Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 130 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti 25.
aprīļa numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 96 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Dace Timpere, Laila Fišere, Maruta Hippe, Rudīte Īviņa, Dace
Upeniece, Biruta Anuze, Evija Torne, Guna Rampāne, Gunita
Jagunda.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Foto: no JV arhīva

4. maijā Jelgavā atzīmēsim Brīvības svētkus. To ieskaņā jelgavnieki aicināti nolikt ziedus pie Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa, kur notiks arī jauno zemessargu svinīga zvēresta nodošana un uzstāsies jauktais koris «Balti». Pulksten 11 starts tiks dots
Brīvības stafetēm, kurās tradicionāli piedalīsies skolu komandas, kā arī startēt aicināti vispārējās grupas dalībnieki, nokomplektējot
komandu astoņu cilvēku sastāvā, kuru vidū ir vismaz divas sievietes. Skrējienu, kuru starts un finišs paredzēts Lielās un Uzvaras ielas
krustojumā, garums plānots aptuveni pusotrs kilometrs, un stafetes būs sadalītas astoņos etapos. Pieteikties stafetes vispārējā grupā
var līdz 2. maija pulksten 17, sūtot pieteikumu pa e-pastu maija.actina@sports.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka stafetes norises laikā – no pulksten 10.50 līdz 12 – būs slēgta Lielā iela posmā no Akadēmijas līdz Pētera ielai un no pulksten 7 līdz 13 aizliegta satiksme iebrauktuvē
no Krišjāņa Barona ielas līdz Hercoga Jēkaba laukumam.
Šajā dienā uzzināt vairāk par Jelgavas nozīmīgākajiem ieguvumiem, esot ES, varēs, apmeklējot Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja prezentāciju «4. maijs – Eiropas Savienība – Izaugsmes iespējas», savukārt Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā
tradicionāli pulcēs Baltā galdauta svētki. «Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi klās galdu, skanēs Jelgavas izglītības iestāžu skolēnu
koncerts, piedāvāsim arī mākslas studijas «Mansards» dalībnieku izstādi, bet mākslinieks Raitis Junkers pasākumu iemūžinās gleznā.
Mēs jūs gaidīsim ar svētku grāmatu plauktu «Lasītājs dāvina lasītājam», tādēļ ikviens var izmantot iespēju mainīties grāmatām,» aicina
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Bet dienas noslēgumā Jelgavas kultūras namā varēs izbaudīt roka zelta hitu programmu «Pie laika»,
Foto: no JV arhīva
kurā skanēs tautā mīlētas dziesmas visām paaudzēm.

Pilsētas svētkos pasniegs astoņus
Jelgavas augstākos apbalvojumus
 Jana Bahmane

Domes sēdē pagājušajā nedēļā deputāti pieņēma lēmumu
astoņiem cilvēkiem
piešķirt Jelgavas augstākos apbalvojumus
– «Goda zīmi» un
«Goda rakstu» –, kas
tradicionāli tiks pasniegti Pilsētas svētku
laikā.
Goda zīme piešķirta Jelgavas tehnikuma direktorei
Janīnai Rudzītei par ilggadēju
un profesionālu ieguldījumu
Jelgavas pilsētas izglītības
sistēmā; pulkvežleitnantam
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas
biroja Patruļpolicijas nodaļas
priekšniekam Aivaram Putniņam par godprātīgu dienesta

pienākumu pildīšanu, ieguldījumu sabiedriskās kārtības
un drošības nodrošināšanā
Jelgavas pilsētā; pirmsskolas
izglītības iestādes «Rotaļa»
vadītājai Ilzei Putniecei par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā
un nesavtīgu darbu Jelgavas
pilsētas izglītības sistēmā.
Savukārt Goda raksts piešķirts SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» vecmātei Sanitai
Zemītei par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu
Jelgavas pilsētas iedzīvotāju
veselības aprūpē; fotogrāfa amata meistaram Jurim
Zēbergam par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu sabiedrības, kultūras
un izglītības jomā Jelgavā;
Jelgavas pils muzeja vadītājai
Gintai Linītei par ilggadēju un
profesionālu darbu Jelgavas
un Zemgales kultūras manto-

juma popularizēšanā; kolekcionāram Jānim Vilkam par
mūža ieguldījumu Latvijas un
Jelgavas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā; SIA «Fortum
Jelgava» Siltumapgādes servisa vadītājam Jānim Zvirbulim
par nozīmīgu ieguldījumu
Jelgavas pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas attīstībā, efektivitātes uzlabošanā
un pilnveidošanā.
Apbalvojumi tiks pasniegti
23. maijā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa svinīgajā pieņemšanā
Jelgavas pilsētas svētku laikā,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
Jelgavas pilsētas svētki šogad norisināsies no 23. līdz 26.
maijam, un to moto ir «Mēs
esam Jelgava». Mūsu lielākā
bagātība ir cilvēki – jelgav-

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

nieki, kas ar savu darbu nes
pilsētas vārdu plašajā pasaulē.
Jelgava lepojas ar izciliem uzņēmējiem, veselības aprūpes
darbiniekiem, pedagogiem,
sportistiem, mūziķiem un
sabiedriskā darba veicējiem.
Sakot paldies par ieguldījumu
pilsētas attīstībā, augstākie
apbalvojumi «Goda zīme» un
«Goda raksts» tiks pasniegti
jau 21. gadu.
Lai saglabātu Jelgavas heraldisko mantojumu un uzsvērtu
pilsētas nozīmi Latvijas kultūrvēstures kopainā, apbalvojumiem ir jauns dizains,
kurā iekļauts Jelgavas pilsētas
lielais ģerbonis. Goda zīmes dizaina idejas pamatā ir 17. gadsimta Jelgavas pils un pilsētas
nocietinājumu zīmējumi un
plāni, kas pārveidoti septiņ
staru zvaigznē ar starpstariem,
izveidojot apbalvojuma formu.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Eiropas diena – Raiņa parkā
 Jana Bahmane

