspirīnu». Dokumentāla filma. 
17.05 «Eiropa koncertos».* Koncertierakstu žurnāls 
18.00 TIEŠRAIDE. «FIFA 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas 

grupu izloze». 
20.00 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija. 
20.50 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 2.sērija. 
22.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 77. un 78.sērija.
  0.15 «Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs».  

Francijas, Lielbritānijas un Vācijas detektīvdrāma. 2011.g. 
  2.30 «Jauniešu koru koncerts».* 
  4.30 «Troksnis».* 

LNT
  5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija. 
  5.45 «Luī 3». Seriāls. 12.sērija. 
  6.05 «Bernards». Animācijas seriāls. 
  6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 32.sērija. 
  7.05 «Karamba!» Humora raidījums. 
  7.35 «Jauniņā 3». Seriāls. 10.sērija. 
  8.00 «Attīstības kods». 
  8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3». 
  9.00 «LNT brokastis». 
11.00 «Latvijas faili. Ēzelītis Iā Iā pa talsiskam». Dokumentāla filma. 2015.g. 
12.00 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 8.sērija.
13.00 «Brāļu sazvērestība». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija. 
14.00 «Maskava asarām netic».  

Krievijas melodrāma (ar subt. latv. val). 1979.g. 
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 11.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom» 
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. jūlijs
LTV1
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Province».* 
  6.35 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2056.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 139.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Mūsu auklis – miljonārs». Romantiska komēdija. 2006.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls. 
13.25 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija. 
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 5.sērija. 
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 121.sērija. 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 138.sērija. 
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2056.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija. 
22.10 «Zvejnieku ciema teika». Dokumentāla filma (ar subt.). 
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Selfridžs». Seriāls. 2.sērija. 
  0.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».* 

Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
  1.50 «Momentuzņēmums».* 

LTV7
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija. 
  6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Radīti mūzikai».* 
  8.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 23.sērija. 
  9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 120.sērija. 
10.25 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 7.sērija. 
11.20 «Balss pavēlnieks».* 
12.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
13.35 «Eiropas spēles Baku 2015».* 
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».* 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 71.sērija. 
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 24.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.30 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 8.sērija. 
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 8.sērija. 
19.50 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 5.sērija. 
20.50 «Pasaules glābēji». Vācijas un Austrijas katastrofu filma. 2013.g. 
23.05 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 1.sērija. 
  0.45 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija. 
  1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».* 

LNT
  5.00 «Karamba!» Humora raidījums. 
  5.25 «Bernards». Animācijas seriāls. 
  5.35 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums». 
  6.30 «900 sekundes». 
  8.40 «Galileo 3». 
  9.10 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 91.sērija. 
11.10 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 26.sērija. 
11.40 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 10.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 5.sērija. 
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 11.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Seriāls. 12.sērija. Turpinājums.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Degpunktā». 
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs. 
22.10 JAUNUMS. «Brāļu sazvērestība». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija. 
23.10 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 6.sērija. 
  0.10 «Veiksmīgs uzņēmējs». 
  0.40 «Attīstības kods». 
  1.10 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 19.sērija. 
  1.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 5.sērija. 
  2.35 «900 sekundes». 
  4.20 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 8.sērija. 
  5.45 «Firma». Seriāls. 19.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls. 
  6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  9.00 «Transformeri. Pieveikto atriebība». Spraiga sižeta fantastikas filma. 
12.00 «Māmiņu klubs 8». 
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
13.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 780.–782.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 22.sērija. 
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija. 
18.00 «Dzīves krustcelēs 2». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 22.sērija. 
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 1.sērija. 
23.15 «Krīze». ASV seriāls. 4.sērija. 
  0.10 «Bīstamā paradīze». 1.sērija. 
  2.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 8.sērija. 
  2.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija. 
  3.50 «TV3 ziņas». 
  4.20 «Bez tabu». 

Otrdiena, 21. jūlijs
LTV1
  5.00 «100 līdz 100».* 
  5.30 «Es – savai zemītei».* 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 21.sērija. 
  6.35 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2057.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 140.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Utta Danella. Skūpsts dakterim». Melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls. 
13.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija. 
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.05 «Province».* 
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 22.sērija. 
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 122.sērija. 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 139.sērija. 
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2057.sērija. 

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas krimināldrāma. 2.sērija. (ar subt.).
22.50 «Aculiecinieks».* 
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Lilīhammera 2». Seriāls. 2.sērija. 
  0.15 «Slepkavība pilī». LTV iestudējums. 2.sērija. 
  1.10 «Personība. 100 g kultūras».* 

LTV7
  5.00 «SeMS. Laboratorija».* 
  5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija. 
  6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Radīti mūzikai».* 
  8.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 24.sērija. 
  9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 121.sērija. 
10.25 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 8.sērija. 
11.20 «Balss pavēlnieks».* 
12.55 «100 g kultūras. Personība».* 
13.40 «Eiropas spēles Baku 2015».* 
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».* 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 72.sērija. 
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 25.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 3.sērija. 
19.05 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 9.sērija. 
19.55 «Grenlande – vikingu zaļā zeme». Dokumentāla filma (ar subt.). 
20.55 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 8.sērija. 
21.50 «Kāpēc esmu viens?»* 
22.35 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
23.30 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 5.sērija. 
  0.30 «Dikte». Seriāls. 2.sērija. 
  1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».* 

LNT
  5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Galileo 3». 
  9.10 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 92.sērija. 
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 6.sērija. 
12.00 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 6.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 6.sērija. 
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 13.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 14.sērija. 
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Degpunktā». 
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dora Helta. Nešķiramie».  

