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Stacijas ielā 13 sākas darbi
Foto: Ivars Veiliņš

kas Jelgavas kultūras namā notiks
28. aprīlī pulksten 20.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Skolēni var pieteikties strādāt
vasarā; pašvaldība darbu
nodrošinās 370 audzēkņiem
 Anastasija Miteniece

skolēniem. Būtiski, ka 13 un 14
gadus vecus audzēkņus plānots ieArī šogad Jelgavas pilsaistīt darbā četras stundas dienā
sētas pašvaldības izglītīdivas nedēļas mēnesī, jauniešus vebas iestāžu audzēkņiem
cumā no 15 līdz 17 gadiem – sešas
no 13 līdz 17 gadiem
stundas dienā trīs nedēļas mēnesī,
un 18 gadus veciem
bet 18 gadus vecus jauniešus ar
izglītojamajiem ar īpaīpašām vajadzībām – ne vairāk kā
šām vajadzībām tiek
sešas stundas dienā trīs nedēļas
piedāvāta iespēja lietmēnesī. Katrs izglītojamais noderīgi pavadīt vasaras
darbinātības programmā vasarā
brīvlaiku – apgūt jaunas
varēs strādāt vienu darba periodu,
darba prasmes, strāinformē Izglītības pārvaldes bērnu
dājot Jelgavas pilsētas
tiesību aizsardzības speciāliste
pašvaldības iestādēs,
Līvija Vilcāne.
uzņēmumos vai kapitālPriekšrocība, piedāvājot iespēju
sabiedrībās. Pieteikties
strādāt, tiks dota audzēkņiem
pašvaldības nodarbināar pozitīvu attieksmi pret darbu
tības programmai savā
un ja audzēknis nav nodarbināts
izglītības iestādē var līdz
pie cita darba devēja. Audzēkņu
30. aprīlim.
pieteikumus izvērtēs katras izglītības iestādes vērtēšanas komisija,
Šovasar Jelgavas pašvaldība kas arī apstiprinās nodarbinātībā
darbu nodrošinās aptuveni 370 iesaistīto audzēkņu sarakstu.

Gatavojoties Stacijas ielas 13
rekonstrukcijai, iekšpagalmā
esošais bērnu rotaļu laukums demontēts –
šīs rotaļu iekārtas jau šopavasar tiks uzstādītas
citviet pilsētā, bet pie Stacijas ielas 13, noslēdzoties
ēkas pārbūves projektam, izveidos jaunu rotaļu laukumu.
 Ilze Knusle

Īstenojot deinstitucionalizācijas plānu,
Jelgavā sākusies pašvaldības īres nama
Stacijas ielā 13 rekonstrukcija. Tur kopmītņu tipa mājokļu
vietā tiks veidoti servisa dzīvokļi, kas būs
pielāgoti cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu
dzīvokļi, kuros, palīdzot asistentam, varēs dzīvot personas ar
īpašām vajadzībām.
Tāpat ēkā plānots
ierīkot specializētas
darbnīcas un pašvaldības īres dzīvokļus.
Pavisam Stacijas ielā 13 paredzēts izveidot 16 vienistabas
dzīvokļus, 18 divistabu dzīvokļus, divus studijas tipa dzīvok-

ļus, četrus servisa dzīvokļus un
divus grupu dzīvokļus, kuri tiks
izbūvēti ēkas 2. un 3. stāvā un
kuriem būs atsevišķa ieeja.
Darbus Stacijas ielā 13 veic
SIA «Delta Construction», kas
izraudzīta iepirkuma kārtībā
no astoņiem pretendentiem.
«Šonedēļ ierīkojam būvlaukumu, bet nākamnedēļ sāksim
darbus,» procesu ieskicē SIA
«Delta Construction» būvdarbu vadītāja palīgs Edmunds
Kasparovs, piebilstot: lai namā
varētu sākt demontāžu, vēl pilnībā jāatbrīvo telpas – dzīvokļu
iemītnieki aizejot tajos atstājuši dažādas sadzīves lietas.
Projekts paredz ievērojamus darbus gan iekštelpās,
gan fasādē. Piemēram, līdz ar
telpu plānojuma pārveidi un
remontdarbiem ēkā tiks pārbūvēti inženiertīkli – apkures,
ventilācijas, ūdensapgādes,
elektrības sistēma, ierīkota
ugunsdrošības sistēma, ap-

Top pilsētas publisko ūdeņu
izmantošanas plāns
sardzes signalizācija un videonovērošanas sistēma ēkas
ārpusē un koplietošanas telpās
– gaiteņos un pie ieejām. Tāpat
tiks veikti energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi,
piemēram, siltināts cokols, nosiltināts jumts un nomainīts tā
segums, nosiltinātas ārsienas,
nomainīti logi un ārdurvis.
Savukārt, lai nodrošinātu vides pieejamības prasības, ēkā
paredzēts izbūvēt jaunu liftu,
kā arī pilnībā pārbūvēt ieejas
mezglus.
Saskaņā ar līgumu būvdarbi
jāpabeidz 18 mēnešu laikā. To
izmaksas ir 3 188 766,37 eiro ar
PVN. Būvuzraudzību objektā
nodrošina SIA «RS Būvnieks»
par 21 901 eiro ar PVN. Autor
uzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA «Projektēšanas
birojs «Austrumi»».
Pašvaldība ēkas pārbūvi īsteno, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu

specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» pasākumu
«Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai».
Jāatgādina, ka, gatavojot ēku
rekonstrukcijai, iestādes un
organizācijas, kas tajā atradās,
pārcēlās uz citām telpām: dienas centrs «Atbalsts», Sociālās
un medicīniskās aprūpes centrs
un dienas centrs «Harmonija»
atrodas Zirgu ielā 47a; Atkarību profilakses punkts – Dobeles
ielā 62a, 2. stāvā (ieeja no ēkas
gala Pulkveža Brieža ielas
pusē); Latvijas Bērnu fonda
Jelgavas nodaļa un Jelgavas
Invalīdu biedrība – pašvaldības
īres namā Pasta ielā 44, savukārt īres dzīvokļu iemītniekiem
tika piedāvāta dzīvesvieta kādā
citā pašvaldības dzīvoklī.

No izstādes līdz biznesa un karjeras iespēju forumam
 Ilze Knusle

26. un 27. aprīlī Jelgavā jau piekto reizi notiks Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotais
pasākums «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019», divu
dienu garumā Zemgales Olimpiskajā centrā piedāvājot dažādas aktivitātes gan uzņēmējiem, gan
jauniešiem, kuri domā par nākotni un karjeru, gan
darba meklētājiem, gan citiem interesentiem. Apmeklētājiem ieeja būs bez maksas.
«Pasākums gadu gaitā ir izaudzis no izstādes un tirgus
līdz biznesa un karjeras iespēju
forumam, jo šā gada akcents ir

uzņēmumi kā darba devēji un
izglītības iestādes kā nozīmīgs
posms karjeras veidošanā,» norāda LTRK pārstāve Ilze Brice.

Mainoties koncepcijai, izmaiņas
paredzētas arī pasākuma programmā, arvien lielāku lomu
atvēlot izglītojošām un informatīvām aktivitātēm, kas paredzētas
pirmajā dienā – 26. aprīlī.
Pulksten 11 būs Uzņēmēju
dienu atklāšana, bet no pulksten
12 uz centrālās skatuves notiks
biznesa forums «Inovācijas kā
process – jauns domāšanas veids,
kā attīstīt biznesu un sekmīgi
konkurēt». Foruma pirmajā daļā
par Latvijas ekonomikas iespējām un izaicinājumiem stāstīs

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

bankas «Citadele» ekonomists
Mārtiņš Āboliņš, par atbildības
kultūru un četrām inovatīvām
domāšanas prasmēm – organizāciju psihologs personāla vadības
konsultants Uldis Pāvuls, bet
par viedo tehnoloģiju lietojumu
Jelgavā – Pašvaldības operatīvās
informācijas centra vadītājs Gints
Reinsons. Inovāciju tehnoloģiju
centra Izpētes nodaļas vadītāja
Līga Brasliņa mazos un vidējos
uzņēmumus iepazīstinās ar inovācijām un to ieviešanas iespējām.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

 Ilze Knusle,
Kristīne Langenfelde

Pirmdien sākās Jelgavas pilsētas pašvaldības
izstrādātā tematiskā
plānojuma «Publisko
ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas
administratīvajās robežās» redakcijas publiskā
apspriešana. 15. aprīlī
notiks publiskās apspriešanas sanāksme,
bet priekšlikumus var
iesūtīt līdz 28. aprīlim.
Atklātas ūdens platības Jelgavā
ir 272 hektāri jeb 4,5 procenti no
pilsētas teritorijas, bet tematiskajā plānojumā aptvertie ūdeņi ir
Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā ietilpstošie Lielupes, Svētes, Iecavas, Platones un Vircavas
upju posmi. «Vērojot sabiedrības
augošo interesi par ūdens objektu
un to krastmalu izmantošanu
atpūtai, sportam, zvejai un transportam, pašvaldībā tiek izstrādāts
tematiskais plānojums, kas to regulēs,» skaidro Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Tematiskajā plānojumā ir
veikta inventarizācija par to, kā
publiskie ūdeņi tiek izmantoti un
kādi objekti pie tiem atrodas, norādīts, kurās vietās ūdeņiem nav
iespējams piekļūt, identificētas
potenciālās apbūves teritoriju un
applūstošo teritoriju konfliktteritorijas, piedāvāti priekšlikumi
esošā funkcionālā zonējuma izvērtēšanai un iekļauti perspektīvie risinājumi Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo
publisko ūdeņu un to krastmalu

efektīvākai izmantošanai.
Šobrīd plānojumā iestrādātas
arī vairākas jaunas publisko ūdeņu
teritorijas izmantošanas iespējas.
Tā, piemēram, paredzēts, ka perspektīvā labiekārtotas peldvietas
varētu izveidot pie Svētes 6. līnijā,
arī pie Platones un Vircavas upes,
savukārt Driksā pretī Uzvaras
ielai 61 nākotnē varētu tapt peldvieta suņiem. Tāpat no kuģīšu
īpašniekiem, kuri izmanto Jelgavas ūdeņus, saņemti priekšlikumi
attīrīt pils kanālu, pilnveidot navigācijas zīmes upēs un peldlīdzekļu
izmantošanas noteikumus.
Ar tematiskā plānojuma redakciju līdz 28. aprīlim var iepazīties
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā, pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17,
piektdienās no pulksten 8 līdz 14,
kā arī elektroniski mājaslapā www.
jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15. aprīlī pulksten 18
Jelgavas domes Konferenču zālē,
savukārt rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 28. aprīlim
pa pastu (pasta zīmogs), e-pastu
dome@dome.jelgava.lv, portālā
www.geolatvija.lv vai klātienē
Klientu apkalpošanas centrā.
Tematiskais plānojums ir izstrādāts ar Latvijas Vides aizsardzības
fonda atbalstu projekta Nr.108/43/2018 «Tematiskā plānojuma
«Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās» izstrāde» gaitā.
Jāuzsver, ka pēc tam, kad tematisko plānojumu apstiprinās
Jelgavas dome, tas tiks integrēts
pašvaldības teritorijas plānojumā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jaunatnes olimpiādē L
startēs 200 jelgavnieku

atvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts mēroga sporta
sacensības, kurās piedalās
novadu un republikas nozīmes
pilsētu komandas. Vienlaikus
sportisti vairākos sporta veidos
sacentīsies par tiesībām pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes
vasaras olimpiādē, kas 2020.
gada vasarā notiks Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.

 Jānis Kovaļevskis

No 5. līdz 7. jūlijam
Jelgavā norisināsies
VIII Latvijas Jaunatnes
olimpiāde – tā pulcēs
ap 3000 jauno sportistu, kuri sacentīsies
29 sporta veidos. Jelgavas Sporta servisa
centra direktors Juris
Kaminskis atzīst, ka šī
būs lieliska iespēja parādīt, cik gatavi esam
plaša mēroga sporta
sacensību organizēšanai, tostarp tādā sporta
veidā kā loka šaušana,
kurā sacensības līdz šim
Jelgavā nav aizvadītas.
Par to, kā norit sagatavošanās
Latvijas Jaunatnes olimpiādei,
plašāk – sarunā ar J.Kaminski.
Viņš uzsver, ka šī būs viena no
retajām olimpiādēm, kad 22 no
29 sporta veidiem sacensības
norisināsies pilsētā, kura organizē
šo sporta forumu. Jāatgādina,
ka tiesības organizēt Jaunatnes
olimpiādi Jelgava ieguva Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)
organizētajā konkursā, kurā uz to
pretendēja arī Daugavpils.