Atzīmējot Eiropas dienu, kas veltīta mieram
un vienotībai Eiropā, 9.
maijā no pulksten 13
līdz 16.30 Raiņa parkā
notiks pasākums, aicinot skolēnus un citus
interesentus piedalīties
izzinošās, radošās un
sportiskās aktivitātēs.
«Pasākuma mērķis ir popularizēt Eiropas dienu Jelgavā, piedāvājot jelgavniekiem interesantas
un izglītojošas aktivitātes,» norāda
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Milgrāve.
Eiropas dienā Raiņa parks būs
sadalīts vairākās aktivitāšu zonās
– vienā no tām varēs spēlēt galda
spēles, citā – piedalīties eksperimentos, būs arī mūzikas zona, kas
sniegs iespēju muzikāli izpausties,
teātra, mākslas un dejas zona.
Apmeklēt tās varēs no pulksten
13 līdz 16.30.
Tāpat Raiņa parkā notiks da-

žādas sporta spēles, ko organizēs
Sporta servisa centrs, bet bērnu
un jauniešu centrs «Junda» aicinās piedalīties orientēšanās spēlē.
«Starts orientēšanās spēlei tiks
dots pulksten 13.30, bet reģistrēties tai varēs no pulksten 13. Spēles dalībniekiem līdz pulksten 16
Raiņa parka teritorijā individuāli
vai komandās būs jāatrod fotokontrolpunkti,» skaidro T.Milgrāve,
uzsverot: lielu ieguldījumu Eiropas
dienas organizēšanā sniedz pilsētas izglītības iestādes.
Pasākums, kas tradicionāli
notiek Uzvaras parkā, šogad risināsies Raiņa parkā, jo Lapskalna
ielā, kas piegul parkam, notiekošo
darbu dēļ piekļuve Uzvaras parkam ir apgrūtināta.
Jāpiebilst, ka 1950. gadā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans Parīzē teica runu, kurā
ierosināja Eiropā ieviest jaunu
politiskās sadarbības veidu, kas
padarītu karu starp Eiropas valstīm neiedomājamu. Godinot šo
notikumu, 9. maijs tiek atzīmēts
kā Eiropas diena.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Laipni lūgti maršrutā darba
devējs–darba ņēmējs!
 Ilze Knusle
Valstī samazinoties iedzīvotāju skaitam un novecojoties sabiedrībai, uzņēmējiem arvien lielāks
izaicinājums kļūst atrast
piemērotus darbiniekus.
Tieši tāpēc šogad pasākuma «Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2019» centrālā
ideja bija parādīt uzņēmumus kā darba devējus,
bet izglītības iestādes – kā
nozīmīgu posmu karjeras
veidošanā un caur dažādām aktivitātēm savest
tos kopā.
Uzņēmēji bija aicināti piedalīties
forumā par inovatīvu domāšanu
un veidiem, kā attīstīt biznesu un
sekmīgi konkurēt, darba devēji
un darba ņēmēji varēja satikties
Nodarbinātības valsts aģentūras
organizētajā Vakanču gadatirgū un
ātrajos randiņos, savukārt jauniešu
grupām tika piedāvāta lekcija «Kā
būt veiksmīgam jaunietim darba

tirgū», tomēr tajā stāstīto tikpat
labi var attiecināt uz ikvienu darba
meklētāju. «Mēs katrs individuāli
veidojam darba devēju viedokli par
kādu sociālo grupu kopumā. Piemēram, uzņēmums uzaicina uz darba
pārrunām jaunieti, bet viņš neierodas, pat nepabrīdina... Nākamreiz
uzņēmējs uz jauniešiem kā potenciālajiem darba ņēmējiem jau skatīsies
ar piesardzību,» norāda «CV online»
klientu menedžere Dace Kalniņa.
Viņa uzsver, ka pirmais iespaids par
cilvēku veidojas pēc viņa CV, e-pasta
adreses, no kuras tas nosūtīts, personas ierakstiem sociālajos tīklos, bet
vēlāk – pēc tikšanās klātienē.
Uzņēmums veicis ikgadējo pētījumu par atalgojumu valstī, un
dati liecina, ka Zemgalē 2018. gadā
vidējā alga uz rokas bija 749 eiro, kas
ir par 59 eiro vairāk nekā 2017. gadā,
savukārt Jelgavā pērn vidējā alga uz
rokas bija 791 eiro, kas ir par 71 eiro
jeb 9 procentiem lielāka nekā 2017.
gadā. Vislabāk apmaksātie valstī ir
IT nozares speciālisti ar vidēji 1480
eiro mēnesī uz rokas, tad juristi un
tieslietu speciālisti – 1283 eiro; ban-