Vācijas romantiska komēdija. 2014.g. 
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija. 
  0.05 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija. 
  1.00 «Latvji, brauciet jūriņā! 2». 
  1.25 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 6.sērija. 
  2.05 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 92.sērija. 
  2.50 «Šodien novados». 
  3.00 «900 sekundes». 
  4.40 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 9.sērija. 
  5.45 «Firma». Seriāls. 20.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls. 
  6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  9.00 «Beisbola drudzis». ASV un Vācijas komēdija. 2005.g. 
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 13.sērija. 
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija. 
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
13.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 783.–785.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 23.sērija. 
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija. 
18.00 «Dzīves krustcelēs 4». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 23.sērija. 
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 11.sērija. 
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija. 
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija. 
  0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija. 
  1.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
  2.05 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 9.sērija. 
  2.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija. 
  3.50 «TV3 ziņas». 
  4.20 «Bez tabu». 

Trešdiena, 22. jūlijs
LTV1
  5.00 «100 līdz 100».* 
  5.30 «Ielas garumā».* 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 23.sērija. 
  6.35 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2058.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 141.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija. 
11.50 «Selfridžs». Seriāls. 2.sērija. 
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
13.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls. 
13.35 «Kas te? Es te!»* 
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls. 
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 24.sērija. 
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 123.sērija. 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 140.sērija. 
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2058.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»». 
21.15 «Vecā jūrnieku ligzda». Rīgas kinostudijas drāma. 1989.g. 2.sērija. 
22.35 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 1.sērija. 
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Īstās latvju saimnieces».* 
  0.15 «Emīls Dārziņš». LTV iestudējums. 3.sērija. 
  1.15 «Sporta leģenda. Uļjana Semjonova».* 

LTV7
  5.00 «SeMS. Laboratorija».* 

  5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija. 
  6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Radīti mūzikai».* 
  8.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 25.sērija. 
  9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 122.sērija. 
10.25 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 9.sērija. 
11.20 «Balss pavēlnieks».* 
12.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.20 «Dzimis Eiropā».* 
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».* 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 73.sērija. 
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 26.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.30 «700 pasaules brīnumi».* 
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 10.sērija. 
19.50 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dokumentāla filma. 1.sērija. 
20.50 «100 g kultūras. Personība».* 
21.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.05 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 4.sērija. 
23.05 «Dzimis Eiropā».* 
23.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 3.sērija. 
  0.10 «Kāpēc esmu viens?»* 
  0.55 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma. 
  1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».* 

LNT
  5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Galileo 3». 
 9.10 «Degpunktā». 
 9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 93.sērija. 
11.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 20.sērija. 
12.00 «Dora Helta. Nešķiramie». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija. 
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 15.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 16.sērija. 
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Degpunktā». 
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 15.sērija. 
22.05 «Melnais gulbis». ASV drāma. 2010.g. 
  0.15 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija. 
  1.10 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija. 
  1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 93.sērija. 
  2.30 «Šodien novados». 
  2.40 «900 sekundes». 
  4.25 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 10.sērija. 
  5.45 «Firma». Seriāls. 21.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls. 
  6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  9.00 «Īkstīši». ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma ģimenei. 1997.g. 
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 14.sērija. 
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija. 
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
13.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 786.sērija.
14.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 24.sērija. 
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija. 
18.00 «Dzīves krustcelēs 4». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 24.sērija. 
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 
23.45 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija. 
  0.40 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija. 
  1.35 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  2.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 10.sērija. 
  2.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija. 
  3.45 «TV3 ziņas». 
  4.15 «Bez tabu». 

Ceturtdiena, 23. jūlijs
LTV1
  5.00 «100 līdz 100».* 
  5.30 «Ielas garumā».* 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 25.sērija. 
  6.35 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2059.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 142.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 ««Daudz laimes!» koncerts «Caur saulainām vasarām»».* 
11.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».* 
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
13.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls. 
13.35 «Kas te? Es te!»* 
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls. 
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 26.sērija. 
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 124.sērija. 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 141.sērija. 
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2059.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija. 
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas krimināldrāma. 2.sērija. (ar subt.).
  1.15 «Lilīhammera 2». Seriāls. 2.sērija. 

LTV7
  5.00 «SeMS. Laboratorija».* 
  5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija. 
  6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
  7.00 «Radīti mūzikai».* 
  8.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 26.sērija. 
  9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 123.sērija. 
10.25 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 10.sērija. 
11.20 «Balss pavēlnieks».* 
12.50 «Mani mīļie». Dokumentāla filma. 
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
14.45 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 4.sērija. 
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».* 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 74.sērija. 
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 27.sērija. 