«Parasti olimpiādes atklāšanas ceremonijas sportistiem paliek atmiņā kā nogurdinošs
pasākums, tādēļ plašu parādi pilsētas ielās neorganizēsim – sportisti pulcēsies Zemgales
Olimpiskajam centram tuvējās ielās, lai saīsinātu gaidīšanas laiku līdz ieiešanai stadionā,»
stāsta Jelgavas Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis.
Foto: Ivars Veiliņš

gurdinošs pasākums, tādēļ šogad
plašu parādi pilsētas ielās neorganizēsim – sportisti pulcēsies
ZOC tuvējās ielās, lai saīsinātu
gaidīšanas laiku līdz ieiešanai staIdeja par Latvijas Jau- dionā. Olimpiādes organizēšanā
natnes olimpiādes rīkošanu iesaistīsim arī aptuveni 100 brīvJelgavā nav jauna – kāpēc prātīgo, kuri palīdzēs sacensību
tieši šogad?
norises vietās.
Domāt par olimpiādi sākām
uzreiz pēc Zemgales Olimpiskā
Kā olimpiādes norise ietekcentra (ZOC) nodošanas eks- mēs jelgavnieku ikdienu?
pluatācijā 2010. gadā. Lai gan
Salīdzinot ar nakts pusmarakandidēt uz Jaunatnes olimpiā- tonu, kurš pulcē līdz pat 6000
des organizēšanu bijām gatavi dalībnieku un kura laikā tiek
jau 2013. gadā, atteicāmies, jo slēgtas pilsētas ielas, olimpiāde
parēķinājām, ka uz to brīdi mums tik būtiski jelgavnieku ikdienu
tas izmaksātu vairāk nekā 500 neietekmēs. Protams, tās norises
tūkstošus eiro. Šo gadu laikā dienās palielināsies satiksmes
pakāpeniski esam investējuši intensitāte, ielās un sabiedriskās
pilsētas sporta infrastruktūras ēdināšanas vietās būs vairāk cilvēattīstībā un šobrīd esam gatavi ku, bet īpaši ierobežojumi pilsētā
uzņemt olimpiādi par ievērojami netiek plānoti.
mazākām izmaksām. Kopējie
Lielākais
izdevumi Jelgavai tiek plānoti olimpiādes pa225 tūkstošu eiro apmērā, un šī s ā k u m s b ū s
summa ietver gan ieguldījumus atklāšanas cenepieciešamā inventāra, kuru remonija, kas
pēc tam varēs izmantot mūsu varētu pulcēt
sportisti, sagādei, gan visus izde- ap 2500 dalībvumus, kas saistīti ar olimpiādes nieku. Savuorganizāciju un Jelgavas koman- kārt noslogotādas dalību sacensībās, tostarp kā sporta bāze
formastērpu iegādi un sportistu būs ZOC, kur
ēdināšanu.
tiks aizvadītas
mākslas vingrošanas, vieglatlēPar ko Jaunatnes olimpiā- tikas, BMX, kā arī futbola fināldes organizēšanā ir atbildīga spēles. Vēl sacensības notiks 4.
Jelgava?
sākumskolas, Tehnoloģiju vidusMums ir jānodrošina sporta bā- skolas, 2. internātpamatskolas
zes, nepieciešamais inventārs un sporta zālē, Jelgavas sporta hallē
tiesneši. Šobrīd ar attiecīgo sporta Mātera ielā 44a, pilsētas sporta
veidu federācijām saskaņojam namā Raiņa ielā 6, Jelgavas novatāmes un slēdzam līgumus par sa- da sporta centrā Aviācijas ielā 8,
censību norisi. Nav noslēpums, ka LLU sporta namā, FK «Jelgava»
daļa federāciju uz šī valsts mēroga sporta bāzē Kārklu ielā 6, sporta
pasākuma rēķina vēlas nopelnīt, un atpūtas kompleksā «Zemgatādēļ ļoti rūpīgi analizējam katru le», Pasta salā un pļavā pretim
izdevumu pozīciju un meklējam pilij, kur notiks loka šaušanas
alternatīvas, lai iekļautos mums disciplīna.
atvēlētajā budžetā. Izmaksas par
sporta bāzu īri un sacensību orVai visas bāzes jau šobrīd
ganizāciju sasniegs 100 tūkstošus atbilst sacensību organizaeiro, lai gan sākotnēji federācijas toru izvirzītajām prasībām?
bija iesniegušas tāmes par 200
Atsevišķās vietās, piemēram,
tūkstošiem eiro. Tāpat esam ZOC jāatjauno un jāiegādājas
atbildīgi par visiem organizato- jauns sporta inventārs vieglatlēriskajiem jautājumiem saistībā tikas sacensībām, tāpat jāizveido
ar atklāšanas un noslēguma divi pludmales volejbola laukumi
ceremoniju, kultūras program- Pasta salā. Plānojam iegādāties
mu, sportistu apbalvošanu un arī jaunu boksa ringu un apsacensību norises grafiku.
rīkojumu LLU peldbaseinam
Parasti atklāšanas ceremonijas peldēšanas sacensību norisei. No
sportistiem atmiņā paliek kā no- jauna gan tiks iegādāts tikai tas

inventārs, kuru pēc tam varēsim
izmantot pilsētas sporta skolu
un klubu vajadzībām, bet to, kas
nepieciešams tikai konkrētām
sacensībām, nomāsim sadarbībā
ar sporta veidu federācijām, kuras
atbildīgas par katra sporta veida
sacensību organizēšanu.
Lielākajā daļā sporta veidu
paralēli olimpiādei tiek rīkoti
Latvijas čempionāti, kuros
notiek atlase uz Eiropas un
pasaules jaunatnes čempionātiem, taču tas neveicina
Latvijas olimpiādes prestižu.
Vai nav plānots olimpiādes
gadā mainīt atlases kārtību
un prioritāri sportistus vērtēt
tieši pēc uzrādītā rezultāta
olimpiādē?
Tas ir jautājums, kuru esam
pārrunājuši ar
LOK kā atbildīgo organizāciju
par olimpiādes
rīkošanu, tomēr vienotas
nostājas šajā
jautājumā nav,
jo katrai sporta veida federācijai atšķiras
kārtība un
nosacījumi, kā
sportisti kvalificējas starptautiskām sacensībām. Daudzos sporta
veidos iespēja startēt starptautiskās sacensībās vairāk ir atkarīga
no uzrādītā rezultāta, un godalga Latvijas līmeņa sacensībās
ne vienmēr ir kritērijs tam, ka
sasniegtais rezultāts ir konkurētspējīgs starptautiskā līmenī.
Teiksim, peldēšanā mums šobrīd
ir vairāki Latvijas čempioni, bet
starptautiski konkurētspējīgu
rezultātu spējis uzrādīt tikai
Didzis Rudavs. Atsevišķu sporta
veidu specifikas dēļ tie vispār nav
iekļauti Jaunatnes olimpiādes
programmā, piemēram, basketbols, jo parasti jūlijā treniņnometnes aizvada jaunatnes nacionālās
izlases, kurās spēlē labākie valsts
jaunie basketbolisti, un organizēt
olimpiādes sacensības bez labākajiem nav mērķtiecīgi. Lai kompensētu basketbolu, programmā
ir iekļauts jaunais olimpiskais
sporta veids 3x3 basketbols.

«Lielākais olimpiādes
pasākums būs atklāšanas ceremonija,
kas Jelgavā varētu
pulcēt ap 2500 dalībnieku.»

mājas olimpiādes? Vai šajā
ziņā ir izvirzīti kādi mērķi?
Mērķis ir noorganizēt labas
sacensības, lai sportisti, treneri
un pilsētas viesi pie mums justos
labi. Mums nav tādas prakses kā
citām pašvaldībām, kuras savās
komandās pieaicina sportistus,
lai tikai sasniegtu augstākus
rezultātus un izcīnītu vairāk
medaļu. Jelgava, kā ierasts,
startēs ar savu komandu, kurā
būs ap 200 sportistu visos sporta
veidos, kas pārstāvēti pilsētas
sporta skolās vai klubos. Prognozēju, ka visvairāk medaļu izcīnīsim tādos pilsētā tradicionāli
spēcīgākajos veidos kā peldēšana
un airēšana, kur ir daudz medaļu komplektu.
Pēdējo gadu laikā jelgavnieki atkal uzrāda atzīstamus
rezultātus vairākās vieglatlētikas disciplīnās. Ar ko, jūsuprāt, saistīti šie panākumi?
Visa pamatā ir treneru darbs
un sporta bāzu pieejamība. Panākumi gan šobrīd galvenokārt
ir skriešanas disciplīnās un šķēpmešanā, kur mums pieejami kvalificēti treneri. Taču sporta skolā
vēlamies piesaistīt arī speciālistus
citām vieglatlētikas disciplīnām,
jo vieglatlētika ir pamatā gandrīz
visiem sporta veidiem.
Lai sasniegtu rezultātus organizējam sporta nometnes gan
labākajās Latvijas sporta bāzēs,
gan ārvalstīs, jo ziemas sezonā
ne Jelgavā, ne Rīgā nav iespējams
nodrošināt atbilstošu treniņprocesu. Pilsētā ir nepieciešama
slēgtā vieglatlētikas halle, kāda
savulaik bija pie Valsts ģimnāzijas. To varētu izmantot arī citu
sporta veidu vajadzībām.

Pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā šogad tiks nodots
Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju vidusskolas un 4. sākumskolas stadions – kā plānots
apsaimniekot jauno sporta
infrastruktūru, un kādas
jaunas iespējas tā sniegs pilsētniekiem?
Jaunie stadioni būs ne tikai
iespēja, bet arī atbildība, jo šo
infrastruktūru vajadzēs atbilstoši
uzturēt un kopt. Iecerēts, ka stadionus izmantos skolas, sporta
Kādus sportiskos rezultā- interešu izglītības grupas un
tus sagaidāt no tā sauktās sporta skolas, bet pārējā laikā

Jaunatnes olimpisko spēļu programmā iekļauti 29 sporta veidi:
airēšana (norisināsies Jūrmalā), badmintons (LLU sporta namā), 3x3 basketbols (ZOC), bokss (Jelgavas sporta
namā), burāšana (Engurē), cīņa
(Jelgavas novada sporta namā), džudo (Tehnoloģiju vidusskolā), futbols
(ZOC un FK «Jelgava» bāzē), galda
teniss (2. internātpamatskolā), golfs
(Tukumā), handbols (Jelgavas sporta
hallē), jātnieku sports (jāšanas sporta
klubā «Princis» Ozolnieku novadā),
kanoe un smaiļošana (Brocēnos),
karatē (4. sākumskolā), loka šaušana
(pļavā pretim pilij), paukošana (Rīgā),
peldēšana (LLU sporta namā), regbijs
(3. sākumskolā), riteņbraukšana
(šosejas un MTB – Dobelē), BMX
(ZOC), svarcelšana (Dobelē), šaušana
(Dobelē), tekvondo (4. sākumskolā),
teniss (sporta un atpūtas kompleksā
«Zemgale»), triatlons (Ozolniekos),
vieglatlētika (ZOC), vingrošana (Rīgā),
mākslas vingrošana (ZOC), volejbols
(ZOC), pludmales volejbols (Pasta
salā), kā arī divi neolimpiskie sporta
veidi – orientēšanās (Jelgavā) un
skvošs (sporta klubā «Fitland»).

atbilstoši grafikam tie būs pieejami mikrorajona iedzīvotājiem un
citiem jelgavniekiem.
Lielākais izaicinājums saistās
ar Valsts ģimnāzijas stadionu, kuram būs dabīgā zāliena segums,
kas prasa ikdienas kopšanu. Taču
šogad ZOC stadionā tiks uzstādīts
zāliena automātiskās laistīšanas
aprīkojums, un plānojam, ka
Valsts ģimnāzijas laukuma zāliena laistīšanai varēsim izmantot
līdzšinējo ZOC aprīkojumu.
Kuri Jelgavas sportisti šobrīd finansiāli tiek atbalstīti
augstu sasniegumu sporta
programmā, un vai mums
ir cerības kādu jelgavnieku
redzēt 2020. gada Tokijas
olimpiskajās spēlēs?
Latvijā nav daudz sportistu,
kuri spēj uzrādīt starptautiski
konkurētspējīgus rezultātus,
tādēļ cenšamies atbalstīt katru,
kuram izdodas kaut vai pietuvoties šim mērķim. Šobrīd Latvijas
Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā dažādā statusā ir desmit jelgavnieku, kuri daļēji tiek finansēti
no LOV, un tik daudz sportistu
vienībā mums nekad nav bijis.
No savas puses sniedzam atbalstu treniņnometnēm un dalībai
sacensībās – tas šiem sportistiem
sniedz iespēju turpināt profesionāli trenēties.
Šobrīd lielā daļā sporta disciplīnu reāli pastāv tikai jaunatnes
sports, jo, lai turpinātu startēt
pieaugušo konkurencē, jābūt
rezultātam, kas ļauj pretendēt uz
finansiālu atbalstu, tomēr pāreja
no junioru sporta uz pieaugušo
ir sarežģīta, un tikai retajam tas
izdodas.
Raugoties uz 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm, kā
perspektīvākie jelgavnieki, kuri
varētu tām kvalificēties, jāmin
3x3 basketbola komandas spēlētājs Edgars Krūmiņš, kanoe airētājs Roberts Lagzdiņš, karatists
Kalvis Kalniņš un BMX braucēja
Vanesa Buldinska. Iespējas vēl
nav zudušas arī cīņas pārstāvim
Albertam Jurčenko, BMX braucējam Kristenam Krīgeram un
peldētājam Didzim Rudavam.

Pilsētnieks vērtē

Vai un kā mājās taupāt
elektroenerģiju?
Anna, pensionāre:
– Es dzīvoju
viena un lietoju samērā
maz elektroierīču. Protams, man ir ledusskapis, kas
visu laiku darbojas, izmantoju
arī gludekli, bet tas arī viss. Tā
kā man ir gāzes plīts, nelietoju
elektrisko tējkannu, kas patērē
ļoti daudz elektroenerģijas.
Savukārt gaismu ieslēdzu tikai
tajā telpā, kurā atrodos, un
vien tad, kad ārā jau ir tumšs.
Pensija ir tik liela, cik ir, tādēļ
cenšos taupīt.
Jūlija, angļu
valodas repetitore:
– Ikdienā ļoti
piedomāju
par enerģijas taupīšanu – manā dzīvesvietā ir ekonomiskās spuldzītes, kā arī lieki
neatstāju iedegtu gaismu. Tāpat
man ir iespēja regulēt siltuma
intensitāti – ja gaisa temperatūra ārā nav ļoti zema, mājās nav
nepieciešamības pēc karstiem
radiatoriem. Tas, protams, atspoguļojas arī rēķinā.
Paulīne, studente:
– Es taupu
elektroenerģiju, piemēram, pēc
iespējas mazāk cenšos izmantot spuldzītes,
kad beidzu strādāt ar datoru, ne
vien to izslēdzu, bet arī izrauju
datora kontaktu no rozetes, jo
arī tas patērē elektroenerģiju.
Tā kā par elektrību maksāju
pati, man ir būtiski patēriņu pēc
iespējas samazināt.
Raitis, pašnodarbinātais:
– Es īpaši nepiedomāju
par elektroenerģijas un
siltuma resursu taupīšanu.
Parastās spuldzes gan esmu nomainījis pret LED gaismekļiem,
lieki gaismu nededzu, bet tas
arī viss. Mājai ir krāsns apkure,
tādēļ pats varu kontrolēt, kad
un cik daudz nepieciešams
kurināt.
Jānis, pensionārs:
– Savu dzīves telpu
apsildu ar
elektrisko
sildītāju –
varbūt kopumā tas ir nedaudz
dārgāk, bet tā man ir ērtāk.
Esmu mēģinājis eksperimentēt
ar elektroenerģijas taupīšanu,
uzstādot saules paneli, un
būtībā ar vienu paneli pietika,
lai skatītos televizoru un būtu
gaisma, bet šobrīd es to vairs
neizmantoju.
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Mežs ienāks Jelgavā
 Anastasija Miteniece