ku, apdrošināšanas, finanšu sektora
un grāmatvedības speciālisti – 1002
eiro; celtniecības un nekustamā
īpašuma speciālisti – 983 eiro un
mārketinga, PR un mediju pārstāvji
– 901 eiro. «Papētīju arī aktuālos darba sludinājumus Jelgavā – lielākais
atalgojums ir ražošanas vadītājiem,
projektu vadītājiem, būvniecības
speciālistiem un pārdevējiem,» norāda «CV online» pārstāve.
Runājot par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm, D.Kalniņa secina: mūsdienās liels pluss ir valodu
zināšanas, tomēr tās jānovērtē reāli
un CV nevajadzētu pārspīlēt. Tāpat
nozīme var izrādīties cilvēka hobijiem, interesēm un citām prasmēm,
kuras darba devējs varbūt nav prasījis, bet tās var palīdzēt konkrētajā
darbā.
No «Jelgavas Vēstneša» izstādē
uzrunātajiem jauniešiem reti kurš
jau skaidri zina, ar ko vēlas saistīt
savu karjeru. Piemēram, Lūciju ieinteresējusi fizioterapeita profesija,
jo daudzi draugi ir sportisti un viņa
gribētu sportistiem palīdzēt. Karolīna
sapņo par radošu darbu ar brīvu

grafiku, un, viņasprāt, tā varētu būt
stilista profesija. «Taču apzinos, ka
šī profesija nav pārāk pieprasīta,
jo cilvēki paši diezgan labi ar to
tiek galā, tāpēc jāizvirza augstāki
mērķi,» spriež jauniete. Savukārt
Eniju saista tieslietas, un kā savu
viņa varētu iedomāties advokāta
profesiju. «Manuprāt, advokātam
darbs būs vienmēr,» piebilst viņa.
Jaunieši vērtē, ka darba tirgū noteikti
noderēs valodu zināšanas, tāpat
arvien aktuālāki pasaulē kļūst ar vidi
saistīti procesi, tomēr, viņuprāt, pats
svarīgākais – lai ir mērķis.
Tam piekrīt arī darba devēji, kuri
uzskata: ja jaunietim degs acis,
pārējo viņš iemācīsies darbavietā.
Tāpēc ir svarīgi, lai jaunietim būtu
iespēja pamēģināt dažādas lietas,
apmeklēt uzņēmumus, uzzināt
vairāk par interesējošajām nozarēm.
Tāpat uzņēmēji no darbinieka sagaida komunikācijas prasmes – ne tikai
svešvalodu zināšanas, bet arī spēju
atrast kopīgu valodu ar darba devēju, kolēģiem, klientiem, atsevišķos
gadījumos – prasmi rakstīt gramatiski pareizi un lojalitāti, kā arī adekvātu

novērtējumu paša prasmēm. «Jauniešiem intereses par darbu ražotnē
tikpat kā nav. Pie mums strādā tikai
četri jaunieši, bet viņi palika darbā
pēc prakses,» stāsta metālapstrādes uzņēmuma «Signum» valdes
priekšsēdētājs Andris Upenieks. Viņš
novērojis, ka jaunieši sludinājumos
izpēta, cik vērti ir darba tirgū, un
jau uzreiz pēc skolas cer saņemt
maksimālo atalgojumu, kaut gan
patiesībā daudziem nav nepieciešamo prasmju. «Mēs varētu maksāt, ja
jaunietis būtu gatavs sākt no apakšas
un ar darbu pierādīt, ka tiešām šo
algu var nopelnīt,» tā uzņēmējs.
Tomēr savu spēju pārvērtēšana nav
raksturīga tikai jauniešiem. «Cilvēki
mēdz uzskatīt, ka var darīt visu, bet
tā nav. Piemēram, pie mums darbā
piesakās pretendenti, kuri iepriekš
strādājuši tirdzniecībā, bet darbs
veikalā un astoņas stundas uz kājām
ražotnē nav viens un tas pats, turklāt
nepieciešamas arī citas prasmes, piemēram, jāprot lasīt rasējumu,» stāsta
metālapstrādes uzņēmuma «AKG
Thermotechnik Lettland» personāla
speciāliste Ieva Uldriķe.

Tomēr tikpat būtiski kā darbaspēka piesaiste ir uzņēmēja spēja
pastāvēt globālās konkurences
apstākļos, un izstāde «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2019» ir laba
iespēja iepazīstināt ar jauniem
produktiem, meklēt sadarbības
partnerus un arī prezentēt sevi
kā pievilcīgu darbavietu. Izstādē
piedalījās 143 dalībnieki, turklāt
lielāku interesi šogad izrādīja tieši
ražošanas uzņēmumi. Pasākuma
rīkotāji – Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera –, kā ierasts,
dalībniekiem pasniedza balvas
piecās nominācijās, lai rosinātu
uzņēmējus vēl vairāk domāt par
savu tēlu. Nominācijā «Labākā
reklāma» balvu saņēma «AKG
Thermotechnik Lettland», «Labākā
pārdošanas komanda» – «Astarte
nafta», nominācijā «Ģimenei
draudzīgākais stends» – Zemgales
Plānošanas reģiona apvienotais
stends, par «Inovatīvāko dalībnieku» atzīts Zemgales biznesa
inkubatoru apvienotais stends,
par «Ekstravagantāko dalībnieku»
– «Urbix».