18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.30 «700 pasaules brīnumi».* 
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 11.sērija. 
19.50 «Mīts par aspirīnu». Dokumentāla filma. 
20.45 «Īstās latvju saimnieces».* 
21.45 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija. 
22.15 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dokumentāla filma. 1.sērija. 
23.10 «Grenlande – vikingu zaļā zeme». Dokumentāla filma (ar subt.). 
  0.10 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma. 
  0.25 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma. 
  1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».* 

LNT
  5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Galileo 3». 
  9.10 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 94.sērija. 
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 15.sērija. 
12.00 «Sievietes vēlas vairāk». Vācijas komēdija. 2008.g. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija. 
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 17.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 18.sērija. 
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 13.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Degpunktā». 
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 11.sērija. 
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 7.sērija. 
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 1.sērija. 
  0.05 «Dzīvības cena». ASV drāma. 2004.g. 
  1.40 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija. 
  2.20 «Šodien novados». 
  2.30 «900 sekundes». 
  4.15 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 11.sērija. 
  5.45 «Firma». Seriāls. 22.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls. 
  6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  9.00 «Spiedze Harieta».  

ASV piedzīvojumu komēdija ģimenei. 1996.g. 
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 15.sērija. 
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija. 
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 2.–4.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 25.sērija. 
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija. 
18.00 «Dzīves krustcelēs 4». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 25.sērija. 
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 10.sērija. 
22.00 «X cilvēki: Pēdējā sadursme». Lielbritānijas un ASV spraiga 

sižeta fantastikas filma. 2006.g. 
  0.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 
  0.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls. 
  2.10 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 11.sērija. 
  3.00 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija. 
  3.55 «TV3 ziņas». 
  4.25 «Bez tabu». 

Piektdiena, 24. jūlijs
LTV1
  5.00 «100 līdz 100».* 
  5.30 «Ielas garumā».* 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 27.sērija. 
  6.35 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 2.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 143.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Kalle nāk». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls. 
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».* 
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.05 «Province».* 
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 28.sērija. 
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 125.sērija. 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 142.sērija. 
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 2.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.50 «Nakts bez putniem». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1979.g. 
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13.  

Priekškars. Puaro pēdējā lieta». Seriāls (ar subt.). 
22.50 «Aculiecinieks».* 
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».* 
  0.15 «Miranda». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
  1.25 «Kalle nāk». Seriāls. 9. un 10.sērija.
  3.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*  

Bērnu un jauniešu simfonisko orķestru koncerts  
«Tūkstošbalsu simfonija».

LTV7
  5.00 «SeMS. Laboratorija».* 
  5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija. 
  6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Radīti mūzikai».* 
  8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 27.sērija. 
  9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 124.sērija. 
10.25 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 11.sērija. 
11.15 ««SeMS» ceļo».* 
12.15 «100 g kultūras. Personība».* 
13.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* 
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».* 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 75.sērija. 
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 28.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.30 «700 pasaules brīnumi».* 
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 12.sērija. 
19.50 «Aculiecinieks».* 
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». 
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Cream»».  

Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 «Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs». Detektīvdrāma. 2011.g. 
  0.15 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma. 
  1.15 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».* 
  2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
  4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».* 



18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 11.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Dzintara dziesmas 5». 
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 5». Seriāls. 3. un 4.sērija.
  0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.). 
  1.40 «Sievietes vēlas vairāk». Vācijas komēdija. 2008.g. 
  3.15 «LNT brokastis». 
  4.45 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 13.sērija. 
  5.45 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 2.sērija. 
  6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 10. un 11.sērija.
  7.25 «Monsuno». Animācijas seriāls. 
  7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls. 
  8.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls. 
  9.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls. 
10.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6». 
12.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs. 
13.10 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22». 
16.55 «Viesnīca suņiem». ASV un Vācijas komēdija. 2009.g. 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Atlantīda: zudusī pasaule». ASV animācijas filma. 2001.g. 
21.35 «Klikt!» ASV komēdija. 2006.g. 
23.45 «Nogalināšanas sezona». Beļģijas drāma. 2013.g. 
  1.30 «Neparastie dejotāji: sākums». ASV muzikāla filma. 2010.g. 
  2.55 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 13.sērija. 
  3.45 «TV3 ziņas». 
  4.15 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 10. un 11.sērija.

Svētdiena, 26. jūlijs
LTV1
  5.00 «Dzimis Eiropā».* 
  5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
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  7.50 «Zili brīnumi!»* 
  8.20 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».* Baltijas zēnu koru koncerts.
10.00 «Okeāna pasaule». Dokumentāla filma. 
11.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
12.05 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 2013.g. 1.sērija. (ar subt.).
13.45 «Atgriezies!»* Lirisko dziesmu koncerts.
14.25 «Utta Danella. Vētras mākoņi laulības debesīs». Vācijas 

melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
16.05 «Leģendārie albumi. «Cream»». Dokumentāla filma. 
17.05 «Tevi mīlot». Vācijas drāma. 2012.g. 
18.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
19.25 «Gaismas pilsēta». ASV fantāzijas filma. 2008.g. 
21.10 «Dikte». Seriāls. 3.sērija. 
22.00 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 79. un 80.sērija.
  0.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». 
  1.30 «Anekdošu šovs 2».* 
  2.30 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».* 
  5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
  5.29 «Spots».* 

LNT
  5.00 «Karamba!» Humora raidījums. 
  5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 13.sērija. 
  6.05 «Bernards». Animācijas seriāls. 
  6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 33.sērija. 
  7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums». 
  7.35 «Jauniņā 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
  8.30 «Galileo 2». 
  9.00 «LNT brokastis». 
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 11.sērija. 
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs». 
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 7.sērija. 
12.30 «Dīvainie Ginesa rekordi». 