Vērot koka skulptūru
veidošanas paraugdemonstrējumus, redzēt
vēsturisko meža apsaimniekošanas tehniku, vadīt meža mašīnas
ar simulatoru – šīs un
daudzas citas aktivitātes jelgavnieki aicināti
novērtēt tradicionālajā LLU Meža fakultātes organizētajā Meža
dienu pasākumā 17.
aprīlī no pulksten 10
līdz 17. Šogad radošas
un izzinošas nodarbes
apmeklētājus sagaidīs
Pasta salā.
Pavasara sākumā Latvijā tradicionāli notiek Meža dienas, un
arī šogad tās tiks atklātas mūsu
pilsētā ar pasākumu «Mežs ienāk
Jelgavā». LLU Meža fakultātes
dekāns Linards Sisenis stāsta,
ka ikgadēji tā ir iespēja praktiski
parādīt, ka meža apsaimniekošana nav tikai koku ciršana, bet
pasākumu kopums, kas nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un kokrūpniecību Latvijā.
Pasākumā būs pieejama virkne
izzinošu aktivitāšu, iepazīstot
pilnu meža apsaimniekošanas
ciklu no augsnes sagatavošanas
līdz tālākai koksnes pārstrādei
un koksnes atlieku izmantošanai.
Ar mērķi parādīt iedzīvotājiem
daudzveidīgas koksnes izmantošanas iespējas šogad pasākumā
tiks dibināta jauna tradīcija –
darināt koka skulptūras. Tās
paraugdemonstrējumu laikā
veidos Jelgavas tehnikuma un
Ogres tehnikuma jaunieši un
pasniedzēji. Plānots, ka vēlāk improvizētie koka tēli pievienosies
koka skulptūrām Langervaldes
mežā. Paraugdemonstrējumi
turpināsies ar motorzāģu un

Savukārt uzņēmuma «Elko
EP Baltics» vadītājs Gļebs Kiseļovs informēs par ēku automatizācijas risinājumiem. Pirmo
daļu noslēgs paneļdiskusija.
Foruma otrajā daļā, kas paredzēta no pulksten 15 līdz 16,
Jelgavas Biznesa inkubatora
pārstāvja Ņikitas Kazakeviča vadībā notiks diskusija ar
uzņēmējiem par praktiskām
inovācijām un pārmaiņu vadību, ieviešot jaunus risinājumus
un tehnoloģijas, lai piedāvātu
tirgū unikālus un vēl nebijušus
produktus. Interesenti dalībai
forumā lūgti reģistrēties tiešsaistē https://www.mitto.me/
uznemejudienas-zemgale-2019/
programma. Noslēdzot biznesa
forumu, ikvienam būs iespēja
iesaistīties starpreģionālajā
kontaktbiržā, kurā piedalīsies
uzņēmēji ne tikai no Zemgales,
bet arī no Rīgas. Kontaktbirža
norisināsies semināru telpā no
pulksten 16 līdz 18.
Šogad pirmo reizi Uzņēmēju
dienās notiks arī Vakanču gadatirgus, ko rīko Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA), – 26.
aprīlī no pulksten 10 līdz 16
Zemgales Olimpiskā centra 2.
stāvā. «Līdz šim Vakanču gadatirgus bija atsevišķs pasākums,
bet šogad tas notiks reizē ar
uzņēmējdarbības izstādi. Tā ir
iespēja uzņēmumam vienlaicīgi gan piedalīties izstādē un
prezentēt savu uzņēmumu un
produktu, gan uzzināt ko jaunu
forumā un diskusijā, gan atrast
nepieciešamos darbiniekus.

Ātrumpārkāpējus ķers
ar jauniem radariem

arboristu meistarklasēm, tāpat
ikvienam būs iespēja simulatorā
izmēģināt izbraukt ar meža mašīnām – harvesteru un forvarderu.
Interesentiem tiks piedāvāta
līdz šim nebijusi iespēja apskatīt
vēsturisko meža apsaimniekošanas tehniku, un tradicionāli tiks
demonstrētas arī dažādas mūsdienīgas mežizstrādes mašīnas,
piemēram, augsnes sagatavošanas frēze, ugunsaizsardzības
aprīkojums un automašīnas,
šķeldotājs, malkas skaldītājs, lentzāģis un mazizmēra kokapstrādes
iekārtas.
Izglītojošos stendos varēs uzzināt par meža atjaunošanu, tā
kopšanas nepieciešamību, sortimentu iznākumu no priedes un
bērza stumbra. Eksperti rādīs,
kā no baļķa top zāģmateriāli, un
piedāvās iepazīties ar koka izmantošanas iespējām gan būvniecībā,
gan dažādu produktu ražošanā.
Tāpat pasākuma dienā norisināsies atraktīvi bioenerģētikas paraugdemonstrējumi ar dažādiem
koksnes produktiem – dedzinot
šķeldu, granulas un briketes.
Lai gan pasākuma pamata no Ilze Knusle
rises vieta būs Pasta sala, 17. aprīlī jelgavnieki tiks aicināti arī uz
Pagājušajā nedēļā no
LLU Meža fakultāti Akadēmijas
trešdienas rīta pulkielā 11 – tur tiks atklāta Medību
sten 6 Latvijā tika rītrofeju izstāde, piedāvājot novērkots ātruma kontroles
tēt Zemgales reģiona mednieku
maratons – policija 24
gūtās trofejas. Izstāde līdz 3. maistundas pastiprināti
jam būs apskatāma darbdienās no
pievērsa uzmanību atpulksten 10 līdz 17.
ļautā braukšanas ātruJāpiebilst, ka pasākumu «Mežs
ma ievērošanai, Jelgaienāk Jelgavā» organizē LLU
vā pieķerot 14 ātruma
Meža fakultāte sadarbībā ar Jelpārkāpējus. Šīs akcijas
gavas pašvaldību, LVMI «Silava»,
laikā Jelgavas likumaģentūru «Meža pētīšanas stacisargi testēja arī jaunas
ja», SIA «Meža un koksnes proierīces – rokas videoduktu pētniecības un attīstības
radarus, kas turpmāk
institūts» un studentu biedrību
ļaus efektīvāk cīnīties
«Šalkone». Pasākumu atbalsta
ar pārgalvīgiem autoMeža attīstības fonds un meža
vadītājiem.
nozares uzņēmumi. Apmeklētājiem ieeja – bez maksas.
«Jaunie radari ir būtisks
papildinājums policijas tehniskajai bāzei, jo līdz šim mūsu
rīcībā bija tikai videokameras
ar radara funkciju dienesta
automašīnās. Tomēr ir vietas
Ceru arī, ka tādā veidā izdosies
un situācijas, kur nav iespējams
paplašināt to darba devēju loku,
piebraukt ar automašīnu un tās
kas piedāvās savas vakances,
novietošana apdraud satiksmi.
un lauzt stereotipu, ka darbu
Tagad šādos gadījumos varēsim
meklē un šāda veida pasākuizmantot mobilo rokas videomus apmeklē tikai ilgstošie
radaru,» stāsta Valsts policijas
bezdarbnieki,» norāda NVA
Zemgales reģiona pārvaldes
Jelgavas filiāles vadītājs Aigars
Kārtības policijas biroja PatRublis.
ruļpolicijas nodaļas priekšnieka
Darba devēji pieteikties Vavietnieks Andis Rozenbahs.
kanču gadatirgum var, aizpildot
Viņš uzsver: tas nenozīmē, ka
pieteikuma anketu, kas pieejapolicisti tagad slēpsies krūmos
ma vietnē www.nva.gov.lv, un
nosūtot to pa e-pastu jelgava@
nva.gov.lv. Uzņēmējiem laikā
no pulksten 12 līdz 16 būs arī
iespēja izmantot semināru zāli,  Anastasija Miteniece
lai prezentētu savu uzņēmumu
un vakances – par to jāpaziņo,
SIA «Zemgales Eko» no
piesakot dalību Vakanču gada15. līdz 30. aprīlim rīko
tirgū. Ja radušies jautājumi,
automašīnu riepu nolūgums sazināties ar NVA
došanas akciju «Dod
Jelgavas filiāles nodarbinātības
riepām otru dzīvi».
organizatori Jūliju Lovkovu
Tās laikā iedzīvotāji
(tālrunis 63026686, 28664379,
jebkurā pilsētas dalīto
e-pasts Julija.Lovkova@nva.
atkritumu savākšanas
gov.lv). Jāpiebilst, ka pieteikties
laukumā vienu reizi
var līdz 18. aprīlim un vietu
bez maksas varēs noskaits ir ierobežots. Dalība
dot utilizēšanai četras
Vakanču gadatirgū gan darba
vieglās automašīnas
devējiem, gan darba ņēmējiem
riepas.
ir bez maksas.
Savukārt sestdiena, 27. aprī«Pērn rīkojām šādu akciju
lis, vairāk paredzēta kā ģimenes pirmoreiz, un tā guva lielu atdiena ar plašu kultūras prog- saucību. Arī šogad piedāvāsim
rammu, dažādām aktivitātēm iespēju bez maksas nolietotās
un tirdziņu. Abas dienas uz- vieglās automašīnas riepas nodot
ņēmumi un iestādes interesen- jebkurā no trim pilsētas dalīto
tus iepazīstinās ar sevi, savu atkritumu savākšanas laukuprodukciju un pakalpojumiem. miem – Salnas ielā 20, Paula
Pasākumu «Uzņēmēju dienas Lejiņa ielā 6 vai Ganību ielā 84,»
Zemgalē 2019» rīko LTRK sa- stāsta SIA «Zemgales Eko» valdarbībā ar Jelgavas pilsētas paš- des loceklis Aleksejs Jankovskis,
valdību un citiem partneriem. papildinot, ka akcija tiek īstenota

No izstādes līdz biznesa un
karjeras iespēju forumam
No 1.lpp.
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Īsi
 Līdz 19. aprīlim aizliegta satiksme 1. līnijas posmā no Vasarnieku līdz Īves ielai. Kā informē
iestādē «Pilsētsaimniecība», tur
notiek grāvju tīrīšana un caurteku
izbūve. Autovadītāji aicināti ievērot
izvietotās ceļa zīmes.

Jelgavas 6. vidusskola
17. aprīlī plkst.15
visus interesentus aicina uz

Atvērto durvju dienu,

kurā būs tikšanās ar administrāciju,
sarunas ar priekšmetu skolotājiem un
skolēni neformālā vidē varēs iesaistīties
dažādās darbnīcās.
Savu dalību lūdzam reģistrēt skolas
mājaslapā https://www.j6vsk.lv/.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija
Transporta kompānija SIA «Kard»
(reģ.Nr.43603020771)

piedāvā darbu
AUTOVADĪTĀJIEM(-ĀM)

uz kravas auto pašizgāzējiem MAN 6x4, 6x6,
8x4 vai kravas auto pašizgāzēja puspiekabēm smilts, šķembu, grants, asfalta
pārvadāšanai. Darbs – visā Latvijā.

vai aiz stūra un ķers ātros
braucējus – policistam ar radaru
jābūt redzamam un, ja iespējams, jāatrodas līdzās dienesta
automašīnai.
Jaunie videoradari veic
transportlīdzekļa ātruma mērīšanu, vienlaicīgi ierakstot
augstas izšķirtspējas video un
uzņemot fotogrāfijas, proti, ar
jaunajiem radariem fiksētais
ātruma mērījums tiek nostiprināts arī ar videoierakstu,
kas attiecīgi būs pievienojams
lietas materiāliem. «Tas būtiski atvieglo mūsu darbu un
samazina strīdu situācijas, jo
ir pierādījums tam, kā pārkāpti
noteikumi,» uzsver A.Rozenbahs. Ar jauno mērierīci var
veikt ātruma kontroli jebkurā
diennakts laikā un jebkādos laikapstākļos, tā darbojas apmēram 900 metru attālumā taisnā
virzienā. Rokas radaram ir arī
ātruma iestatījumu ievadīšanas
funkcija, un ierīce filmēs tikai
tos pārkāpējus, kuri pārsniegs
norādīto ātrumu.
Zemgales reģiona pārvaldes
rīcībā ir seši šādi «TruCam II»
videoradari, un tie tiek izmantoti ikdienas darbā – satiksmes
kontrolē. Tiem, tāpat kā citām
tehniskajām ātruma mērīšanas
ierīcēm, ir pieļaujamā kļūda,
kas definēta Ministru kabineta
noteikumos: ja braukšanas
ātrums ir līdz 100 kilometriem

stundā, pieļaujamā kļūda ir
+/- 3 kilometri, bet, ja ātrums
pārsniedz 100 kilometrus stundā, pieļaujamā kļūda ir 3 procenti no fiksētā ātruma, skaidro
A.Rozenbahs.
Ātruma maratona laikā – no
3. aprīļa pulksten 6 līdz 4. aprīļa
pulksten 6 – Jelgavā pieķerti
14 ātrumpārkāpēji, kas ir par
diviem mazāk nekā pērn. Pilsētā
fiksētais ātruma rekords bija
134 kilometri stundā atļauto
70 vietā. Ātruma pārsniedzējs
– 1979. gadā dzimis vīrietis ar
automašīnu BMW X5 – pieķerts
Dobeles šosejā. «Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu par šādu pārkāpumu
– ja apdzīvotā vietā atļautais
braukšanas ātrums pārsniegts
no 51 kilometra stundā līdz 60
kilometriem stundā – uzliek
naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam no 360 līdz 460 eiro
un atņem transportlīdzekļu
vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem,» informē Valsts policijas
pārstāve Ieva Sietniece.
Ātruma maratons ir Eiropas
ceļu policijas tīkla akcija, un
Valsts policija tajā piedalījās jau
piekto gadu. Latvijā kopumā 24
stundu laikā fiksēti 635 ātrumpārkāpēji, kas ir par vienu mazāk nekā pērn. Lielākais ātrums
šogad fiksēts Kurzemes reģionā,
kur kāds ārzemnieks traucies ar
177 kilometriem stundā.

Bez maksas varēs nodot četras riepas
sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu «Latvijas
Zaļais fonds», kas pieteicies pēc
akcijas bez maksas savākt visas iedzīvotāju nodotās riepas.
Uzņēmums parūpēsies, lai šie
atkritumi tiktu pārstrādāti, un
vēlāk no pārstrādātajām riepām
taps bērnu un sporta laukumu
segums un ceļa segums.
A.Jankovskis gan akcentē, ka
akcijas laikā ar vienu automašīnu varēs atvest vienu riepu
komplektu. Proti, iebraucot
dalīto atkritumu savākšanas
laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs, tādējādi divreiz
ar šo automašīnu aizvest riepas
nevarēs. «Arī tad, ja vienā mašīnā atradīsies pieci cilvēki, nodot
varēs tikai vienu vieglās automašīnas riepu komplektu jeb četras
riepas,» tā viņš, skaidrojot, ka
automašīnas numurs tiks reģistrēts kopējā sistēmā un par to
būs informēti darbinieki visos
trijos pilsētas dalīto atkritumu
savākšanas laukumos.

Jāpiebilst, ka četru riepu
nodošana bez maksas būs iespējama tikai akcijas gaitā – no
15. līdz 30. aprīlim. Pārējā laikā
riepu pieņemšanas maksa laukumos ir 1,90 eiro, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, par
vienu riepu.
Dalīto atkritumu savākšanas
laukumi akcijas laikā strādās
pēc ierastā darba laika: Salnas
ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6 –
no otrdienas līdz svētdienai no
pulksten 10 līdz 19, savukārt
Ganību ielā 84 – pirmdienās no
pulksten 8 līdz 19, no otrdienas
līdz ceturtdienai no pulksten 8
līdz 17, bet sestdienās no pulksten 9 līdz 14.
Akcijā šogad iesaistījušies arī
vairāki autoservisi Latvijā – līdz
30. aprīlim, mainot riepas vai
iegādājoties jaunas, veco riepu
komplektu tie pieņems bez maksas. Jelgavā šādu iespēju piedāvās uzņēmums «Baltyre Latvia»
Aviācijas ielā 8. Darbdienās tas
atvērts no pulksten 8 līdz 18.

Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• remontēt spēja un saudzīga attieksme
pret uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
• vēlama darba pieredze.
Piedāvājam:
• atalgojumu 5,50 EUR/h (bruto);
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu
andris@kard.lv vai janis@kard.lv.
Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet pa tālruni
29296373, 29443318, lai vienotos par
tikšanos un darba uzsākšanu.
Darba uzsākšanas laiks – aprīļa vidus.

2019. GADA 11. MAIJĀ

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA AICINA SAVUS
ABSOLVENTUS UZ SKOLAS SALIDOJUMU!
Pasākums notiks divās daļās: svinīgā daļa
– no plkst.17 līdz 18.30; saviesīgā daļa – no
plkst.18.30 līdz 1.
Ielūgumu rezervācija –
skolas kancelejā darbdienās no plkst.9 līdz 15.
Svinīgajai daļai ielūgumu skaits ir
ierobežots.
Vairāk informācijas – pa tālruni 63027467
darbdienās no plkst.9 līdz 15.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija

Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas
saime aicina skolotājus, darbiniekus
un absolventus piedalīties

skolas 100 gadu jubilejā
2019. gada 27. aprīlī!
Programmā:
plkst. 15 – aizlūgums Sv.Annas baznīcā;
no plkst.16 – salidojuma dalībnieku
reģistrācija skolā;
plkst.17 – svētku koncerts;
plkst.18 – pieņemšana pie direktores
skolas aktu zālē (ar ielūgumiem);
plkst.19 – muzikāla absolventu dāvana;
plkst.21 – balle ar mūziķiem
«Grupa, kas grupa» un «Credo».
Ieejas maksa – no 10 EUR.
Par iespēju finansiāli atbalstīt skolas
jubilejas pasākumu līdz 17. aprīlim
lūdzam sazināties ar skolas sekretāri
(tālrunis 63045548, e-pasts
Daiga.Sabule@izglitiba.jelgava.lv).
Absolventi, kas beiguši Jelgavas 1.
vidusskolu Sarmas ielā, skolas telpas varēs
apmeklēt 27. aprīlī no plkst.12 līdz 15.
Ziedu nolikšana aizsaulē aizgājušo
skolotāju piemiņai notiks 24. aprīlī.
Izbraukšana no Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas – plkst.12. Interesentus
lūdzam pieteikties iepriekš
pa tālruni 63045548.
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Ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

Ar energopārvaldības sistēmu
taupa pilsētas enerģiju
 Anastasija Miteniece

Uzraudzīt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un meklēt risinājumus,
kā taupīgāk varētu patērēt enerģiju infrastruktūras objektos, – ar
šādu mērķi, reaģējot uz prasībām Energoefektivitātes likumā, pirms
diviem gadiem Jelgavas pilsētā ieviesta energopārvaldības sistēma,
kas sertificēta atbilstoši ISO 50001:2011 standarta prasībām. Pašvaldība piesaistījusi arī sertificētu energopārvaldnieku, kura uzdevums
ir uzraudzīt un analizēt enerģijas patēriņa datus, meklējot veidus,
kā pašvaldībai ietaupīt. «Dažkārt secinām, ka nepieciešamas pašvaldības investīcijas, piemēram, siltināšanas darbiem vai gaismekļu
nomaiņai, bet dažkārt redzam, ka pietiek pamainīt vien ēkā esošās
tehnikas darba režīmu vai darbinieku ieradumus,» norāda pilsētas
energopārvaldnieka «Smart Meter» pārstāvis Ivo Berkolds. Šobrīd
Jelgavas pašvaldības un energopārvaldnieka sadarbības rezultātā
jau ir apjaušami pirmie darba augļi – energopārvaldības sistēmā
iekļauta 31 pašvaldības ēka, un divu gadu laikā kopējais enerģijas
patēriņš tajās samazināts par 400 megavatstundām, kas ir aptuveni
četri procenti no kopējā šo ēku patēriņa apjoma.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods vērtē, ka ik gadu
enerģijas patēriņš turpina augt, jo pilsēta
attīstās – vietās, kur tas iepriekš nav bijis,
tiek izbūvēts apgaismojums, renovētas un
dažādām vajadzībām izmantotas pašvaldības ēkas, labiekārtota apkārtējā vide –, tādēļ īpaši svarīgi šobrīd ir apzināt ēku vājos
punktus un veidus, kā enerģiju izmantot
maksimāli lietderīgi. Ikdienā ar to nodarbojas vairākas pašvaldības iestādes, bet
energopārvaldnieks ir jauns resurss, kas
palīdz monitorēt esošo situāciju, apjaust
paveikto darbu rezultātu, kā arī atrast
un izskaitļot ieguvumus iespējamiem
uzlabojumiem. «Atminos, kā 2013.–2015.
gadā pilsētā ielu apgaismojuma posmā
600 vecie gaismekļi tika nomainīti pret
LED. Pēc kāda laika, sekojot līdzi enerģijas
patēriņam un ietaupījumam, izrādījās,
ka šajā posmā tas palicis teju nemainīgs.
Kādēļ? Tam taču bija jāsamazinās! Un tad
sekoja arī skaidrojums: ja agrāk šajā vietā
dega katra otrā trešā spuldze, tad tagad
deg visas, bet patēriņš nepalielinās,» piemēru min J.Strods, uzsverot: svarīgākais
ir atrast veidus, kā samazināt patēriņu un
līdz ar to arī pašvaldības izdevumus par
enerģiju, saglabājot vai uzlabojot komforta
līmeni. Jāpiebilst, ka šim mērķim šobrīd
pastiprināti seko visas ES valstu lielās
pilsētas.

nitorēti mēneša griezumā. «Smart Meter»
pārstāvis gan norāda, ka šis veids nav
pietiekami efektīvs un neparāda patēriņa
dinamiku, tādēļ šobrīd monitoringam tiek
izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Sadarbībā ar AS «Sadales tīkls» teju visās pašvaldības ēkās ir uzstādīti viedie elektrības
skaitītāji, kas ļauj fiksēt ēkas elektrības
patēriņu pa stundām. «Tā iespējams
noskaidrot, kuras iekārtas un kādā laikā
patērē visvairāk enerģijas, kuras no tām
ir bojātas, kā arī analizēt pat mazākās patēriņa izmaiņas un meklēt tām iemeslu,»
stāsta I.Berkolds. Piemēram, vasarā kādā
skolā tika novērots ievērojams elektroenerģijas patēriņš naktī, un pēc šī signāla
varēja meklēt, kuras ierīces to rada.
Savukārt siltumenerģijas patēriņa datus energopārvaldnieks analizē sadarbībā
ar «Fortum» un Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centru. «Šobrīd
mums ir iespēja pa dienām sekot līdzi
apkures procesam katrā ēkā, kā arī salīdzināt siltumenerģijas patēriņu attiecībā pret
gaisa temperatūru pilsētā,» tā viņš, skaidrojot, ka analīzes procesā pa gadiem īpaši
svarīgi ir saprast ne vien to, kā kurināts,
bet arī to, kādi tobrīd bijuši laikapstākļi.

Ne tikai investēt,
bet mācīties pārvaldīt

I.Berkolds norāda, ka viens no pirmajiem soļiem uz optimālu enerģijas
Zem lupas – 31 pašvaldības ēka un patēriņu ēkā ir gudra jau esošo resursu
viss pilsētas apgaismojums
pārvaldība. Galvenokārt tā ir siltum«Lai saprastu, ko un kādā veidā ēkās mezglu un ventilācijas sistēmas režīmu
iespējams uzlabot, veicam detalizētu regulēšana – daudzās pašvaldības ēkās tas
analīzi pēc virknes kritēriju. Jelgavā bija tehniski iespējams, bet iepriekš netika
nav divu identisku ēku, jo pat līdzīgiem darīts. «Pērn konstatējām, ka Jelgavas 2.
projektiem katram ir savas īpatnības – at- pamatskolā jāveic siltumapgādes sistēmas
šķirīgs tehniskais stāvoklis, izmantošanas balansēšana, jo temperatūra telpās bija
veids, ikdienas noslodze un daudzi citi nevienmērīga – apkures procesā 1. stāvā
faktori –, tādēļ katbija vēsāks, bet augrā no vietām ēkas
šējā stāvā – karsts.
enerģijas patēriņa
Rezultātā kurināt
analīze notiek ļoti
vajadzēja vairāk,
skrupulozi, un tieši
bet augšstāvā tika
šī iemesla dēļ obvēdinātas telpas un
2
jekti energopārvalradīts siltuma zudības sistēmā tiek
dums. Ņemot vērā,
iekļauti pamazām. 1. Jelgavas 4. vidusskola
ka regulēšanas opSākotnēji sistēmā
cija ēkā bija iespēbija pievienota 21 2. Jelgavas 4. sākumskola
jama bez papildu
ēka, kā arī divi apinvestīcijām, tikai
gaismojuma posmi, 3. Jelgavas 2. pamatskola
sabalansējot sistēkur jau iepriekš bijumas darbu, skolā
4. Bērnudārzs «Kamolītis»
ši energosertifikāti.
gada laikā panākts
Savukārt šobrīd tiek 5. Kultūras nams «Rota»
ietaupījums par 50
uzraudzīts jau 31
megavatstundām,»
pašvaldības objekts
tā I.Berkolds.
– 11 bērnudārzi, 11 skolas un deviņas saViņš atzīst: ir gadījumi, kad ēkā veikta
biedriskās ēkas –, kā arī visi 6600 pilsētas režīmu regulēšana, bet rezultāts panākts
gaismekļi,» tā viņš, uzsverot: jau šomēnes tikai ar laiku. Piemēram, Jelgavas 4.
sistēmā tiks ietvertas vēl septiņas ēkas, sa- vidusskola, strādājot ar apkures un venvukārt tuvāko trīs gadu laikā monitoringā tilācijas sistēmas salāgošanu, enerģijas
paredzēts iekļaut visus 84 pašvaldības patēriņu jau samazinājusi par vidēji 11
īpašumā esošos objektus, kuros notiek procentiem – katru gadu tas ir apmēram
aktīva darbība.
76 megavatstundas. «Šādā meklēšanas
režīmā energopārvaldnieka sadarbība ar
Monitorē patēriņu
ēku tehniskajiem darbiniekiem ir īpaši
pa dienām un stundām
būtiska, jo uzreiz varam reaģēt un sniegt
Pirms pilsētā ieviesa energopārvaldības atgriezenisko saiti – viņi maina tehniskos
sistēmu, pašvaldības ēku rādītāji tika mo- parametrus, bet mēs pēc patēriņa datiem

Energoefektīvākās
pašvaldības ēkas, kas
iekļautas energopārvaldības
sistēmā, kWh/m
80,4
83,7
84
85,2
87,1

Foto: Jevgenijs Sims

redzam pozitīvu vai negatīvu rezultātu,»
skaidro I.Berkolds. Par vairāk nekā 20
megavatstundām ar regulēšanu enerģijas ietaupījums panākts arī bērnudārzā
«Kāpēcīši» un «Kamolītis».

Cilvēciskais faktors
aizvien ir visa pamatā

Analīzes rezultātā skaidri redzama
arī cilvēciskā faktora ietekme uz ēkas
enerģijas patēriņu, norāda «Smart Meter»
pārstāvis. Piemēram, pilsētā salīdzinot
divas līdzīga projekta ēkas, vienā no tām
konstatēts par aptuveni 50 megavatstundām mazāks enerģijas patēriņš. «Ēkā,
kurā ikdienā noslodze ir pat lielāka nekā
līdzīga tipa objektā, rādītāji ir ievērojami
mazāki. Pamazām analizējot situāciju,
atklājās, ka tie nav tikai tehniskie parametri, bet arī cilvēkfaktors – ēkā strādā
atbildīgs saimnieciskais darbinieks, kurš
ievērojamu ietaupījumu panāk ar ļoti
vienkāršām darbībām. Piemēram, dienas
gaišajā laikā skolas ēkas koridoros nekad
netiek ieslēgta gaisma, vakarā tīrot apkopēja gaismu slēdz pakāpeniski tikai vietās,
kur notiek uzkopšana, nevis uzreiz visā
ēkas korpusā. Viens cilvēks maksimāli
efektīvi uzrauga šo un daudzu citu prasību ievērošanu, un tas dod acīmredzamu
rezultātu,» tā energopārvaldnieks.
J.Strods papildina, ka cilvēciskais faktors vienlaikus ir lielākais izaicinājums,
jo tas ir darbs ar ieradumiem. Tomēr
šī novērojuma kontekstā pārvaldnieks
regulāri rīko sapulces, ar ēku tehniskajiem darbiniekiem izrunājot būtiskākos
jautājumus.

Megavats pie megavata,
un izdevumos – tūkstoši

I.Berkolds stāsta, ka viens no efektīvākajiem risinājumiem, kā īsā laikā samazināt enerģijas patēriņu ēkā, ir gaismas
ķermeņu nomaiņa. Pērn gaismekļi daļēji
nomainīti uzreiz vairākās pilsētas izglītības iestādēs – 5. vidusskolā, 2. pamatskolā,
3. sākumskolā, 6. vidusskolā, 1. internātpamatskolā-attīstības centrā, kā arī
bērnudārzā «Kamolītis» –, un visās šajās
ēkās enerģijas patēriņš gada griezumā sarucis par vismaz 5–10 megavatstundām.
Šķiet, uz kopējā patēriņa fona tas nav
ievērojams rādītājs, tomēr kopumā tas
rada pašvaldībai izmaksas, kas mērāmas
tūkstošos. Ņemot vērā šā brīža elektrības
cenu, par 10 megavatstundām pašvaldība
maksā ap 1500 eiro. «Spuldžu nomaiņai
pašvaldības ēkās nepieciešamas investīcijas, un to atmaksas periods tādās iestādēs
kā, piemēram, pilsētas skolas un bērnudārzi, visbiežāk ir 4–6 gadi. Tajās darbība
pārsvarā notiek dienas laikā un brīži, kad

Enerģijas patēriņa izmaiņas pašvaldības ēkās pēc
energopārvaldības sistēmas ieviešanas, kWh/m2
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Nometne
«Lediņi»

2017. gads

220

182
119

Bērnudārzs
«Rotaļa»

85

Bērnudārzs
«Kamolītis»

gaisma deg ilgāk, visbiežāk ir tikai ziemā,
līdz ar to spuldze strādā vidēji 2000–2500
stundu gadā un atmaksājas vien ilgākā
laika periodā,» skaidro I.Berkolds, papildinot: šobrīd uzlabojumi pilsētā būtu ļoti
nepieciešami vairāku skolu sporta zālēs.