«Mums, uzņēmējiem, ir jādzīvo līdzi laikam, digitalizācijai,
jādomā par aprīkojumu un
tehnoloģijām, ja gribam pastāvēt arī pēc gadiem pieciem,
desmit,» pārliecināts kokapstrādes uzņēmuma «Urbix»
vadītājs Normunds Štefenhagens. Viņš izstādē prezentēja
jaunu produktu – īpaši apdedzinātus koka dēļus, ko izmanto gan ēku fasādēm, gan
dizaina elementiem un plāno
piedāvāt arī dārza mēbelēm.
«Šajā idejā esam investējuši
ap 50 000 eiro, un tagad
sākam to virzīt tirgū,» stāsta uzņēmējs. Perspektīvu viņš saskata arī sadarbības projektos,
un šobrīd sadarbībā ar mebelhaus.lv tiek piedāvāti LED koki. Tie gan vairāk pieprasīti uz
nomu dažādos pasākumos.
Foto: Ivars Veiliņš
Uzņēmums «Spīdola vieno» uzrunā ar savu
ideju par mecenātismu. Tas piedāvā cashback lojalitātes karti «Spīdola vieno», un
katrs tās īpašnieks ne tikai iegūst atlaides
programmā iesaistītajos uzņēmumos, bet
netieši atbalsta arī sociālu mērķi, kam tiek
novirzīts viens procents no katra pirkuma, –
šajā gadījumā tā ir Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija, kurā mācās uzņēmuma īpašnieču
Ritas Mesteres un Ivetas Bumbieres bērni.
«Daudzi prasa, kāds mums pašām ir labums,
– jāteic, ka vislielāko gandarījumu sniedz
tas, ka esam atradušas veidu, kā palīdzēt,»
norāda Rita, aicinot programmā iesaistīties
gan uzņēmumus, gan klientus. «Spīdola ir
pirmā, tomēr uzskatu, ka šāda karte varētu
būt katrai skolai.»

Uzņēmums «Eligent» izveidots pirms pusgada un nodarbojas
ar datorprogrammēšanu – ēku un industriālo objektu automātiku. «Šī nozare pēdējos pāris gados strauji attīstās, īpaši
pieprasīti tas ir rūpnīcās, kas modernizē ražošanas procesus,»
stāsta uzņēmuma īpašnieks Juris Fedotovs. Izstādē viņš vēlējās atrast jaunus kontaktus. «Līdz šim lielākais izaicinājums
man bija darbs pie 1997. gadā būvētas HES. Stacija savu
bija nokalpojusi, un vajadzēja saprast, kā tā strādā un kā to
atjaunot. Rezultātā saražotās elektrības jaudu izdevās pat
palielināt par 10–15 procentiem,» atklāj J.Fedotovs. «Līdz
savam uzņēmumam nonāc tad, kad kļūsti zinošs kādā jomā
un vari citiem piedāvāt savus pakalpojumus,» viņš uzskata.

Metālapstrādes uzņēmums «AKG Thermotechnik Lettland» izstādē piedalījās pirmo reizi.
«Mēs plānojam paplašināt ražošanu un par 100–150 palielināt darbinieku skaitu, tāpēc
mūsu mērķis izstādē bija uzrunāt potenciālos darbiniekus,» norāda uzņēmuma personāla speciāliste Ieva Uldriķe. Ieinteresēta strādāt šajā uzņēmumā bija Mārīte. «Visu mūžu
esmu strādājusi ražošanā, tāpēc arī tagad meklēju to pašu. Turklāt man jau pāri 50, un
apkalpojošajā sfērā vairs nederu – tur pieprasītas jaunas un skaistas meitenes,» tā sieviete.
Uzņēmuma pārstāve norāda: lai gan «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā darbojas jau
15 gadu, daudzi par to nezina, tāpēc stendā prezentēts pērn Jelgavā Inženieru dienu laikā
būvēts braucamais, kam izmantots uzņēmumā ražots radiators.

Ar savu produkciju izstādes dalībniekus iepazīstināja arī
skolēnu mācību uzņēmumi, piemēram, «Be happy», kas ražo
piezīmju lapiņu un līmlapiņu aizvietotāju. «Man ir problēmas
ar piezīmju lapiņām, kas visu laiku kaut kur pazūd, un tā radās
biznesa ideja,» stāsta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 8.
klases skolniece Beatrise Dērica, kura piedāvā tāfeles piezīmju
veikšanai – mazākas ar magnētu un lielākas, stiprināmas pie
sienas. «Lai gan reālie pārdošanas apjomi nav tik labi, kā biju
paredzējusi, plānoju šo ideju attīstīt, piedāvājot jaunu formu
un krāsu tāfeles,» norāda jauniete.

Pirmos nopietnos soļus uzņēmējdarbībā sper Sandra Valaine,
kura piedāvā lina izstrādājumus ar zīmolu «Sampo», – viņas
izveidotais uzņēmums nupat uzņemts Jelgavas Biznesa inkubatorā. «Agrāk man bija vīzija par savu šūšanas fabriku
– daudzām šuvējām, kuras es uzraudzīšu. Bet šobrīd esmu
sapratusi, ka daudz ērtāk ir izmantot ārpakalpojumu. Es
saņemu gala produktu, un man nav jālauza galva par to, kā
šuvējas to paveiks. Manuprāt, šobrīd uz to virzās visa ražošana, īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, jo strādāt ar cilvēkiem ir
ļoti grūti. Turklāt vieglāk ir vadīt tikai pārdošanu, nevis pilnīgi
visus procesus,» norāda uzņēmēja. Viņas mērķis ir gana ambiciozs: lai pēc gadiem pieciem viņas produkcija būtu atpazīta
un nopērkama arī ārvalstīs. «Tuvākajā laikā plānoju piesaistīt
profesionāļus mārketingā un zīmola veidošanā, bet vēlāk – arī
dizaineru, jo viens cilvēks nevar paveikt visu,» tā S.Valaine.