13.40 «Karamba!» Humora raidījums. 
13.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.). 
15.50 «Dzintara dziesmas 5». 
16.50 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 21. un 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas». 
20.10 «Latvijas faili. Laima». Dokumentālu filmu cikls. 2015.g. 
21.10 JAUNUMS. «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 1.sērija. 
23.10 «Detektīvs Valanders 3». Lielbritānijas daudzsēriju filma. 2.sērija. 
  1.05 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 14.–16.sērija.
  3.30 «LNT brokastis». 
  4.15 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija. 
  5.45 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 3.sērija. 
  6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 12.sērija. 

  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «Province».* 
  6.35 «Vides fakti».* 
  7.05 «Jakari». Animācijas seriāls. 
  7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 
  7.55 «Luijs». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls. 
  8.35 «Lesija». Animācijas seriāls. 
  9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls. 
  9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 6.sērija. 
10.30 «Mans zaļais dārzs». 
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ceļojums gar Nīlu».  

Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija. 
12.00 «Dievkalpojums».* 
13.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Jānis Kubilis.
13.30 «Dzied Inga un Normunds».* 
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».* 
15.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
16.00 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 3.sērija. 
17.00 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu). 
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Mazulis ar piegādi». Vācijas komēdija. 2009.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Šerloks 3. Mistērija ar skeletu». Seriāls (ar subt.). 1.sērija. 
22.50 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija. 
23.50 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g. 
  1.50 «Valsts akadēmiskā kora «Latvija» koncerts «Dzintara ceļš»».* 
  3.30 ««Mikrofona» dziesmas».* 

LTV7
  5.30 «Spots».* 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.05 «Vai Rīga jau gatava?»* 
  6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».* 
  6.50 «Sekotāji».* 

  7.05 «Monsuno». Animācijas seriāls. 
  7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».  

Animācijas seriāls. 
  7.55 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
  8.50 «Māmiņu klubs». 
  9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 
10.00 «Superbingo». 
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija. 
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6». 
14.15 «Atlantīda: zudusī pasaule». ASV animācijas filma. 2001.g. 
16.10 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas». 
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs. 
20.10 «Transformeri 3». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g. 
23.15 «Dūru cīņas». ASV spraiga sižeta drāma. 2009.g. 
  1.25 «Nedzimušais». ASV šausmu filma. 2009.g. 
  2.50 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5». 
  3.50 «TV3 ziņas». 
  4.00 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija. 
  4.40 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 12.sērija. 

Jelgavas 1. internātpamatskola 
(Jelgavā, Institūta ielā 4) 

paziņo, ka 2015. gada 11. augustā notiks 
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija 
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei 

2015./2016. m.g. šādās mācību programmās:
•21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojama-
jiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojama-
jiem ar somatiskām saslimšanām).

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un 
pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14 

līdz 2015. gada 31. jūlijam pa tālruni 63029794.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

s K a i s t U M a  s K o l a
Jelgavā

(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības jūlijā un augustā

Vizāžists 14.07., 21.07., 03.08.
Manikīra un pedikīra speciālists 08.07., 26.08. 
Gēla nagu modelēšana 03.07., 24.07., 03.08.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) 20.07., 24.08.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija 20.07., 24.08.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija 08.07., 22.07., 05.08.
Skropstu ilgviļņi 08.07., 22.07., 05.08.
Vaksācija 20. – 21.07., 17. – 18.08.
Solāriju darbinieku apmācība 06.07., 03.08.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija 06.07., 20.07., 03.08.
Nagu dizains 09.07., 23.07., 06.08.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239. 

Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) 
aicina darbā 
BŪVNIECĪBAS TĀMJU 
SASTĀDĪTĀJU.
Darba uzdevumos ietilpst:
• būvniecības projektu tāmju sastādīšana atbilstoši 
būvniecības darba projektiem;
• saņemto piedāvājumu apkopošana un analīze;
• materiālu un būvniecības izmaksu pētīšana, apstrāde;
• tāmju dokumentāciju noformēšana.

Prasības:
• vēlama augstākā tehniskā vai vidējā speciālā izglītība 
būvniecībā (var būt pēdējā kursa students(-e));
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu būvniecības 
un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) 
objektu tāmēšanā;
• nozares likumu un būvniecības normu pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel», 
«AutoCad», «MicroStation» u.tml.).

Piedāvājam:
• iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā ar 
uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās 
garantijas.

Pilnas slodzes darbs.
CV ar norādi «Tāmētājs(-a)» sūtīt pa e-pastu  

personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.

Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150) 
atrodas pašā Jelgavas pilsētas centrā un 
ir lieliska atpūtas vieta gan ģimenēm ar 
bērniem, gan individuālajiem viesiem. 
Atpūtas komplekss «Debeszvanu pag-
rabiņš» ar saunu, turku pirti un vasaras dārzu, mūsdienīgs un 
stilīgs gardēžu restorāns bārs «Plate», trīs konferenču zāles tiek 
piedāvātas, lai viesiem radītu patīkamu atpūtu. 