158

Jelgavas
2. internātpamatskola

2018. gads

111

87

Kultūras
nams «Rota

lēmas intuitīvi, bet pārvaldnieks nāk ar
mērījumiem, analītisko datu aprēķinu un
ieteikumiem, kur un kādi uzlabojumi atmaksāsies,» papildina Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos
Andris Baltais. Jau tuvākajā nākotnē
Par būvdarbu kvalitāti
monitorings notiks arī renovētajā un
spriež pēc datiem
nosiltinātajā Jelgavas Valsts ģimnāzijā,
Energopārvaldnieka uzdevums ir bērnudārzā «Sprīdītis», Miezītes bibliomonitorēt arī tās ēkas, kurās jau notikuši tēkā un citās ēkās.
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi, jo tā iespējams sekot līdzi Ieteikumi ir balansā
tam, vai darbi veikti kvalitatīvi un vai ar budžeta iespējām
Energopārvaldnieks regulāri gatavo
visas tehniskās iespējas šajās ēkās pilnībā
tiek izmantotas. Piemēram, pērn viens ziņojumus par veicamajiem darbiem un
no lielākajiem enerģijas ietaupījumiem uzlabojumiem, savukārt par iespējām tos
panākts Jelgavas 2. internātpamatskolā. realizēt lemj pašvaldība. J.Strods norāda,
Tur kvalitatīvi veikti remontdarbi – no- ka energopārvaldības sistēma ir veids,
siltināts viens ēkas korpuss un tā jumts, kā pamanīt problēmu, bet tās novēršaizbūvēts stikla gaitenis, kā arī izremontēta na ir atkarīga no pašvaldības budžeta
ēdamzāle. Šo darbu rezultātā enerģijas iespējām. Piemēram, šogad nometnē
patēriņš gada griezumā samazināts par «Lediņi» paredzēts nodrošināt alternatīvu
79 megavatstundām. Vienlaikus enerģijas apkures sistēmu, jo šobrīd tur ir apkure ar
ietaupījums par 68 megavatstundām pērn elektrību, Jelgavas 4. vidusskolā plānots
bijis bērnudārzā «Kamolītis» – tur veikts nomainīt apgaismojumu sporta zālē. Šā
darbību komplekss – gan izremontēts 1. gada budžetā līdzekļi atvēlēti arī elektrostāva gaitenis, tostarp nomainītas durvis ievada sadalnes nomaiņai «Sprīdītī» un
un ierīkots apgaismojums, gan arī rekons- siltumpunkta rekonstrukcijai Jelgavas 3.
truēta un noregulēta apkures sistēma. sākumskolā. Bet 4. sākumskolā paredzēts
Bet, piemēram, Jelgavas 4. vidusskolā, nomainīt iekšējās elektroiekārtas un tehneskatoties uz labiem rādītājiem un gais- niski apsekot ventilācijas sistēmu.
Šogad un nākamgad pašvaldība promekļu nomaiņu, atklāta nepareiza ventilācijas sistēmas darbība, kuras rezultātā jekta gaitā plāno iegādāties un uzsākt
vienā no skolas korpusiem rodas siltuma arī 1374 LED lampu nomaiņu posmā no
Rīgas ielas līdz Dobeles šosejai un citviet.
zudums.
«Energopārvaldnieks mums ir svarīgs Tas palīdzēs uzlabot patēriņa rādītājus, jo
resurss, jo mēs apjaušam aktuālās prob- tā ir teju piektdaļa visu gaismekļu pilsētā.

Ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

Izšķirsies čempionāta liktenis Trenē izlasi
Svētdien, 14. aprīlī, Jelgavas sporta
hallē tiks noskaidroti Jelgavas čempioni
basketbolā. Pulksten 14 sāksies spēle
par 3. vietu, kurā tiksies komandas
«NĪP» un «Rokiji». Savukārt pilsētas
čempionu titula ieguvēji tiks noskaidroti spēlē starp pērnā gada uzvarētājiem
«Ķepām» un komandu «Doks» – šī spēle sāksies pulksten 17. Jāatgādina, ka
šogad Jelgavas basketbola čempionātā
piedalījās desmit komandas. Turnīru
organizē BK «Jelgava» sadarbībā ar
Jelgavas Sporta servisa centru, un tā
mērķis ir veicināt spēlētāju sportiskās
meistarības un fiziskās sagatavotības
attīstību, kā arī popularizēt amatieru
basketbolu Jelgavā un nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās, regulārās
sporta nodarbībās.

Gatavojoties pasaules
čempionātam, Latvijas
hokeja valstsvienībai
sākusies treniņnometne. Darbam ar izlasi
piesaistīts arī HK «Zemgale/LLU» galvenais treneris Valērijs Kuļibaba, kurš līdz šim ir strādājis ar Latvijas
klubu izlasi un februārī vadīja Latvijas
valstsvienību turnīrā «Olympic Legacy Cup
2018» Dienvidkorejā, izcīnot 2. vietu. Kopā
ar V.Kuļibabu izlases spēlētājiem treniņus
vada Artis Ābols un Edgars Masaļskis, bet
galvenais treneris Bobs Hārtlijs pievienosies tad, kad viņa vadītā Kontinentālās hokeja līgas komanda Omskas «Avangard»
noslēgs dalību Gagarina kausa izcīņā,
informē Latvijas Hokeja federācijā.
Foto: Ruslans Antropovs

SPORTS
Būs lakrosa turnīrs

Lieldienu brīvdienās, no 19. līdz 21. aprīlim, Zemgales Olimpiskajā centrā norisināsies sieviešu lakrosa turnīrs «Women’s
Easter tournament 2019», kurā startēs
Latvijas sieviešu izlase un vēl septiņas
elites līmeņa sieviešu lakrosa izlases – no
Beļģijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas,
Spānijas, Šveices, Velsas. Komandas tiks
sadalītas divās grupās pa četrām katrā.
Piektdien un sestdienas priekšpusdienā
tiks izspēlētas grupu spēles, kam sekos
spēles par vietām sestdienas pēcpusdienā un svētdien. Skatītājiem ieeja būs bez
maksas, bet turnīram varēs sekot līdzi
arī tiešraidē vietnē youtube.com, kā arī
www.llf.lv un www.Europelacrosse.org.
Jāpiebilst, ka Eiropas lakrosa čempionāts
sievietēm notiks no 16. līdz 25. jūlijam
Izraēlā.
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«Liepājai» zaudē, «Spartaku» Noskaidros zelta roku
14. aprīlī tiks noskaidrots labākais
uzvar
FK «Jelgava» aizvadījis divas Virslīgas spēles. 5.
aprīlī jelgavnieki
savā treniņbāzē
Kārklu ielā ar 1:2
piekāpās FK «Liepāja». Vārtus no
11 metru soda sitiena līnijas guva Iraklijs
Bidzinašvili (attēlā), kuram tie ir otrie
gūtie vārti šosezon. Savukārt 9. aprīlī
izbraukumā jelgavnieki ar 2:1 pārspēja
FK «Spartaks». Vārtus guva Aivars Emsis
un Dāvis Indrāns (11 metru soda sitiens).
Nākamā spēle jelgavniekiem būs 19. aprīlī
pulksten 18 savā treniņbāzē Kārklu ielā 6
pret FK «Metta».
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

pilsētas basketbola tālmetienu izpildītājs. Konkursā startēs Jelgavas
pilsētas čempionāta komandu pārstāvji Juris Brūveris, Edgars Krūmiņš,
Artūrs Dreimanis, Dzintars Bruivers,
Kristaps Vereščagins, Kaspars Kalniņš, Jēkabs Roziņš, Jānis Tiltiņš,
Ojārs Ciemiņš, Valdis Miķelsons,
Gatis Gamorja, Ģirts Pommers un
Edgars Aleksejevs. Viņiem pievienosies vēl pieci dalībnieki, kuri šādas
tiesības ieguva atlases turnīrā, kas
notika 7. aprīlī: Valters Drusts, Rolands Vereščagins, Ervīns Vēveris,
Kaspars Caune un Mārtiņš Dzintars.
Sacensības sāksies pulksten 15.30
Jelgavas sporta hallē un norisināsies
trīs kārtās.

Peldētāji Latvijas Grīnfelds aizvadīs pirmo
U-19 čempionātā pilno enduro sezonu
izcīna sudrabu
 Ilze Knusle

Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas
pirmā komanda Latvijas U-19
čempionātā
izcīnīja 2.
vietu. Balvu
saņēma
Anete Meja
Kalniete
(no kreisās)
un Jēkabs
Audzēvičs.
Foto: no Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas arhīva
 Ilze Knusle

5. un 6. aprīlī Jelgavā norisinājās Latvijas U-19 čempionāts
peldēšanā, kas pulcēja ap 300
dalībnieku. Peldētāji sacentās
komandās ar maksimālo dalībnieku skaitu 16, un Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) pirmā komanda
kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu
29 komandu konkurencē,
piekāpjoties tikai peldētājiem
no SK «Delfīns».
«Uzskatu, ka mūsu audzēkņi nostartēja
ļoti labi – mēs piedalījāmies ar trīs komandām, no kurām trešā nebija maksimālā
sastāvā, un tajā tika iekļauti jaunākie
peldētāji. Mūsu pirmā komanda izcīnīja
628 punktus un kopvērtējumā ieņēma
stabilu 2. vietu – uzvarētājiem bija 765
punkti, bet trešās vietas ieguvējiem «BJSS
Rīdzene/DSN» – 527. Savukārt mūsu otrā
komanda ar 167 punktiem ierindojās 11.
vietā,» stāsta JSPS direktore Zelma Ozoliņa. Jāpiebilst, ka čempionātā drīkstēja
piedalīties peldētāji, kuri izpildījuši vismaz
2. sporta klases normatīvu, turklāt katrs
komandas pārstāvis varēja veikt tikai trīs
individuālās disciplīnas.
Komandas punktus veidoja peldētāju
starti individuālajās distancēs un stafetēs.
Individuāli čempiona titulu izcīnīja divi
JSPS peldētāji – Jēkabs Audzēvičs 200
metros brīvajā stilā un Anete Meja Kal-

Noslēdzies pasaules junioru
superenduro čempionāts, un
Jelgavas motosportists Andris
Grīnfelds kopvērtējumā ir
11. vietā. «Mans mērķis bija
iekļūt top 10, taču, lai gan tas
neizdevās, ar savu sniegumu
esmu apmierināts,» stāsta
sportists, kuram šis bija pēdējais čempionāts junioru vecumā. Tagad viņš koncentrēsies
enduro sezonai.

Pasaules junioru čempionātam super
enduro bija pieci posmi. «Visspilgtākie
bija pirmais un pēdējais. Pirmajā posmā
Polijas pilsētā Krakovā es nobraucu labi,
bet iekļūt starp 14 finālistiem neizdevās.
Mājās atgriezos sarūgtināts, lai gan biju
izdarījis visu, ko spēju,» stāsta sportists.
Pirmajā posmā bija kvalifikācijas sistēma, kas finālā ļāva iekļūt katras grupas
pirmajiem pieciem braucējiem un vēl
diviem, kuri nekvalificējās uzreiz, bet
startēja pēdējās iespējas braucienā. «Redzot, ka daudzi spēcīgi braucēji nekvalificējas finālam, čempionāta organizatori
no otrā posma veica izmaiņas noteikumos,» norāda A.Grīnfelds, piebilstot, ka
tas atspoguļojās arī viņa rezultātos. Jau
otrajā posmā Vācijas pilsētā Rīzā Andris
kopvērtējumā bija desmitais, bet trešajā
posmā Madridē, Spānijā, un ceturtajā
posmā Budapeštā, Ungārijā, ieguva 12.
vietu. Savukārt pēdējā posmā Bilbao,
Spānijā, Andris pirmo reizi kāpa uz goda
pjedestāla, jo izcīnīja 3. vietu. «Tas ir ļoti
labs superenduro sezonas noslēgums –
beidzot spēju izdarīt to, kam visu laiku
gatavojos un uz ko strādāju,» rezumē
sportists.

niete 100 metros brīvajā stilā. Vēl Jelgavas
peldētājiem sešas sudraba medaļas individuālajos peldējumos un divas – stafetēs,
un četras bronzas medaļas individuāli un
divas – stafetēs.
Katrā komandā treneri noteica labākos
peldētājus, kuri saņēma īpašas balvas. Pie
tām no JSPS tika J.Audzēvičs, A.M.Kalniete, Jana Dobrjanska, kura izcīnīja divas
sudraba medaļas, Matīss Kaktiņš un Arta
Japina, kuri uzrādīja augstvērtīgākos
rezultātus no JSPS otrās komandas pēc
FINA punktiem. «Gribu uzteikt arī Paulu
Audzēviču, kurš 400 metros brīvajā stilā
izpildīja Sporta meistara kandidāta normatīvu, bet diemžēl viņa brālim Jēkabam
līdz Sporta meistara normatīvam pietrūka
pavisam nedaudz,» norāda Z.Ozoliņa.
Viņa piebilst, ka no pleca traumas pilnībā
nav atguvies šā brīža labākais JSPS peldētājs Latvijas Olimpiskās vienības sportists
Didzis Rudavs, tomēr viņš piedalījās čempionātā un savu spēju robežās palīdzēja
komandai. Savukārt Jelgavas rekordu
15–16 gadu veco puišu grupā 100 metros
uz muguras laboja Maksims Ņikitins.
Šīs sacensības bija nozīmīgas arī ar
to, ka, gatavojoties uzņemt Latvijas Jaunatnes olimpiādi, JSPS testēja jaunās
 Ilze Knusle
starplaika kontroles ierīces un rokas hronometrus, kas ir būtiski, lai precīzi tiktu
Sākušies Latvijas Basketbola līpiefiksēti sportistu rezultāti. Olimpiāde
gas 2. divīzijas pusfināli, kuros
notiks Jelgavā 5.–7. jūlijā, un peldēšanā
komandas aizvada sēriju līdz
sacentīsies 2003.–2004. gadā dzimušie
divām uzvarām. BK «Jelgava/
jaunieši un 2004.–2005. gadā dzimušās
LLU» pretinieki pusfinālā ir BK
jaunietes.