Ceturtdiena, 2019. gada 2. maijs

4. maijā pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas
norāda, ka 4. maija svētku
brīvdiena iekrīt sestdienā,
4. maijā, kad valstī
tādēļ pilsētas sabiedriskais
tiek atzīmēta Latvijas
transports kursēs pēc sestdieRepublikas Neatkanas grafika. Būtiski uzsvērt,
rības atjaunošanas
ka šajā dienā pilsētas nozīmes
diena, SIA «Jelgavas
transports iedzīvotājiem būs
autobusu parks» sabez maksas, bet daudzbērnu
biedriskā transporta
ģimenes, uzrādot «3+ Ģimenes
pakalpojumus visos
karti» un personu apliecinošu
Jelgavas pilsētas mardokumentu vai attiecīgi skolēšrutu tīkla pilsētas
na vai studenta apliecību, vanozīmes maršrutos
rēs braukt bez maksas arī visos
sniegs bez maksas.
reģionālo maršrutu autobusos
Autobusi kursēs pēc
un vilcienos.
sestdienas grafika.
Jāpiebilst, ka 5. un 6. maijā
pilsētas nozīmes sabiedriskais
SIA «Jelgavas autobusu transports kursēs pēc svētdieparks» pārstāvis Gatis Dūmiņš nas grafika.

 Anastasija Miteniece
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Pilsētā notiek
bedrīšu remonts
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Īsi
 Centralizētās siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava» informē,
ka saistībā ar plānotajiem remontdarbiem 7. maijā laikā no pulksten
8 līdz 18 karstā ūdens piegāde būs
pārtraukta šādās adresēs: Kārklu
ielā 4, Kastaņu ielā 1, 2, 2a, Vīgriežu
ielā 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39,
39a, Tērvetes ielā 88, 90. Uzņēmums atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka ūdensvada
avārijas remontdarbu laikā slēgta
slidotava Pasta salā, kā arī tai blakus esošā teritorija un bērnu rotaļu
laukums. Kā norāda Zemgales Olimpiskajā centrā, plānots, ka slidotava
darbu atsāks 24. maijā.

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Pilssalas ielā 1,
Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole» izsludināšanu

 No šīs nedēļas Jelgavas tirgus
strādās bez brīvdienām – tas būs
atvērts gan pirmdienās, gan svētku
dienās. Tirgus pārstāvis Andris Vaišļa
informē, ka no 29. aprīļa Jelgavas tirgus ir atvērts katru dienu no pulksten
8 līdz 15. Šis darba laiks būs aktuāls
līdz septembrim.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Pilssalas ielā 1, Jelgavā, īstermiņa
nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 09.05.2019. plkst.13.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā. Kontakttālrunis 63005568.

 Šonedēļ uzsākti lietusūdens
noteces atjaunošanas darbi, lai
samazinātu pārmitrinājumu visiem
Linu ielai piegulošajiem īpašumiem.
Darbu gaitā tiks atjaunota virsūdeņu
notece uz lietus ūdens sistēmu Traktoristu ielā. Darbus veic SIA «Kulk», un
tos plānots pabeigt līdz 24. maijam.

Paziņojums par dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā,
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019. gada 25. aprīlī Jelgavas
pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas īpašnieku Bērzu ceļā
107, Jelgavā, iesniegumu un pieņēma lēmumu pārskatīt funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala robežas dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā (kadastra apzīmējums
0900 024 001 005), zemes vienības Bērzu ceļā 107, Jelgavā (kadastra apzīmējums
0900 024 0001), un zemes vienības Bērzu ceļā 107B, Jelgavā (kadastra apzīmējums
0900 024 0362), robežās.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.18-9 «Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu», aicinām dzīvojamās mājas Bērzu ceļā 107, Jelgavā, īpašniekus divu
mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas domes
Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8
līdz 14 vai nosūtīt tos pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona – Līga Beiere, tālrunis 63005552.

Paziņojums par dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā,
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019. gada 25. aprīlī Jelgavas
pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
Pērnavas ielā 21, Jelgavā, iesniegumu un pieņēma lēmumu pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 0900 036 0002 002), zemes vienības robežās Pērnavas ielā 21, Jelgavā
(kadastra apzīmējums 0900 036 0015).
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.18-9 «Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu», aicinām dzīvojamās mājas Pērnavas iela 21, Jelgavā, dzīvokļu īpašniekus
divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā,
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un
piektdienās no plkst.8 līdz 14 vai nosūtīt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona – Līga Beiere, tālrunis 63005552.

Foto: Ivars Veiliņš
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Ar mērķi paaugstināt
satiksmes drošību pilsētas asfaltētajās ielās
tiek labotas bedrītes,
informē pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders.
«Tik mainīgos laikapstākļos,
kādi piedzīvoti šajā ziemā, bedres ielās veidojās pastiprināti.
Februārī un marta sākumā, kad
gaisa temperatūra bija nedaudz
virs nulle grādu atzīmes, labojām avārijas bedrītes, pielietojot
aukstā asfalta tehnoloģiju,
proti, bedre tika apstrādāta ar
gāzi, un tai uzklāts un noblietēts asfalts, savukārt šobrīd