Piedāvātais amats:
BANKETU DAĻAS VADĪTĀJS(-A). 
Galvenie pienākumi:
• organizēt un piedalīties banketu augstas kvalitātes
apkalpošanā;
•koordinēt restorāna un viesnīcas telpu rezervēšanu;
•sastādīt ēdienu un dzērienu kartes;
•aktīva jaunu klientu piesaiste;
•komunikācijas uzturēšana ar pastāvīgajiem klientiem.

Prasības:
• atbilstoša izglītība viesmīlības un ēdināšanas jomā;
•iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā;
•augsta atbildības izjūta, izcilas komunikācijas spējas 
un orientācija uz klientu;
•labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
•iespēja strādāt nenormētā darba laika ietvaros.

Piedāvājam:
• dinamisku darba vidi stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
•iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
•motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas;
•labus darba apstākļus ar darba vietu viesnīcā «Jelgava».

CV un īsu pieteikuma vēstuli ar norādi «Banketu daļas 
vadītājs(-a)» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām 
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas 

citos ezotēriskos virzienos. 
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323. 

Tālrunis 29379805.

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810) otrreizējās 
pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu-4, vajadzīgi 

autoiekrāvēja vadītāji(-as) 
(darba pienākumi: darbs ar autoiekrāvēju; 

uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas 
un daļēji segs transporta izmaksas) un 

operatori(-es) 
(darba pienākumi: mehānisko iekārtu uzraudzība 

ražošanas procesā, darbs ar autoiekrāvēju). 

CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv 
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

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

jūlijs – labākais laiks, 
lai apgūtu floristikas pamatus!
Pušķi, kompozīcijas, arī sēru floristika.
seminārs – 20., 21., 22. jūlijā.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai 
e-pastu info@ziedipuke.lv.
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Pasākumi pilsētā
no 17. līdz 19. jūlijam – «Inženieru dienas Jelgavā 2015». 17. jūlijā no pulksten 

11 – «ProKart» kartingu sacensību treniņi, 15 – tehniskā kontrole, 19 – «OpenKart» 9. 
posms, 20 – nakts orientēšanās. 18. jūlijā no pulksten 8.30 – «ProKart» treniņi, paraug-
demonstrējumi, 12 – svinīgā atklāšana, 12.30 – trases automodelisma turnīrs, «LeMans» 
turnīrs, 14 – «ProKart» priekšfinālu braucieni, 16.30 – supermoto paraugturnīra fināls, 
17 – «ProKart» finālu braucieni, 19.30 – vēsturisko spēkratu turnīrs, 21 – apbalvošanas 
ceremonija. Ieeja – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā un tam piegulošajās ielās). 
19. jūlijā pulksten 9 – dalībnieku reģistrēšanās sacensībām, 10 – veiklības brauciens, 
11 – ātruma apļa treniņbraucieni, 12 – ātruma aplis, 13.30 – mini dragreiss, 16 – drifta 
treniņbraucieni, 17 – drifts, 19 – apbalvošanas ceremonija. Dalības maksa pasākuma 
dienā – € 5; piesakoties līdz 17. jūlijam – € 2,50. Ieejas maksa apmeklētājiem – € 2; ar 
flaieru un studentiem – € 1,50; bērniem līdz 12 gadiem, pensionāriem – bez maksas. 
Autostāvvietas cena – € 2; ar flaieru – € 1 (sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis» Aku 
ceļā 1). Sīkāka informācija – www.mehiem.lv.

18. jūlijā pulksten 10 – ekskursija «Ozolnieku novada vērtības un lepnums» ar 
Inu Jurģi. Maršrutā: Ozolnieku motosporta ekspozīcija, Jāņa Čakstes memoriālais 
muzejs «Auči», E.Virzas memoriālā māja «Billītes», kā arī kaziņu saimniecība «Līcīši», 
lauku sēta «Caunītes» un citas ievērojamas apskates vietas. Dalības maksa – € 10;  
€ 9 – skolēniem, studentiem, pensionāriem; pirmsskolas vecuma bērniem (ja neaiz-
ņem vietu autobusā) – bez maksas. Līdzi jāņem uzkodas piknikam. Pieteikšanās pa 
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (no Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcas torņa).

18. jūlijā pulksten 15 – kamermūzikas koncerts. Piedalās Anda Pelēka-Martina 
(soprāns), Andrejs Bubinduss (klavieres), Sandra Bubindusa (vijole). Programmā 
J.S.Baha, A.Vivaldi, G.Forē, E.Satī, M.Ravēla, L.Garūtas mūzika (Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejā).

31. jūlijā pulksten 19 – brīvdabas uzvedums: dziesmu spēle ar jokiem «Kāzas, 
kāzas». Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri J.Āmanis, I.Kļavinskis, M.Egliens, 
M.Brūveris, L.Zeļģe, U.Siliņš, Dailes teātra aktrise A.Dzērve, Liepājas teātra aktieri 
M.Eglinskis un TV šovu zvaigzne S.Prule. Biļešu cena – € 6 – 10 (Uzvaras parkā).