JSPS AUDZĒKŅU MEDAĻAS LATVIJAS U-19 ČEMPIONĀTĀ
ZELTS – Anetei Mejai Kalnietei 100 m brīvajā stilā (59,41 sek.); Jēkabam Audzēvičam 200
m brīvajā stilā (1:55,38 min.).
SUDRABS – Anetei Mejai Kalnietei 50 m brīvajā stilā (27,03 sek.); Janai Dobrjanskai 100
m brasā (1:13,47 min.) un 200 m brasā (2:39,11 min.); Germanam Golcvartam 200 m
brasā (2:22,96 min.); Jēkabam Audzēvičam 400 m brīvajā stilā (4:06,52 min.); Kristeram
Gromovam 100 m brasā (1:05,22 min.); Laurai Šinkus, Janai Dobrjanskai, Elīzai Lagzdiņai
un Anetei Mejai Kalnietei 4x50 m kombinētajā stafetē (2:01,56 min.); Maksimam Ņikitinam,
Kristeram Gromovam, Sergejam Židkovam un Didzim Rudavam 4x50 m kombinētajā
stafetē (1:44,80 min.).
BRONZA – Elīzai Lagzdiņai 200 m brasā (2:39,52 min.); Didzim Rudavam 100 m brasā
(1:05,33 min.); Maksimam Ņikitinam 100 m uz muguras (57,90 sek.); Veronikai Gorškovai
400 m brīvajā stilā (4:49,30 min.); Veronikai Gorškovai, Laurai Šinkus, Luīzei Kalniņai un Anetei
Mejai Kalnietei 4x50 m brīvā stila stafetē (1:51,07 min.); Andrim Skujam, Kristeram Gromovam, Didzim Rudavam un Sergejam Židkovam 4x50 m brīvā stila stafetē (1:36,66 min.).

Foto: www.superenduro.org
Jāpiebilst, ka Bilbao posms ir īpašs arī
ar to, ka sacensību laikā tika transformēta
trase. «Tajā trasē notika gan junioru, gan
pieaugušo sacensības. Mēs, juniori, jau
bijām nobraukuši pirmo fināla braucienu,
bet pieaugušie pie viena no elementiem
iesprūda un nespēja to pārvarēt. Trases
darbinieki, izvērtējot situāciju un redzot,
ka tas var kļūt bīstami, ātri ņēma motorzāģus un izzāģēja šķēršļa baļķus, padarot
to vieglāk pārvaramu. Patiesībā man
tas elements patika, jo tur ļoti noderēja
manas triālista prasmes, bet, domāju,
problēmas radīja tas, ka pirms finālbraucieniem trase tika laistīta un, iespējams,
ūdens izskaloja bedri pie šķēršļa,» stāsta
A.Grīnfelds, piebilstot: «Pirmo reizi
redzēju, ka sacensību laikā tiek mainīta
trase tāpēc, ka ir par sarežģītu. Ir bijis,
kad to dara pēc kāda sportista kritiena.»
Superenduro čempionāts ir noslēdzies,
bet jau sestdien A.Grīnfelds startēs Latvijas enduro čempionāta 1. posmā – šī

viņam būs pirmā pilnā enduro sezona,
un viņš startēs Latvijas un Baltijas čempionātā, kā arī vienā Eiropas čempionāta
posmā, kas notiks Madonā. «Pāriet no
triāla, ar ko nodarbojos 16 gadu, uz enduro nav nemaz tik viegli. Protams, ir
situācijas, kurās palīdz manas triālista
prasmes, tomēr daudz kas jāmācās no
jauna, galvenokārt jau braukšanas stils,
taktika un domāšana,» stāsta motosportists, uzsverot, ka viņš šosezon daudz
strādā, lai uzlabotu savas braukšanas
ātruma īpašības. «Ja superenduro ir zem
jumta izveidota šķēršļu trase, kas jāveic
uz laiku, tad enduro trase ierīkota dabā,
turklāt ir arī pārbraucieni jeb ātruma
posmi. Tāpat enduro nav tik ekstrēmu
šķēršļu un masu starta, kontaktu cīņas,»
ieskicē Andris.
Šobrīd viņš pārstāv komandu «Cec I.S.
Racing» un trenējas pie Ivo Šteinberga,
kurš šogad noslēdz savu 20 gadu ilgo
motosportista karjeru.

Atlikušās basketbola spēles varēs
redzēt tiešraidē

«Ķekava», un pirmā spēle jau
notikusi – otrdien jelgavnieki
mājās ar rezultātu 63:76 piekāpās ķekavniekiem. Atbildes
mačs paredzēts piektdien, 12.
aprīlī. Atlikušās šīs sezonas Jelgavas komandas spēles varēs
vērot arī interneta tiešraidē.

«Šobrīd Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionātā norisinās izšķirošie
brīži, tāpēc nolēmām jelgavniekiem
nodrošināt iespēju sekot līdzi komandas
sniegumam gan mājās, gan izbraukumā,»
norāda Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis. Par basketbola tieš-

Pusfināla
sēriju BK
«Jelgava/LLU»
sākusi ar
zaudējumu
«Ķekavai».
Atbildes
spēle – jau
piektdien.
Foto: Ivars
Veiliņš

raižu translēšanu Sporta servisa centrs
vienojies ar uzņēmumu SIA «Datorits»,
un spēles tiks pārraidītas «Facebook» lapā
«SportsTV.lv», kur vēlāk būs pieejami arī
spēļu ieraksti.
Uzņēmums ir reģistrēts šā gada februārī, un to izveidojuši četri jaunieši no Jelgavas, kurus apvieno trīs lietas – dzimtā
pilsēta, skola (visi absolvējuši Jelgavas 4.
vidusskolu) un sports –, Niks Kļaviņš,
Kārlis Žūriņš, Mārtiņš Tomsons un Agris

Andersons. «Ideja par uzņēmumu radās
tāpēc, ka Jelgavas sportu tikpat kā nekur
nerāda, bet sportistu radiem, draugiem,
paziņām un arī citiem pilsētniekiem tas
noteikti interesē,» stāsta N.Kļaviņš.
BK «Jelgava/LLU» otrā pusfināla spēle
notiks 12. aprīlī pulksten 20 Ķekavā. Ja
būs nepieciešams, tad trešā spēle notiks
Jelgavā 14. vai 21. aprīlī. Finālā šī pāra
uzvarētāji tiksies ar otra pusfināla uzvarētājiem – «Gulbenes bukiem» vai «RSU».
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Jelgavas pilsētas pašvaldība informē

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 15. jūnijā plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09000050329
Vārpu ielā 18, Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo 2455/2659 domājamo
daļu, t.i., dzīvokļu īpašumu Nr.1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 9 un tiem piekrītošo kopīpašuma
2455/2659 domājamo daļu no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050329001,
09000050329002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000050329, platība 1078 m2),
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 28 000 euro, izsoles
solis – 100 euro, nodrošinājums – 800 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Persona, kura ir nekustamā īpašuma Vārpu ielā 18, Jelgavā, kopīpašnieks un vēlas izbeigt
kopīpašuma attiecības ar pašvaldību, izmantojot pirmpirkuma tiesības pirkt pašvaldības
īpašumu, izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 10. maija plkst.14.
Ja noteiktajā laikā izsolei nav pieteikusies neviena persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības,
tad persona, kurai nav pirmpirkuma tiesību, izsolei var pieteikties no 2019. gada 13.
maija līdz 11. jūnija plkst.16.
Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā,
(tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12,
pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 18. maijā plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 09000180653, platība 9936 m2), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 45 000 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 4500 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 14. maija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde» dienas aprūpes centri
«Harmonija», «Integra» un «Atbalsts»

ielūdz uz Lieldienu labdarības tirdziņu
16. aprīlī no plkst.11.30 līdz 13

Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 1. stāva zālē.
Pašu gatavotas dāvanas un dažādi sīkumi radīs priekpilnus
svētkus lieliem un maziem olu ripinātājiem!

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
18. aprīlī no plkst.10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 180 jaunas grāmatas un 14 filmas (DVD)
lieliem un maziem – latviešu oriģinālliteratūra un tulkotā daiļliteratūra, biogrāfijas,
grāmatas par ģeogrāfiju, politiku un daudz jauku grāmatu bērniem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv.

ZIŅAS

Nelegālā atkritumu dedzinātāja
darbība apturēta; draud sods
 Anastasija Miteniece

«Es nezināju, ka tam ir
nepieciešama kāda atļauja,» «Jelgavas Vēstnesim» saka uzņēmējs
Andris Svare, kurš pieķerts, sava uzņēmuma
SIA «Scrappet» teritorijā Dambja ielā 11 bez
jebkādām atļaujām
dedzinot bīstamos atkritumus. Tie izraisīja
smaku, par ko iedzīvotāji ziņoja Pašvaldības policijai. Jelgavas reģionālajā Vides
pārvaldē atzīst, ka šis
ir viens no lielākajiem
vides pārkāpumiem,
kāds pēdējos gados
konstatēts pilsētā.
Uzņēmuma teritorijā atradās
videi kaitīgi atkritumi – riepas,
automašīnu rezerves daļas,
dažādas gumijas, eļļas, krāsas,
lakas, šķīdumi, maisi, plēves,
kartons un citi –, kas, visticamāk, arī dedzināti uzstādītajā
iekārtā. «Saņemot informāciju
no policijas, nekavējoties devāmies apsekot teritoriju un
vienā no ēkām konstatējām
mazjaudas atkritumu pārstrādes iekārtu. Uzreiz gan nebija
skaidrs, pēc kāda principa tajā
notika atkritumu pārstrāde, jo
tehnika ir paštaisīta. Pēc teritorijas īpašnieka vārdiem, iekārta pārstrādā izmantoto eļļu,
dažādus ražošanas un sadzīves
atkritumus,» norāda Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes
Kontroles daļas vadītāja Evita
Beitlere, papildinot: ņemot
vērā, ka iekārta ekspluatēta bez
atbilstošas atļaujas – neveicot
sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu un bez piesārņojuma

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu,
var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība»
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 27. maijam
(ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 88 000 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot
pa tālruni 63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz
19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

atļaujas –, tās darbība nekavējoties apturēta.
Šobrīd par notikušo uzsākta
administratīvā lietvedība un
tiek noskaidroti lietas apstākļi.
E.Beitlere skaidro, ka sods uzņēmējam var tikt piemērots pēc
četriem pantiem. Iespējamais
sods par iekārtas uzstādīšanu bez tehniskajiem noteikumiem juridiskām personām
ir no 430 līdz 14 000 eiro, par
darbu bez sākotnējā ietekmes
uz vidi novērtējuma – no 700
līdz 4300 eiro, par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu
neievērošanu – no 280 līdz
2100 eiro. Šobrīd tiek vērtēti arī
pārstrādes apjomi. Gadījumā, ja
uzņēmējam bija nepieciešama A
kategorijas atļauja, sods būs no
700 līdz 4300 eiro, bet gadījumā,
ja B kategorijas atļauja, – no
500 līdz 2900 eiro. «Soda mērs
atkarīgs arī no uzņēmēja – no
vainas apzināšanās, sadarbības
ar pārvaldi un seku novēršanas
procesa,» tā E.Beitlere, piebilstot, ka uzņēmējam būs jāsakopj
teritorija un visi kaitīgie atkritumi legāli jānodod atkritumu
apsaimniekotājiem.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka Dambja ielā 11 reģistrēta SIA «Scrappet» darbība.
Uzņēmumam ir pat sava mājaslapa, kurā pēc individuāla
pasūtījuma piedāvā izstrādāt
tehnoloģiskus risinājumus
plastmasas pārstrādei siltuma
enerģijas vai elektroenerģijas
iegūšanai. Proti, uzņēmējs piedāvā izgatavot maza un vidēja
izmēra atkritumu pārstrādes
iekārtas, kas pielāgotas konkrētām vajadzībām.
Skaidrojot, kādēļ darbojies
bez nepieciešamajām atļaujām,
uzņēmuma pārstāvis A.Svare
norāda: neesot zinājis, ka tās

Foto: no Jelgavas reģionālās
Vides pārvaldes arhīva

nepieciešamas, ņemot vērā, ka
šobrīd kopā ar zinātniekiem
tehnoloģijas darbību esot pārbaudījis tikai eksperimentālā
veidā. «Tas ir līdzīgi kā tad, ja
cilvēks izgudrotu un skrūvētu
motociklu. Nebiju domājis, ka
šādām darbībām nepieciešams
saskaņojums,» tā viņš, nosakot, ka atkritumu dedzināšana
notika, lai pārbaudītu iekārtas
darbību. «Šobrīd saprotam pieļauto kļūdu un gatavojamies iet
likumīgo ceļu,» tā viņš.
E.Beitlere uzsver, ka arī eksperimentālām darbībām ir
jānokārto likumā noteiktās

atļaujas. «Vispirms bija jāveic
ietekmes uz vidi sākotnējais
izvērtējums, iesniedzot dokumentāciju Vides pārvaldē, un
tikai tad, ja pēc izvērtējuma
tiktu secināts, ka šajā pilsētas
teritorijā ar šādām iekārtām
vispār ir pieļaujama uzņēmēja
plānotā darbība, varētu notikt turpmākie uzņēmējdarbības legalizācijas soļi. Papildus
būtu nepieciešami arī iekārtas
tehniskie noteikumi, un šajā
procesā lēmumu pieņemtu ne
vien Jelgavas reģionālā Vides
pārvalde, bet arī pašvaldība,»
uzsver E.Beitlere.