gaisa temperatūra ļauj strādāt
ar karsto asfaltu. Tā bedrītes
iespējams salabot kvalitatīvāk,
jo emulsija, kas šajā procesā tiek
izmantota, ir kā saistviela, kas
salīmē veco un jauno asfaltu,»
skaidro I.Auders, papildinot:
vispirms bedre tiek izpūsta ar
gaisu, tad apstrādāta ar emulsiju, bet pēc tam tā tiek aizdarīta
ar karsto asfaltu.
Jāpiebilst, ka, strādājot ar
karsto asfaltu, dažādās pilsētas vietās tiek pielietotas
atšķirīgas metodes. Piemēram,
1700 kvadrātmetru platībā tiks
pielietota pilnā asfaltēšanas
tehnoloģija, kas lielākoties
tiek veikta ielās, kur ir gluds
segums, – bedrītes tiks nofrēzētas, apstrādātas, un tad ieklāts asfalts. Savukārt nepilnā
asfaltēšanas tehnoloģija tiks

pielietota 3000 kvadrātmetru
platībā – nelīdzenākos asfaltēto
ielu posmos tā paredz apstrādāt
bedrītes ar emulsiju un uzklāt
asfaltu.
Šogad plānveida asfaltbetona bedrīšu remonts notiks
86 Jelgavas ielās ar asfalta
segumu. Remontdarbus veic
divas asfaltētāju brigādes, un
darbi uzsākti Pulkveža Brieža, Krišjāņa Barona, Ausekļa,
Viestura, Blaumaņa, Savienības ielā, autoostas trešajā
un ceturtajā peronā, Pasta,
Pilssalas, Sudrabu Edžus un
Katoļu ielā. Bet šonedēļ un
nākamnedēļ remontdarbi turpināsies arī Dobeles, Viskaļu
ielā, Mazajā ceļā, Skolotāju,
Driksas un Ceriņu ielā. Visus
darbus paredzēts paveikt līdz
6. jūnijam.

Izveido Jelgavas Centra pamatskolu;
7. klases komplektēs jau jūnijā
 Anastasija Miteniece

Jelgavas domes sēdē
28. februārī deputāti
atbalstīja lēmumu,
kas paredz no 1. jūnija mainīt Jelgavas
3. sākumskolas statusu un nosaukumu,
izglītības iestādi pārdēvējot par Jelgavas
Centra pamatskolu.
Saskaņā ar pieņemto
lēmumu izstrādāts
un aprīļa Jelgavas
domes sēdē pieņemts
arī jauns izglītības
iestādes nolikums, un
no 3. jūnija pamatskolā sāks uzņemt
izglītojamos 7. klasē.
Jelgavas 3. sākumskolas
statusa un nosaukuma maiņa
saistīta ar Jelgavas pilsētas
izglītības attīstības stratēģiju
2019.–2025. gadam, kas paredz
skolu tīkla sakārtošanu. Šīs
stratēģijas galvenais mērķis
ir pilsētā paaugstināt izglītības kvalitāti, nosakot katras
skolas attīstības virzienus.
Paredzēts, ka 2019./2020.
mācību gadā Jelgavas Centra
pamatskolā 7. klasē tiks uzņemti 56 audzēkņi – tās būs
divas klases, un katrā mācīsies
28 skolēni. Nepieciešamības
gadījumā katrā klasē varēs
uzņemt arī četrus izglītojamos

ar mācīšanās traucējumiem.
Uzņemšana 7. klasē Jelgavas
Centra pamatskolā, tāpat kā citās pilsētas izglītības iestādēs,
sāksies 3. jūnijā. Pieteikt izglītojamo mācībām varēs klātienē
skolā, bērna likumiskajam pārstāvim iesniedzot iesniegumu,
kā arī uzrādot savu un bērna
personu apliecinošu dokumentu un izglītojamā liecību par 6.
klases pabeigšanu.
Ja pieprasījums būs lielāks
par pieejamo vietu skaitu,
klašu komplektēšana notiks,
ievērojot prioritāro secību.
Proti, kā pirmie konkrētajā
izglītības iestādē tiks uzņemti

tie topošie septītklasnieki, kuri
jau mācās šajā skolā; tie, kuru
māsa vai brālis mācās šajā skolā; tie bērni, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Jelgavas administratīvajā teritorijā. Pārējie izglītojamie tiks uzņemti iesniegumu
reģistrēšanas secībā.
Jāpiebilst, ka kopumā Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 7. klasēs
nākamajā mācību gadā plānots
uzņemt 404 audzēkņus: Jelgavas Valsts ģimnāzijā – 145, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā
– 116, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā – 87, bet Jelgavas
Centra pamatskolā – 56.

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Katoļu ielā 7B,
Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa
nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 09.05.2019. plkst.13.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā. Kontakttālrunis 63005568.
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 Sagaidot 4. maiju, Jelgavā izvietoti dekori valsts svētku tematikā.