31. jūlijā no pulksten 21 līdz 2 – zaļumballe ar «Lauku muzikantiem». Ieeja – € 3 
(Pasta salā).

1. augustā pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde: V.Pumpure «Kaimiņu 
būšana». Režisore L.Ņefedova un D.Vilne. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).

27. augustā pulksten 19 – enerģiskās un šarmantās dziedātājas Marijas Naumovas 
solokoncerts «Kādā jaukā dienā». Skanēs klausītāju iemīļotas viņas repertuāra dzies-
mas jaunā aranžējumā, kā arī būs īpaši pārsteigumi. Biļešu cena – € 7 – 20. Biļetes 
nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Jelgavas kultūras namā). 

jūlijā – Latvijas dabas noskaņas Antas Rugātes fotogrāfijās un Viktora Vaņukova 
mazās granīta skulptūras (k/n Lielajā foajē).

Līdz 31. jūlijam – mākslinieces ezoteriķes Brigitas Ektermanes izstāde «Spēka 
zīmes» (Zinātniskajā bibliotēkā).

Līdz 31. jūlijam – Gaļinas Kuzminihas gleznu izstāde «Vasaras noskaņas» (biblio-
tēkā «Pārlielupe»).

Līdz 31. jūlijam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Mazliet mākslas» (Miezītes 
bibliotēkā).

Līdz 31. jūlijam – Latvijas, Lietuvas, Horvātijas un Turcijas jauniešu veidoto foto-
grāfiju izstāde «Pinhole summer» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Līdz 9. augustam – Ivara Klapera izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejā).

Līdz 20. augustam – Jelgavas starptautiskā pasteļglezniecības plenēra darbu 
izstāde «Sešas dienas ar Meistaru». Piedalās astoņi pašmāju mākslinieki, māksliniece 
no Šauļiem un Baranovičiem (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieces Ludmilas Grīnbergas izstāde «Ziedi 
sirds priekam» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).

Līdz 6. septembrim – Anitas Paegles izstāde «Vasaras sapņi». Grāmatu ilustrācijas, 
iedvesmas objekti, markas, monētas, apsveikuma kartītes (Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejā).

































Izstādes Ritma Gaidamoviča 

aizvadīti Xi skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki, kuros 
jelgavu pārstāvēja otra lielākā 
delegācija aiz galvaspilsētas 
– 1122 dziedātāji, dejotāji, pū
tēji, koklētāji un folkloristi. gan 
paši dalībnieki, gan pedagogi 
atzīst, ka svētki ir izdevušies, jo 
jelgava tika pārstāvēta gandrīz 
visos svētku pasākumos, tur
klāt mājās pārvesti četri Zelta 
diplomi. jelgavas 4. vidus
skolas meiteņu koris «spīgo» 
«Koru karos» uzrādīja absolūti 
labāko rezultātu 73 koru vidū, 
saņemot 98 punktus no 100. 
«spīgo» jau atkal atzīts par 
labāko kori Latvijā. 

«Katra dalībnieka, kurš svētkos pār-
stāvēja mūsu pilsētu, ieguldījums ir ļoti 
nozīmīgs. Lielākā daļa mūsu kolektīvu 
svētkos jau piedalījušies iepriekš, taču man 
ir īpašs prieks par Jelgavas 6. vidusskolas 
deju kolektīvu «Varavīksne», kas Dziesmu 
un deju svētkos bija pirmo reizi. Paldies 
visiem Jelgavas kolektīviem, vadītājiem 
un vecākiem par ieguldīto milzīgo darbu 
ne tikai pagājušajā nedēļā, bet arī pirms 
svētkiem,» tā Jelgavas Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Auza, uzsverot, ka tiesības 
piedalīties svētkos ieguva tikai Latvijas 
labākie kolektīvi un mēs varam būt lepni, 
jo mums tādi ir 36. «Mūsu kolektīvi ir 
izcili sagatavoti – to apliecina gan svētku 
konkursu rezultāti, gan arī skaistie un 
vērienīgie lielkoncerti,» tā G.Auza.

Zelta diplomu birums
Īpaši šie svētki bija 4. vidusskolas kolek-

tīviem, kas Jelgavai sarūpēja četrus Zelta 
diplomus. Pirmo no tiem ieguva pūtēju 



jelgavai dziesmu un deju 
svētkos – četri Zelta diplomi

orķestris «Rota» Agra Celma vadībā. Zelta 
diplomu mājās pārveda arī 4. vidusskolas 
zēnu koris «Spīguņi», kas savā grupā atzīts 
par otru labāko, Zelta diploms arī 5. – 9. 
klašu korim «Spīgo studija» un «Spīgo», 
kas uzvarēja vidusskolas meiteņu koru A 
grupā. Mūsu «Spīgo» meitenes jau atkal 
apliecināja, ka ir labākās, saņemot aug-
stāko novērtējumu. «Ir milzīgs prieks un 
gandarījums. Uzvara vienmēr ir skaista, 
un mūsu ieguldītais darbs vairāku gadu 
garumā ir attaisnojies. 98 punkti – tas ir 
ļoti augstvērtīgs rezultāts. Protams, ir uz 
ko tiekties, taču mēdz teikt, ka 100 var 
dabūt tikai pats Dievs. Nezinu, vai mums 
kādreiz izdosies pārspēt šī brīža rezultātu, 
taču ceram,» saka «Spīgo» diriģente Līga 
CelmaKursiete, atzīstot, ka šobrīd korim 
ir spožs sastāvs. Diriģente stāsta, ka šajos 
svētkos «Spīgo» bija gatavs cīnīties arī 
par «Grand Prix», kur jāizpilda skaņdarbi 
ārpus svētku repertuāra, bet diemžēl šogad 
Dziesmu un deju svētku organizatori šo 
konkursu nerīkoja. Ar kolektīvu sniegumu 
lepojas arī skolas direktors A.Celms, tāpat 
liels paldies par ieguldījumu un nopelniem 
jāsaka arī «Spīgo» diriģentēm Lienai Cel-
mai un Artai Jurgenovskai.