Šonedēļ – Mehu dienas Uzvaras ielā nobruģē ietvi;
 Jana Bahmane

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU
IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU
LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ

Ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

Jau rīt, 12. aprīlī,
pulksten 9 ar tradicionālo gājienu no
LLU 5. dienesta viesnīcas līdz Tehniskajai
fakultātei tiks atklātas biedrības «Tehniskās fakultātes studējošo pašpārvalde»
organizētās Mehu
dienas, kas notiks
jau 25. reizi. Svētku
gājiena norises laikā
– no pulksten 9 līdz
9.30 – būs ierobežota satiksme Lielajā,
Mātera ielā un Jāņa
Čakstes bulvārī.
«Autotransporta entuziastiem Mehu dienas šo gadu gaitā
kļuvušas par nozīmīgu sezonas
atklāšanas pasākumu. Tā kā
interesentu ir ļoti daudz, katrreiz svētku programmu pilnveidojam un mainām, bet jau
vairākus gadus Mehu dienas
ietver tehnikas parādi, kurā
uzņēmēji, sponsori un paši
mehi demonstrē savus spēkratus, rīko nakts auto orientēšanās sacensības, dragreisu,
auto izdzīvošanas sacensības
un citas aktivitātes,» norāda
pasākuma organizatori biedrība «Tehniskās fakultātes
studējošo pašpārvalde».
Mehu dienu pasākumi Jelgavā notiks no 11. līdz 13.

aprīlim. Šodien interesenti
varēs piedalīties nakts auto
orientēšanās sacensībās, kurām starts pulksten 20 tiks dots
pie Zemgales Olimpiskā centra,
bet reģistrēšanās turpat notiks
no pulksten 19. 12. aprīlī no
pulksten 13 sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis» paredzēts veiklības brauciens un
dragreiss, bet pulksten 22 «Rulītī» būs brīvdabas kino seanss
– demonstrēs filmu «Rush».
Savukārt 13. aprīlī no pulksten 11 kompleksā «Rullītis»
norisināsies auto skaistuma
konkurss, decibelu dragreiss,
ātruma aplis, drifts, auto izdzīvošana un citas sacensības, bet
pulksten 19.30 tiks apbalvoti
sacensību laureāti.
Dalības maksa Mehu dienu
pasākumos «Rullītī» – 3 eiro;
studentiem, skolēniem un
pensionāriem, kā arī ar pasākuma flaieru – 2 eiro. Vairāk
informācijas par Mehu dienu
aktivitātēm – mājaslapā mehudienas.lv.
Jāuzsver, ka Mehu dienu
gājiena laikā – 12. aprīlī no
pulksten 9 līdz 9.30 – posmā
no Mātera ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim būs slēgtas divas
Lielās ielas joslas, kā arī Jāņa
Čakstes bulvāris posmā no Lielās ielas līdz LLU Tehniskajai
fakultātei. Savukārt pirms
gājiena satiksmes ierobežojumi būs Mātera ielas posmā no
Svētes līdz Lielajai ielai.

sakārtos arī stāvlaukumus

 Anastasija Miteniece

Uzvaras ielas posmā no krustojuma
ar Krišjāņa Barona
ielu līdz iebrauktuvei
uz Jelgavas kultūras namu nobruģēta
ietve. Šonedēļ tur
norit apzaļumošanas darbi un ietvēm
piegulošās teritorijas
sakopšana.
Būvdarbi Uzvaras un K.Barona ielā aizsākās jau pērn,
kad tika atjaunota hidroizolācija pie kultūras nama
ēkas pamatiem, pārbūvēti
kanalizācijas tīkli un drenāžas. Pazemes komunikāciju

pārbūves laikā vecais ietves
segums Uzvaras un K.Barona ielas posmā tika demontēts, bet pēc darbu norises to
bija paredzēts atjaunot. Ietve
K.Barona ielā no kultūras
nama līdz krustojumam ar
Uzvaras ielu nobruģēta pagājušajā gadā, savukārt šobrīd
tas jau izdarīts arī Uzvaras
ielas posmā no krustojuma ar
K.Barona ielu līdz iebrauktuvei pie kultūras nama. Kopumā ietves nobruģētas aptuveni
100 metru garumā.
Jāpiebilst, ka paralēli būvdarbi norit arī kultūras nama
stāvlaukumos – līdz maija
vidum paredzēts nobruģēt laukumu gan aiz kultūras nama,
gan ēkas kreisajā pusē.

Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

SIA «Nuvalo Latvia»

(reģ.Nr.40103758739) meklē plaša spektra speciālistus(-es), nodrošinot stabilu un labi atalgotu darbu.
SIA «Nuvalo Latvia» aicina darbā

METINĀTĀJUS(-AS) (MIG/MAG/TIG/MMA)
Prasības:
• pieredze metināšanā vismaz trīs gadi;
• vēlamas angļu valodas zināšanas;
• spēja lasīt, saprast un strādāt ar metināšanas un
montēšanas rasējumiem (metināšanas tests);
• atbildība, nopietna attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
• oficiālu darbu ar līgumu un sociālajām garantijām;
• bruto darba algu no 1200 līdz 4750 EUR/mēn. (atkarībā
no kvalifikācijas, pieredzes, angļu valodas zināšanām,
darba ražīguma un nostrādāto stundu skaita);
• iespēju strādāt virsstundas un brīvdienās;
• iespējamas prēmijas pēc pārbaudes laika;
• komfortablu dzīvesvietu ar visām ērtībām 10 minūšu
attālumā no darbavietas;
• transporta kompensāciju;
• darba apavus, apģērbu un drošības ekipējumu;
• kolēģu atbalstu.

IEKŠDEDZES DZINĒJU MEHĀNIĶUS(-ES)
(2 vakances; sezonas darbs no aprīļa līdz oktobrim)

Prasības:
• vismaz trīs gadu pieredze iekšdedzes dzinēju remontā,
apkopju veikšanā (laivu, kuteru, ūdens motociklu, sniega
motociklu, kvadraciklu dzinēji);
• angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī (jāspēj brīvi
runāt, saprast un atbildēt);
• augsta atbildības izjūta, nopietna attieksme pret darbu;
• spēja doties regulāros komandējumos (3–4 nedēļas
darbs, 1 nedēļa brīva).
Piedāvājam:
• oficiālu darbu ar līgumu un sociālajām garantijām;
• bruto darba algu no 1200 līdz 2650 EUR/mēn. (atkarībā
no kvalifikācijas, pieredzes, angļu valodas zināšanām,
darba ražīguma un nostrādāto stundu skaita);
• darba apavus, apģērbu un drošības ekipējumu;
• kolēģu atbalstu;
• transporta kompensāciju;
• bezmaksas dzīvesvietu.

PAVĀRUS(-ES) (2 vakances; sezonas darbs no 18. maija līdz 31. augustam)
Prasības:
• pieredze pavāra amatā, ēdienu gatavošanā (burgeri,
hotdogi, omletes, salāti u.c.);
• angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī (jāspēj brīvi
runāt, saprast un atbildēt);
• augsta atbildības izjūta, nopietna attieksme pret darbu;
• spēja doties regulāros komandējumos (3–4 nedēļas
darbs, 1 nedēļa brīva).

Piedāvājam:
• oficiālu darbu ar līgumu un sociālajām garantijām;
• bruto darba algu 1540 EUR/mēn. par vienu veselu slodzi;
• komfortablu dzīvesvietu ar visām ērtībām 10 minūšu
attālumā no darbavietas;
• transporta kompensāciju;
• darba apģērbu (T kreklu, priekšautu, cepuri);
• kolēģu atbalstu.

CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu gatis@nuvalo.eu, marta@nuvalo.lv
vai zvanīt pa tālruni 25630097.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836) Latvijā sekmīgi strādā jau kopš
2005. gada. Mūsu galvenais uzdevums – klientu prasību izpilde visaugstākajā kvalitātē! Iegūstot savu
pastāvīgo klientu uzticību, mūsu ražošanas apjomi ir būtiski palielinājušies, un uzņēmums ir uzsācis
paplašināšanos un jaunas ražotnes veidošanu. Šobrīd uzņēmumā tiek nodarbināti gandrīz 300 darbinieku.
Mēs atbalstām veselīgu dzīvesveidu un, rūpējoties par darbinieku labsajūtu, nodrošinām iespēju apmeklēt gan trenažieru zāli, gan
peldbaseinu, gan dažādas sporta nodarbības.
«AKG Thermotechnik Lettland»
aicina pievienoties savai komandai

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi
(sadarbībā ar darba aizsardzības vecāko speciālistu):
• darba aizsardzības sistēmas uzraudzība un pilnveidošana;
• darba vides uzlabošanas pasākumu plānošana;
• darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde un uzturēšana;
• darbinieku instruktāža un apmācība darba aizsardzības
un ugunsdrošības jomā;
• darbinieku veselības pārbaužu organizēšana un
monitorēšana;
• nelaimes gadījumu un arodsaslimšanas gadījumu
izmeklēšana un uzskaite;
• darba apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu
izvēle un pasūtīšana.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze ražošanas uzņēmumā
attiecīgajā specialitātē;
• apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu
izglītības programma 60 stundu vai 160 stundu apjomā;
• augstākā izglītība darba aizsardzībā tiks uzskatīta
par priekšrocību;

S IA «East Metal»
(reģ.Nr.40003328791)

aicina darbā
METINĀTĀJUS(-AS),
METĀLAPSTRĀDĀTĀJUS(-AS)
un METINĀŠANAS
MĀCEKĻUS(-LES).

• prasme izstrādāt instrukcijas un citu ar darba aizsardzību un ugunsdrošību saistītu dokumentāciju;
• vēlama apmācība ugunsdrošības jomā (ne mazāk kā
160 stundas);
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas
angļu vai vācu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes («MS Office»);
• noturība stresa situācijās;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Mēs piedāvājam interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā ar iespēju veidot
ilgtermiņa profesionālo karjeru; labus darba apstākļus;
nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu; bruto darba
algu, sākot no 1300 EUR, kā arī piemaksas un prēmijas atbilstoši darba rezultātiem un uzņēmuma atalgojuma politikai.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Darba aizsardzības
speciālists(-e)» lūdzam sūtīt līdz 7. maijam pa e-pastu
cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi: «AKG
Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava,
LV-3004. Informācija – pa tālruni 63012243.
«AKG Thermotechnik Lettland» –
tā ir lieliska iespēja veidot savu darba dzīvi starptautiskā ražošanas uzņēmumā!

Piedāvājam:
• darbu starptautiskā,
stabilā un augošā uzņēmumā;
• bruto stundas likmi 4–7 EUR un piemaksas
par labiem darba rezultātiem;
• darbu darbdienās rīta un vakara maiņās;
• apmācību atbilstoši uzņēmuma specifikai;
• iespēju mācīties un pilnveidoties;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bezmaksas darbinieku transportu uz/no
darba maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava;
• dalību komandas saliedēšanās pasākumos
darbiniekiem un viņu ģimenēm.

Pieteikumu sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 63781825, 28626844.
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Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā ERGOTERAPEITU(-I).

Prasības:
• augstākā izglītība specialitātē, vēlams sertifikāts
(tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā);
• labas komunikācijas prasmes, sadarbības un argumentācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo trīs gadu laikā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
Galvenie pienākumi:
• izvērtēt vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu
nepieciešamību un/vai atbilstību;
• veikt klientu funkcionālo traucējumu novērtēšanu;
• konsultēt klientus par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos;
• dokumentēt savas darbības.
Mēnešalga – 810 eiro
(pārbaudes laikā – 80% no mēnešalgas).
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 25. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā ASISTENTU(-I)

dienas centrā «Harmonija» (Zirgu ielā 47a, Jelgavā) uz
pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā.
Prasības:
• izglītība, ne zemāka par pamata;
• vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
• B līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi:
• sniegt palīdzību un atbalstu pašaprūpē, veikt uzraudzību;
• sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitātēs;
• sekot tīrībai un kārtībai telpās, veikt telpu tīrīšanu.
Pamatalga – 452 EUR.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
harmonija@soc.jelgava.lv līdz 18. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63026930.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,kas tiks aicināti uz pārrunām.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) piedāvā darbu galdniekiem(-cēm), atalgojums
– 700 EUR (bruto), un strādniekiem(-cēm),
atalgojums – 600 EUR (bruto). T.29537176.
Nikolajs Vasiļjevs meklē palīgu(-dzi) saimniecības jautājumos – darbu organizēšana
un veikšana. Nepilna slodze (darbs ceturtdienās, piektdienās, sestdienās). Atalgojums – 120–150 EUR (neto). T.29279762.
SIA «ZKPserviss» (reģ.Nr.43603025783)
aicina darbā remontēt spējīgu autovadītāju
(C kategorija) ar pieredzi. Darbs ar pašizgāzēju. Alga – 5 EUR/h (neto). T.26816035.

Seko mums:

facebook.com

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.27114795.

Gada pārskata
sagatavošanas
aktualitātes
17. aprīlī pl. 1000

Dokumentu arhīva
veidošana

Līdzjūtības
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

25. aprīlī pl. 1000

8. maijā pl. 0915

Izsakām līdzjūtību medmāsai
Valijai Gerliņai ar ģimeni,
vīru un tēvu aizsaulē pavadot.
Kolēģi no PII «Kamolītis»
Šī dzīve – tikai mirklis īss
Starp divām mūžībām,
Bez gala garām, neapjaustām.
(A.Balodis)

8. maijā pl. 1730

9. maijā pl. 1000

MONTESORI

Make-up sev
13. maijā pl. 1730

pedagoģijas elementi
bērna attīstībai
3. jūnijā pl. 900

10. maijā pl. 1000
Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
2. maijā pl. 1000

Iedvesmas telpā saruna ar Ainu Poišu

Kā dzīvot “garšīgāk”

Kā noturēt sevi pozitīvā enerģijas laukā
Kā savaldīt stresu

15. maijā,

Iepriekšēja pieteikšanās!
plkst. 18:00
(kuponus var saņemt ZRKAC,
Svētes ielā 33, Jelgavā)
Pasākuma dalības maksa EUR 2.00

S!

AKSA

BEZM

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Alisei Griščenko,
no tēva uz mūžu atvadoties.
PII «Zemenīte» 3. grupas audzēkņi un
darbinieki
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
(Ā.Elksne)
Skumju brīdī, atvadoties no mammas,
esam kopā ar kolēģi Zani Ķinci.
Kolēģi no Jelgavas Izglītības pārvaldes
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R.Skujiņa)
Visdziļākā līdzjūtība Artūram,
no tēta atvadoties.
Domās esam ar Tevi šajā skumjajā brīdī.
Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Garīgā un emocionālā veselība
Vecumam 54+
20. maijā, plkst. 17:30

Iepriekšēja
pieteikšanās!