Dekori «Vainags» sarkanbaltsarkanā
krāsā novietoti Jāņa Čakstes bulvārī
pie LLU sporta nama, kā arī Pasta un
Sudrabu Edžus ielas krustojumā, optiskais dekors «Latvju raksti» – Hercoga
Jēkaba laukumā, bet valsts karoga
un Jelgavas karoga dekori izvietoti
apgaismes stabos Rīgas, Lielajā ielā,
Čakstes bulvārī un Krišjāņa Barona ielā
no Uzvaras ielas līdz iebrauktuvei uz
Krišjāņa Barona ielu 3, kā arī Uzvaras
ielā no Lielās līdz Krišjāņa Barona ielai.
 25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tajās drīkstēs balsot tikai konkrētā vēlēšanu iecirknī
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Iedzīvotāji reģistrēto iecirkni, ja tas
vēlēšanu dienā būs grūti sasniedzams, līdz 7. maijam var nomainīt
uz jebkuru citu Latvijā vai ārvalstīs.
Lai uzzinātu, kurā iecirknī vēlētājs
reģistrēts 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jau marta beigās
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
(PMLP) vēlētājiem pa pastu uz deklarēto dzīvesvietu izsūtīja paziņojumus.
Tiesa, daļa vēlētāju paziņojumu nav
saņēmuši, taču PMLP Jelgavas nodaļas
vadītāja Inese Pučeta mierina, ka par
to nav jāsatraucas, jo savu vēlēšanu
iecirkni ikviens var noskaidrot internetā, izmantojot PMLP e-pakalpojumu
«Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana»,
vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas
uzziņu tālruni 67049999. Ja sākotnēji
piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu
dienā būs grūti sasniedzams, līdz 7.
maijam iecirkni var mainīt uz jebkuru
citu. Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos veidos: tiešsaistē,
izmantojot PMLP e-pakalpojumu
«Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
un maiņa», vai klātienē, piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai
Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā
pārstāvniecībā (jāaizpilda iesniegums
un jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments). Jelgavā tas iespējams
Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, kas
atrodas domes ēkā Lielajā ielā 11, 1.
stāvā. Sektorā norāda, ka aktivitāte,
mainot iecirkni klātienē, nav liela – to
dara līdz pieciem cilvēkiem nedēļā.
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1947. gadā kādā ģimenes dārzā tēvs uzņēma fotogrāfiju, kurā ap ozolu rotaļājas
viņa meita kopā ar saviem draugiem. Kurš būtu domājis, ka pēc 72 gadiem šo
vietu pilsētnieki sauks par Ozolskvēru, dižozols kļūs par tā galveno simbolu, bet
meitene, kas reiz rotaļājās pie dižā koka – šobrīd kundze Velta Kalniņa –, piedzīvos jauna ozola stādīšanu šajā pašā vietā. «Esam pateicīgi dižajam ozolam,
kas ilgus gadus apkārtējos ir priecējis ar savu varenību. Varam tikai minēt, cik
daudz notikumu 250 gadu garā mūža laikā tas piedzīvojis. Lai šodien iestādītais
ozols ir dižozola dzimtas turpinātājs!» Lielās talkas dienā uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Jaunā vairāk nekā sešus metrus augstā ozola
stādīšanā skvērā simboliski piedalījās arī pilsētas ģimenes.

Lielajā talkā labiekārto pilsētu
Ar devīzi «Kurš tad, ja ne mēs?!» vairāk nekā 2000 jelgavnieku
60 pilsētas vietās 27. aprīlī iesaistījās ikgadējās Lielās talkas aktivitātēs. Šā gada talkas akcents bija labiekārtošana – pilsētnieki
sēja zālienu namiem piegulošajā teritorijā, ierīkoja bērnu spēļu
vietas, atjaunoja krāsojumu rotaļu elementiem, stādīja puķes
un krūmus, kā arī laboja žogu. Talcinieki norādīja: tie ir vajadzīgi
darbi, ko patīkami paveikt kopīgiem spēkiem, un atkritumu, ko
vākt, gadu gaitā kļūst arvien mazāk. Lielās talkas koordinators
Jelgavā SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis
uzteic jelgavniekus, norādot, ka izaicinājums pievērsties tieši
labiekārtošanai ir veiksmīgi pieņemts, turklāt iedzīvotāji talkojuši arī daudzās pilsētas vietās, kas nav bijušas pieteiktas pie
talkas organizatora.
Talkas laikā savākti un izvesti vairāk nekā 2000 talkas maisu, kā
arī piepildīti stikla un lielgabarīta atkritumu konteineri.

Bērnudārza «Zīļuks» audzēkņi talkas dienā mazgāja grupas skapīšus,
uzkopa teritoriju, veidoja īpašas tāfelītes, kā arī gatavoja koka kastītes.
«Paštaisītās kastītes bērni varēs izmantot grupiņā mantu glabāšanai – tā
ir arī sava veida zaļā domāšana, jo vēlamies pēc iespējas mazāk izmantot
plastmasu,» stāsta grupiņas «Sārtie zīļuki» vecāki, papildinot, ka tādējādi
arī bērni pierod iesaistīties sakopšanas darbos un mācās darba kultūru.
Ganību ielas 86.
nama iedzīvotāji šogad veica
daudzveidīgus
pagalma labiekārtošanas darbus. «Dzīvoju šeit
jau 37 gadus, un
katru gadu talkas
laikā izdomājam
kādu akcentiņu.
Vienu gadu tīrām,
citu – apzaļumojam. Mūsu mājā
ir 18 dzīvokļi, un
ar kaimiņiem jau ilgus gadus esam kā liela draudzīga ģimene. Šogad,
ņemot vērā, ka mājā ir daudz ģimeņu ar bērniņiem, pievērsāmies bērnu
laika pavadīšanas jautājumam. Viens no kaimiņiem uzlika batutu, bet
papildus vīri vēl izveidoja smilškasti,» stāsta nama iedzīvotāja Ingrīda
Siliņa. Viņa norāda, ka šogad arī sakopti jau izaugušie krūmāji, kā arī
iestādītas samtenes un cidonijas.