emocionālākais svētku gājiens
G.Auza un kolektīvu vadītāji atzīst, 

ka Dziesmu un deju svētki vienmēr ir 
saspringti, ar neierastu režīmu, kas no 
bērna prasa ļoti daudz, taču svētki sniedz 
arī gandarījumu. Diemžēl šie svētki ieies 
vēsturē ar to, ka saistībā ar nepatīkama-
jiem notikumiem noslēguma koncerta 
ģenerālmēģinājumā, kad vairāki bērni 
noģība, oficiāli tika atcelts Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku gājiens. Taču 
organizatori nodrošināja visus apstākļus 
un dalībnieki tajā varēja doties brīvprātīgi. 
Pēc organizatoru aplēsēm, svētdien gājie-
nā no Vecrīgas līdz Dailes teātrim devās 

98 procenti dalībnieku, tostarp Jelgavas 
kolektīvi. «Ir prieks, ka mēs kā pilsēta 
pieņēmām lēmumu piedalīties. Gājiens ir 
nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīci-
ja, kas tiek bērnam ieaudzināta jau mazā 
vecumā un tālāk iet līdzi arī pieaugušo 
svētkos,» tā Izglītības pārvaldes vadītāja. 
Šo lēmumu atzinīgi vērtē gan uzrunātie 
kolektīvu vadītāji, gan arī dalībnieki. «Cik 
esmu piedalījusies Dziesmu un deju svētku 
gājienos, droši varu apgalvot, ka šis bija 
viens no emocionālākajiem, jo notika brīv-
prātīgi. Dalībnieki apliecināja, ka Dziesmu 
un deju svētku tradīcija ir stipra, tā vieno 
un spēcina mūsu tautu. Bērni bija priecī-
gi, smaidīgi un ļoti pacilāti,» tā «Jundas» 
tautas deju kolektīvu vadītāja Madlēna 
Bratkus. Jāpiebilst gan, ka četri mūsu 
kolektīvi – mazākie dziedātāji «Spīgo stu-
dija», «Spīguņi», Jelgavas 4. sākumskolas 
«Sprīdītis» un «Gundega» – gājienā nepie-
dalījās, bet gan atpūtās pirms noslēguma 
koncerta Mežaparka Lielajā estrādē.  

svētki – izdevušies
«Gājiena pieteicējs par mums teica: 

«Jūlijā Jelgavā jauniešu jandāliņš joprojām 
jaudīgs!», un man šķiet, ka šis teikums vis-
labāk raksturo mūsu svētku dalībniekus,» 
atzīst svētku Jelgavas koordinatore Sanita 
Baltiņa, piebilstot, ka sarunās ar bērniem 
un jauniešiem gūts apstiprinājums, ka 
svētki ir izdevušies. Par to liecinot arī 
mūsu dalībnieku pozitīvās atsauksmes 
sociālajos tīklos. «Jā, slodze bija liela, taču 
tika domāts arī par atpūtu – jautājums, 
kā bērni izmantoja atpūtai atvēlēto laiku. 
Arī ēdināšana mums bija laba, bet ir ve-
cāki, kuri nav pieradinājuši bērnus paēst 
kārtīgi, un viņi priekšroku deva dažādām 
uzkodām. Dejotāji gan ir rūdīti un izturēja 
godam. Arī 30 grādu karstumu mēģināju-
mā un lietusgāzi un aukstumu koncertā,» 
tā M.Bratkus. 

Ritma Gaidamoviča

jelgavas reģionālais tūrisma 
centrs (jrtC) sadarbībā ar 
jelgavas un jelgavas novada 
ēdināšanas uzņēmumiem 
vasaras sezonā gardēžiem 
piedāvā jaunu akciju – «izgar
šo vietējo!». akcijas ēdienu 
pamatā ir produkti, kas au
dzēti un iegūti no vietējiem 
ražotājiem un saimniecībām 
Zemgales reģionā. 