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

ALEKSANDRA POĻAKOVA (1938. g.)
MUDĪTE MIRDZA BRIŅĶE (1942. g.)
BROŅISLAVA BIRNE (1926. g.)
IJA ĀBOLIŅA (1929. g.)
VALENTĪNA BEIKULE (1927. g.).
Izvadīšana 11.04. plkst.14 Zanderu kapsētā.
HARALDS GĻINKA (1934.g.)
Izvadīšana 11.04. plkst.13.30 Bērzu kapsēta.
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Pasākumi pilsētā
11. aprīlī pulksten 16 – dokumentālā filma «No Ghetto līdz Olimpiādei». Filma
par vienu no jaunā olimpiskā sporta veida – 3x3 basketbola – pasaules labākajām
komandām. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
11. aprīlī pulksten 17.30 – seminārs «Pusaudžu emocionālā audzināšana un
veselība». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
12. aprīlī pulksten 19 un 13. aprīlī pulksten 17 – mūsdienu deju studijas «Intriga» 30 gadu jubilejas koncerts «Atskatoties». Īpašie viesi – dažādu gadu bijušie
«Intrigas» dejotāji. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
13. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu noskaņas Pārlielupes bibliotēkā. Pasākums
norit sadarbībā ar Angļu valodas klubiņu. Sīkāka informācija – pa tālruni 63011829.
Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
13. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Svētku kora koncerts «Via Crucis». Piedalās:
A.Reinis (ērģeles), A.Siksna (elektriskā ģitāra), I.Parša (mecosoprāns), J.Misiņš (baritons), D.A.Puriņa (čells), V.Tensons (klavieres), T.Bērziņa (arfa). Diriģenti – Z.Stafecka,
G.Galiņš, G.Pavilons. Programmā – Ferenca Lista mūzika. Ieeja – par ziedojumiem
(Sv.Annas baznīcā).
14. aprīlī pulksten 17 – BDK «Ieviņa» koncertuzvedums «Dejas uz varavīksnes».
Piedalās: BDK «Ieviņa», Jelgavas novada bērnu un jauniešu deju studija «Spīga»,
Dobeles novada Krimūnu pagasta bērnu deju kolektīvs «Bitītes». Biļešu cena – 1
€ (kultūras namā).
16. aprīlī pulksten 19 – koncerts «Ceļojums uz viduslaikiem». Muzicē G.Prānis
(rata lira) un vokālā grupa «Schola Cantorum Riga» (J.Kurševs, R.Bērtiņš, K.Milaševičs, J.Moors, A.Klucis, D.Geidmanis). Programmā – viduslaiku vokālā mūzika.
Biļešu cena 5–7 € (kultūras namā).
17. aprīlī pulksten 12 – Zemgales reģiona mūzikas skolu solo dziedāšanas
konkurss «Cīruļa dziesma». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
19. aprīlī pulksten 17 – J.B.Vanhala skaņdarba «Stabat Mater» Latvijas pirmatskaņojums. Muzicē – Jelgavas kamerorķestris un Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo». Soprāna solo – I.Romancāne, alta solo – S.Krilova. Pie harmonija –
Z.Volberga. Diriģents – A.Meri. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
20. aprīlī pulksten 11 – atvērtā ekskursija tornī ar gidu, iegādājoties ieejas biļeti
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējumam (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
20. aprīlī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros: «Koša sutašas
rota pavasarim». Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005445; www.visit.
jelgava.lv. Dalības maksa – 5 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. aprīlī pulksten 17 – «Uzdziedāsim!», 2. daļa: Jelgavas BJC «Junda» muzikālās studijas un popgrupu «Lai skan» 25 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena –
2 €. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties «Jundā» Skolas ielā 2, stundu pirms
koncerta – kultūras nama kasē (kultūras namā).
21. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei (Jelgavas
pils parkā). Pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sveiks mazos jelgavniekus (Jelgavas pils pagalmā). Līdzi ņemt trīs krāsotas olas.
21. aprīlī pulksten 12 – pasākums «Labās Lieldienas «Lediņos»»: «Lediņu» zaķis
aicina Lieldienas pavadīt svaigā gaisā, patstāvīgi darbojoties teritorijā pieejamajās
aktivitātēs. Ieeja – bez maksas («Lediņos»).
22. aprīlī pulksten 14 – Lieldienu koncerts: skaistākās baroka un romantisma
mūzikas lappuses. Koncertē Endija Rezgale (soprāns), Aivars Kalējs (ērğeles/klavieres). Programmā – G.F.Hendelis, J.S.Bahs, A.Vivaldi, F.Šūberts, C.Franks u.c. Ieeja
– par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
22. aprīlī pulksten 18 – J.Purviņa, D.Micānes-Zālītes, I.Reiznieces un G.Gaujenieka deju izrāde «Kal mani no jauna – Rīgas leģenda». Piedalās 90 dejotāji no TDA
«Līgo». Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un studijas «Čaika» izrāde
«Kamēliju dāma» (krievu valodā). Aizkustinošs stāsts par kurtizāni, kuras dzīvi
žilbinoši izgaismoja un negaidīti sadedzināja īstu jūtu pēkšņi uzliesmojusī uguns.
Režisors – A.Matisons. Galvenajās lomās: S.Bērziņa, G.Vāczems, R.Avots. Biļešu
cena – 2–4 € (kultūras namā).
25. aprīlī pulksten 18 un 28. aprīlī pulksten 11 – kultūrvēsturiska ekskursija
«Sienas, kas runā» kopā ar Baibu Īvāni-Kronbergu. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni 26367743 vai e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
25. aprīlī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere «Maija
un Paija». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).

Izstādes
23. aprīlī pulksten 14 – II starptautiskā vizuālās mākslas konkursa «Mākslinieka
Ģederta Eliasa mīklu minot» konkursantu darbu izstādes «Klusā daba. Lauku veltes»
atklāšana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. aprīlim – izstāde «Svalbard. Pusnakts saules zeme»: izstādē apskatāmas S.Eglītes fotogrāfijas un I.Dūdiņas stikla darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 30. aprīlim – foto un gleznu izstāde «Jelgava – Jaunjelgava»/«Laika kaleidoskops» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 30. aprīlim – Andra Vētras fotoizstāde «Dzīves kaleidoskops» (kultūras
nama 1. stāva foajē).
Līdz 30. aprīlim – Tatjanas Iljinas gleznu izstāde «Gadalaiki» (kultūras nama 2.
stāva galerijā).
Līdz 30. aprīlim – Staņislava Matusa gleznu izstāde «Mirklis». Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz maija beigām – Andas Stankevičas radošo darbu izstāde «Līdzsvaru meklējot» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 11. aprīlis

Aicina fotomākslā paust
arī radošos meklējumus
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Jelgavas pašvaldības iestāde
«Kultūra» izsludinājusi fotokonkursu «Jelgava 2019». Savus darbus kategorijās «Kas
notiek Jelgavā?», «Portrets»
un «Radošie meklējumi» ikviens fotogrāfs vai fotografēšanas entuziasts var iesniegt
līdz 12. septembrim.
Fotokonkursu ar mērķi akcentēt un
izcelt Jelgavas skaistākās vietas, interesantākos pasākumus, kā arī sniegt
fotogrāfiem iespēju radoši izpausties
iestāde «Kultūra» organizē jau astoto
gadu, šoreiz aicinot iesniegt darbus arī
kategorijā «Radošie meklējumi». «Pirms
pāris gadiem viens no konkursa žūrijas
locekļiem ieteica mums izveidot kategoriju, kurā nebūtu tik striktu noteikumu,
tādēļ šogad esam iekļāvuši arī «Radošos

meklējumus». Tā ir eksperimentāla
kategorija, kas sniedz iespēju fantāzijas
lidojumam – vai tā būtu fotogrāfiju kolāža, vai fotoattēls ar izmainītām krāsām
vai kontrastu, vai arī divi fotoattēli, saplūdināti vienā. Šī ir brīva, vispārēja kategorija. Savukārt kategorijā «Kas notiek
Jelgavā?» aicinām iemūžināt gan pilsētas
notikumus, gan iemīļotākās vietas,»
skaidro iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune. Viņš papildina, ka arī
konkursa dalībnieki iepriekš izrādījuši
interesi par brīvāku kategoriju, kas ļautu
fotogrāfijā izteikties plašāk.
Viens autors konkursam drīkst iesniegt līdz piecām fotogrāfijām katrā
kategorijā, proti, kopumā dalībnieks var
iesniegt 15 fotogrāfijas. Tāpat būtiski,
lai fotoattēli nebūtu senāki par 2017.
gadu un iesniegti iepriekšējos Jelgavas
fotokonkursos.
Fotogrāfijas līdz 12. septembra pulksten 12 var iesniegt pa e-pastu gundars.

caune@kultura.jelgava.lv, sūtot tās kopā
ar pieteikuma anketu, CD formātā iestādes «Kultūra» dežurantam, kā arī pa
pastu: K.Barona iela 6, Jelgava, LV-3001,
ar norādi «2019. gada fotokonkursam».
Pasta zīmogs – 10. septembris. Tāpat
fotodarbus var augšupielādēt vietnē
www.failiem.lv un saiti nosūtīt pa e-pastu gundars.caune@kultura.jelgava.lv.
Fotokonkursa nolikums un pieteikuma
anketa pieejama iestādes «Kultūra»
mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.
Konkursam iesniegtās fotogrāfijas vērtēs Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja
Maira Dudareva un SIA «AD fotostudija»
īpašnieks un fotogrāfs Agris Šiliņš. Darbu
vērtēšana un atlase notiks desmit dienu
laikā pēc fotogrāfiju iesniegšanas termiņa
beigām, un visaugstāk novērtēto darbu
autori katrā kategorijā saņems naudas
balvu. Kopējais balvu fonds – 1500 eiro.
Savukārt labāko darbu izstāde būs apskatāma Jelgavas kultūras namā.

Jelgavas kamerorķestris un «Spīgo» – Latvijas pirmatskaņojumā
 Jana Bahmane

Lielajā Piektdienā, 19. aprīlī,
pulksten 17 Jelgavas Svētās Annas baznīcā notiks
čehu komponista Johana
Baptista Vanhala skaņdarba «Stabat Mater» Latvijas
pirmatskaņojums. Par vienu
no spilgtākajiem Vīnes klasicisma pārstāvjiem uzskatītā
J.B.Vanhala darbu izpildīs
Jelgavas kamerorķestris, 4.
vidusskolas meiteņu koris
«Spīgo» un solisti.
Diriģents Aigars Meri stāsta, ka «Stabat Mater» ir rakstīts divām solo balsīm
– soprānam un altam – un sieviešu korim,
kā arī stīgu instrumentu orķestrim un
harmonijam. Skaņdarbam ir 12 daļas.
Soprāna solo koncertā izpildīs Inese Romancāne, alta solo – Sabīne Krilova, bet

pie harmonija muzicēs Zane Volberga.
Tāpat Svētās Annas baznīcā izskanēs
Pētera Čaikovska «Elēģija» un Edvarda
Grīga «Divas elēģiskas melodijas».
Komponists, ērģelnieks, vijolnieks,
čellists un pianists J.B.Vanhals ir vairāk
nekā 1300 skaņdarbu autors – viņš
sarakstījis simts stīgu kvartetu, vairāk
nekā 70 simfonijas, 60 mesas, koncertus, litānijas, antifonus, bet komponista
operas «Klelijas triumfs» un «Demofonts» ar panākumiem uzvestas Romā.
J.B.Vanhala radītās partitūras tika izdotas Parīzē, Berlīnē, Hamburgā, Londonā
un Amsterdamā.
A.Meri norāda, ka 18. gadsimtā čehu
mūziķi spēlēja ievērojamu lomu Eiropas
mūzikas dzīvē un 1780. gadā J.B.Vanhals
(čells) Vīnē muzicējis zvaigžņu kvartetā
līdzās Jozefam Haidnam (vijole), Kārlim Ditersam fon Ditersdorfam (vijole)
un Volfgangam Amadejam Mocartam
(alts). Neraugoties uz neapšaubāmo

popularitāti, būt Haidna un Mocarta
laikabiedram ir smags pārbaudījums jebkuram komponistam, un arī J.B.Vanhals,
kura vārdu aizēnoja minēto ģēniju slava,
nebija izņēmums. Taču gan Haidns, gan
Mocarts ļoti augstu vērtēja viņa daiļradi,
piemēram, Haidns diriģēja J.B.Vanhala
simfoniju pirmatskaņojumus, savukārt
Mocarts kā pianists piedalījās klavierkoncerta pirmatskaņojumā. «Lielu lomu
Vanhala aizmirstības periodā spēlēja
fakts, ka 1772. gadā psihiskas slimības
uzliesmojuma rezultātā komponists
sadedzināja daļu no saviem skaņdarbiem – pārsvarā laicīgo mūziku, arī abas
operas,» tā A.Meri. Jāpiebilst, ka savas
dzīves laikā J.B.Vanhals ieguva atzinību
arī kā izcils skolotājs.
Šobrīd J.B.Vanhala partitūras atkal
atgriežas Eiropas koncertdzīvē. «Stabat
Mater» pirmatskaņojumu Jelgavas Svētās Annas baznīcā 19. aprīlī pulksten 17
bez maksas aicināts izbaudīt ikviens.

Ekskursijā izzinās bibliotēkas sienu glabātos noslēpumus
 Jana Bahmane

Šā gada Latvijas Bibliotēku
nedēļas, kas notiks no 22.
līdz 28. aprīlim, moto ir
«Bibliotēkas – dialogs ceļā
uz pārmaiņām». Jelgavā tematiskajā nedēļā būs iespēja
piedalīties kultūrvēsturiskā
ekskursijā pa pilsētas bibliotēkas ēku un apkārtni «Sienas, kas runā», bet bērnu
bibliotēka «Zinītis» organizēs Rīta stundas pirmsskolas
vecuma bērniem.

Ekskursija «Sienas, kas runā» Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks 25. aprīlī
pulksten 18 un 28. aprīlī pulksten 11.
Aptuveni stundu garajā pastaigā pa
bibliotēkas ēku un apkārtni pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas
vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga pastāstīs, kas namā, kur šobrīd atrodas
bibliotēka, dzīvojis pirms grāmatām,
ko par ēku vēsta tās arhitektūra, kāda
bibliotēkai ir saistība ar Jāņa Joņeva
romānu «Jelgava 94» un kaķiem, ar ko
nozīmīga un interesanta ir bibliotēkas
Krišjāņa Barona zāle, un daudz ko citu.
Tā būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas

ēku kā vietējas nozīmes arhitektūras
pieminekli – vienu no retajiem Jelgavas objektiem, kas gandrīz neskarts
saglabājies pēc 1944. gada pilsētas
dedzināšanas.
Jāpiebilst, ka ekskursija «Sienas, kas
runā» ir iekļauta bibliotēkas ekskursiju, bibliotekāro stundu un mācību
piedāvājumā un interesentu grupām ir
iespēja to pieteikt sev ērtā laikā. «Šajā
ekskursijā ir devušās skolēnu un studentu grupas, bet esam saskārušies arī
ar individuāliem interesentiem, tādēļ
radās ideja par publiskas ekskursijas
piedāvājumu. Ja būs pieprasījums, pub-

liskas ekskursijas rīkosim arī turpmāk,»
tā B.Īvāne-Kronberga, papildinot, ka
optimālais ekskursijas dalībnieku skaits
ir 10–15. Pieteikties publiskajai ekskursijai var pa tālruni 26367743 vai e-pastu
info@biblioteka.jelgava.lv.
Savukārt «Zinītis» pirmsskolas vecuma bērnus aicina uz tematiskajām Rīta
stundām. 23. aprīlī bibliotēkā notiks
Jūditas Kopenas grāmatas «Grāmata
Benijam» lasījums, 24. aprīlī būs iespēja sekot līdzi Roba Skotona grāmatā
«Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā
grāmata» atspoguļotajiem notikumiem,
bet 25. aprīlī pirmsskolas vecuma bērni

varēs izbaudīt Jujas Vīslanderes grāmatas «Mūmamma un vārna» lasījumu.
Katras Rīta stundas noslēgumā būs
sarunas par grāmatu un bibliotēkas
interesantāko rotaļgrāmatu apskats.
Pasākums katru dienu sāksies pulksten 10. Pirmsskolas izglītības iestāžu
grupas iepriekš jāpiesaka pa tālruni
63029093.
Jāpiebilst, ka 24. aprīlī pulksten 10
jau tradicionāli Bibliotēku nedēļas laikā
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš pilsētas bibliotēkas Bērnu stūrītī lasīs pasaku bērnudārza audzēkņiem,
šoreiz – bērniem no «Ķipariem».

