
 
 

 
 

LJO2019 JELGAVA 
5.-7. jūlijs 2019  

 
INFORMĀCIJA  

 

 

 
 

Sekretariāts/informācija punkts  
Zemgales Olimpiskais centrs  (ZOC)  
Kronvalda iela 24, Jelgava  
 
Darba laiks INFORMĀCIJAS CENTRAM: 
04.07.  12:00 - 18:00 
05.07. 09:00 – 20:00 
06.07. 09:00 – 19:00 
07.07. 09:00 – 16:00 
 

Noderīga informācija  
 

1. Ūdens  
- Katrs dalībnieks saņems vienu dzeramā ūdens pudeli (sacensību vietās), dalībnieki 

aicināti izdzerto ūdens pudeli nemest ārā, bet atkārtoti to uzpildīt; 
- Dzeramā ūdens cisterna pie ZOC 

 
2. Sabiedriskais transports  
- Bezmaksas uzrādot LJO2019 dalībnieka (akreditācijas) karti;  
- Informācija www.jap.lv  

 
3. Suvenīri dāvanas LJO2019 Jelgava dalībniekiem  

Komandu delegācijas vadītāji aicināti saņemt piemiņas dāvanas  
Zemgales Olimpiskajā centrā informācijas  centrā 
5. jūlijā plkst. 9:00 – 19:00  
6. jūlijā plkst. 9:00 – 20:00 

 
Autostāvvietas  

 
- Pie visām sporta bāzēm ir iespējams novietot gan autobusus, gan vieglās 

automašīnas – autostāvvietas ir bezmaksas, caurlaides netiks izsniegtas, pēc 
principa pirmais brauc pirmais novieto;  

- Autostāvvietu saraksts (atsevišķā pielikumā)  
- ATKLĀŠANAS CEREMONIJA –  

(CAURLAIDES pielikums LJO2019_Caurlaide_Atklasana, lūdzam izdrukāt un ielikt 
transporta logā)  
 



AUTOBUSU STĀVLAUKUMI  
(katram novadam/pilētai noteikta stāvvieta – pielikums – 
LJO2019_Autobusi_Atklasana)  
 
1. TC Valdeka (Rīgas iela 11 A, iebraukšana aiz tirdzniecības centra) 
2. NP Jelgavas Biznesa parks (Aviācijas iela 18)*  
3. Sporta un atpūtas komplekss “Zemgale” (Rīgas iela 11)  

* Pa ceļam uz stāvlaukumu iespējams izlaist dalībniekus tuvāk ZOC. 
 
VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS  
Brīvības bulvāris – kabatas  
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes stāvlaukumā  
ZOC stāvlaukums 
Kronvalda iela - kabatas 
 
SVARĪGI!  
CEĻU REMONTI  

- Dzelzceļa pārvads Loka maģistrālē slēgts  
- Remontdarbi Miera ielā pār Platones upi, satiksme organizēta pa pagaidu tiltu  

 
Drošība  

 
- Pašvaldības policijas patruļas sacensību vietās  
- Pašvaldības operatīvās informācijas centrs  

Tālrunis 8787  
 

Medicīniskā palīdzība  
Medicīnas darbinieks katrā sacensību vietā, NMPD brigāde Zemgales olimpiskajā centrā. 
 

Ceremonijas  
 

- ATKLĀŠANAS CEREMONIJA  
5. jūlijs (piektdiena)  Zemgales Olimpiskā centra stadions  
Plkst. 20:00 Dalībnieku pulcēšanās un stāšanās gājienam, līdzi novadu karogi kātā, 
izmērs 75X150 cm Stāšanās sākums Lāčplēša ielā (no ZOC stāvlaukuma),tālāk  
Brīvības bulvāris, Akmeņu iela (informācija brīvprātīgie palīgi ar Novadu/pilsētu 
nosaukumiem) Atklāšanas parādē stājas kolonās pa 5. 
Plkst. 21:00 Ceremonijas sākums 
Plkst. 22:30 Ceremonijas noslēgums  
 

- APBALVOŠANAS CEREMONIJAS (informācija sekos)  
4.jūlijs 
5. jūlijs   
Apbalvošanas ceremonijas norises vieta PIE ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA 
6. jūlijs  
Apbalvošanas norises vieta – Pasta sala (autobusu stāvvietas aiz Jelgavas pils un 
pļavā pretī pilij) 



Plkst. 19:00  
Pēc apbalvošanas ceremonijas koncerts LJO2019 dalībniekiem  
 
7. jūlijs  
Apbalvošanas ceremonijas norises vieta - PIE ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA 
Plkst. 16:00  
Pēc apbalvošanas ceremonijas sekos LJO2019 Noslēguma ceremonija  

 
Atpūtas-brīvajos brīžos  

 
- Informācija par apskates un tūrisma vietām Jelgavā – atsevišķā pielikumā  
- Smilšu skulptūru parks – Pasta salā 5.-7. jūlijs no plkst. 10:00 – 20:00 

Apmeklējums bez maksas uzrādot LJO2019 Jelgava dalībnieka (akreditācijas) 
kartes  

 
 AKTIVITĀTES OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA  

- “Patiess Sports” - antidopinga aktivitāšu un informācijas punkts - Zemgales 
Olimpiskais centrs 
 

- Aktivitāšu un zināšanu punkts  “OLIMPISMA ABC”  - Zemgales Olimpiskais centrs  
5. jūlijs un 6. jūlijs no plkst. 11:00 – 17:00  
 

Mobilā aplikācija “Olimpisma ABC” ir mūsdienīgs un atraktīvs zināšanu apguves veids, lai 
izglītotu skolēnus un jauniešus par Olimpisko kustību un tās vēsturi. Vienlaikus veicinot 
Olimpisko vērtību un sporta popularizēšanu Latvijas jauniešu vidū. 
 
LJO2019 Jelgava dalībniek nāc uz - Aktivitāšu un zināšanu punkts  “OLIMPISMA ABC” , atbildi 
uz jautājumiem par un ap Olimpisko kustību un laimē piemiņas balvas.  
 

 

 
BEZMAKSAS LEJUPLĀDE  viedveikalos App Store un Goole Play.  

 
 

 
Informācija par LJO2019 Jelgava  
www.latvijasolimpiade.lv  
www.jelgava.lv  
Mobila aplikācija Olimpisma ABC  