JRTC pārstāve Alise Ozoliņa informē, 



Vasarā aicina izgaršot vietējo; var laimēt dāvanu karti
ka piedāvājumā «Izgaršo vietējo!» ir 
radīti vairāki jauni ēdieni, kurus var 
nobaudīt līdz 31. augustam. Īpašajās 
vasaras ēdienkartēs iekļauti salāti, otrie 
ēdieni, saldie un dzērieni. Šajā sezonā 
gardēži aicināti nobaudīt jēra karē ar 
alus garoziņu un citrona kuskusu; zan-
darta fileju, kas pasniegta ar garšaugu 
mērci, grilētiem tomātiem un ceptām 
timiānakartupeļu daiviņām; gaspačo 
zupu; rabarberu desertus; kokteili 
«Hercogs Jēkabs» un citus ēdienus. Jā-
piebilst, ka daļa ēdienos izmantoto pro-
duktu, dārzeņu un augļu iegūti tieši no 
Zemgales reģiona vietējiem ražotājiem, 

mājražotājiem un saimniecībām.
Šos un citus vasaras ēdienus iespējams 

nogaršot astoņos ēdināšanas uzņēmu-
mos. Jelgavas pilsētā: restorānā «La 
Tour de Marie» (Akadēmijas ielā 1), 
bistro «Silva» (Driksas ielā 7/9), kafejnīcā 
«TamiTami» (Lielajā ielā 19a), ģimenes 
restorānā «Hercogs» (K.Barona ielā 3), 
krodziņā «Istaba» (J.Čakstes bulvārī 7). 
Jelgavas novadā: kafejnīcā «Zemnieka 
cienasts» (Jaunsvirlaukas pagastā), viesu 
namā «Pūteļkrogs» (Zaļenieku pagastā), 
kafejnīcā «Grantiņi» (Svētes pagastā).

Akcijā «Izgaršo vietējo!» iesaistītie 
uzņēmēji atzīst, ka klienti labprāt izvēlas 

Ritma Gaidamoviča

smilšu skulptūru parks Pasta 
salā patīk ne tikai apmeklētā
jiem, bet, izrādās, arī čurkstēm. 
Putni smilšu valnī, kas ieskauj 
skulptūras, ierīkojuši mājvietu. 

Putni smilšu valnī izveidojuši tādas kā 
mazas alas, kas kļuvušas par viņu mājām. 
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» 
mežzinis Pēteris Vēveris stāsta, ka čurk-
stēm raksturīgi ir dzīvot stāvās kraujās 
upju krastos, iespējams tāpēc viņas ligz-
došanai noskatījušas Pasta salas smilšu 
parku, kas atrodas starp divām upēm. 

 «Smilšu valnis ir diezgan stāvs, un viņām 
tur iepaticies. Šobrīd pieaugušās čurkstes 
jau rūpējas par mazuļiem, un tās nedrīkst 
traucēt. Domājam, ka, tiklīdz beigsies 
vasaras sezona, čurkstes aizlidos,» tā 
P.Vēveris, piebilstot, ka daba prasa savu no-
devu un mums ir jāļauj čurkstēm te dzīvot. 
Zināms, ka čurkstes dzīvo kolonijās, līdz ar 
to putnu skaits Pasta salas smilšu parkā 
ir diezgan ievērojams. Mežzinis uzsver, 
ka putni cilvēkiem netraucē, un aicina arī 
apmeklētājus netraucēt putniem. 

Jāpiebilst, ka smilšu skulptūras Pasta 
salā joprojām ir apskatāmas. Smilšu 
skulptūru parks atvērts katru dienu no 
pulksten 9 līdz 21. Ieeja – bez maksas.

Arī čurkstēm
patīk smilšu skulptūras

ēdienus no akcijas ēdienkartes, pagaršojot 
ko jaunu. Piemēram, restorāna «La Tour 
de Marie» apmeklētāji visbiežāk izvēlo-
ties jēra karē zaļumugaršaugu mērcē, kā 
arī siļķes fileju «La Tour de Marie» gaumē 
ar sīpoliem, dzērvenēm un zaļumiem. Bet 
bistro «Silva» atzīst, ka klienti ļoti labprāt 
nobauda dažādos desertus, savukārt no 
pamatēdieniem iecienītākā ir cūkgaļa 
rabarberu marinādē.

Piedāvājumā iekļautos īpašos ēdienus 
minētajos ēdināšanas uzņēmumos var 
nobaudīt līdz 31. augustam. Ar pilnu 
katra uzņēmuma «Izgaršo vietējo!» 
akcijas ēdienkarti var iepazīties mājas 

lapā www.visit.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka līdz 17. augustam sociāla-

jā tīklā facebook.com JRTC rīko konkur-
su par piedāvājumu «Izgaršo vietējo!». 
Reizi nedēļā tiek uzdots jautājums par 
kādu no ēdināšanas uzņēmumiem, kas 
piedalās vasaras akcijā. Pareizi atbildot 
uz jautājumu, balvā iespējams saņemt 
dāvanu karti no akcijā «Izgaršo vietējo!» 
iesaistītajiem uzņēmumiem. Lai pieda-
lītos konkursā, jākļūst par Visit Jelgava 
facebook.com lapas sekotāju un jāatbild 
uz nedēļas jautājumu. Katru nedēļu 
dāvanu karti izlozes kārtībā saņem divi 
laimīgie akcijas dalībnieki. 

Lai gan skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens oficiāli tika atcelts, svētku dalībnieki nolēma tajā piedalīties 
brīvprātīgi. Organizatori lēš, ka gājienā piedalījās 98 procenti dalībnieku. smaidīgi, koši un skanīgi tajā devās arī jelgavas 
kolektīvi, tostarp viens no kuplāk pārstāvētajiem – bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš». Foto: Raitis Supe