«Ikdienā mūsu kolēģi patrulē pilsētā, tāpēc zina nosaukt
dažādas piegružotas vietas. Iepriekšējo gadu talkās palīdzējām tās sakopt, bet šogad ar lielāko prieku atsaucāmies
aicinājumam labiekārtot un nokrāsojām soliņus Rīgas ielā,»
stāsta Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs.

Vairāk nekā 30 čaklu talcinieku pulcējās Otrā pasaules
kara piemiņas vietā Graudu ielā – viņi nogrāba teritoriju un sastādīja atraitnītes. «Šajā vietā saimnieko
«Pilsētsaimniecība», bet teritorija ir ļoti plaša, tādēļ
nākam palīgā! Rudenī, kad bija lapkritis, savācām un
izvedām ap 200 maisu lapu, bet pavasara talkā turpinām sakārtot un apzaļumot,» teic talcinieki.

Šogad talkā notika arī sakopšanas darbi. «Kā tad
es labiekārtošu, ja blakus teritorijā pa dienām
aug gružu kaudze?! Apmēram hektāru plašā
teritorija, kas pieder privātīpašniekiem un valstij,
citiem kalpo kā izgāztuve, un cilvēki ir nekaunīgi
– pa naktīm ved izmest savus atkritumus. Lai šo
vietu sakoptu, ar kaimiņiem visu nedēļu kārtīgi «Šogad talka mūsu klasei nav piespiedu kārtā – esam divesam talkojuši,» stāsta Dambja ielas 39. nama padsmitie un sarosījāmies paši. Klasesbiedrs dzīvo pie Būriņu
ceļa, un tur, nokūstot sniegam, pļava pārvērtās par izgāztuvi
iedzīvotāja Tatjana Beļavska.
ar automašīnu detaļām, riepām, sadzīves atkritumiem.
Tā nolēmām kopā pastrādāt. Pirmkārt, tas ir labs darbiņš
– vasarā cilvēki te nāk peldēt –, otrkārt, tā ir iespēja vēl
pabūt kopā ar klasesbiedriem,» stāsta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi Endijs Kūlbergs un Kristaps Gailis.

Vīri krāsoja žogu un laboja veļas žāvēšanas vietu, bērni
iesaistījās darbos smilškastes zonā, bet nama sievietes
ravēja nezāles, atjaunoja bērnu rotaļu elementu krāsojumu un mazgāja logus kāpņu telpās – tā draudzīgi talkas
dienu aizvadīja Pulkveža Brieža ielas 14. nama iedzīvotāji.
«Talkas mūsu mājā nenotiek katru gadu, bet, ja notiek,
tad pamatīgas. Tā vienmēr ir iespēja ne vien savest kārtībā kopīpašumu, kas ir mūsu pašu ikdienas atpūtas vieta,
bet arī satikties un labāk iepazīties ar kaimiņiem,» teic
talkas iniciatore Jolanta Valdovska. Viņa stāsta, ka šogad
arī izmantojusi iespēju sagādāt konteineru stiklam un
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto Ivars Veiliņš kaimiņi labprāt iztīrīja savus krājumus pagrabā.

«Šogad uzskatāmi redzam talkas jēgu!» atzīst Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši, kuri jau otro gadu talkoja
Smiltnieku ielas posmā. «Ja iepriekšējā gadā mēs pārsvarā
lasījām pudeles un citus atkritumus, tad šogad tikai jāsagrābj
lapas. Droši vien tiem, kuri te iepriekš regulāri piegružoja, nu
ir kauns to darīt,» vērtē astotklasnieki. Jāpiebilst, ka viņiem,
tāpat kā daudziem citiem talciniekiem, talkas diena noslēdzās ar pikniku.

Ceturtdiena, 2019. gada 2. maijs

Cīņa par bronzu ir sākusies

30. aprīlī BK «Jelgava/LLU» sāka
cīņu par Latvijas
Basketbola līgas
2. divīzijas bronzas medaļām,
sērijā līdz divām
uzvarām tiekoties
ar «RSU». Pirmajā spēlē Jelgavas sporta
hallē uzvaru ar 80:72 izcīnīja mājinieki.
Rezultatīvākais mūsu komandā ar 18
gūtiem punktiem un izcīnītām 7 atlēcošajām bumbām bija Jānis Bērziņš
(attēlā). 18 punktus guva un četras
atlēcošās bumbas izcīnīja Reinis Avotiņš. Otrā sērijas spēle būs piektdien,
3. maijā pulksten 19, izbraukumā. Ja
būs nepieciešams, izšķirošā spēle notiks
7. maijā pulksten 20 Jelgavā.

Piedalies Jelgavas volejbola
čempionātā!

6. maijā pulksten 10 Jelgavas sporta hallē
notiks Jelgavas čempionāts volejbolā.
Komandu vārdiskais pieteikums ar spēlētāju parakstiem jāiesniedz sacensību
dienā to norises vietā līdz pulksten 10
galvenajam tiesnesim Jānim Leitim. Vīriešu konkurencē var piedalīties spēlētāji,
kuri 2018./2019. gada sezonā nespēlēja
«Credit24» Meistarlīgā, tāpat komandā
var būt ne vairāk kā divi Latvijas volejbola
čempionāta Nacionālās līgas 1. divīzijas
spēlētāji. Sieviešu konkurencē komanda
var pieteikt ne vairāk kā vienu Baltijas Sieviešu volejbola līgas un vienu Nacionālās
līgas spēlētāju vai ne vairāk kā divas Nacionālās līgas spēlētājas. Komandā drīkst
būt līdz 10 spēlētāju no 15 gadu vecuma.
Dalība sacensībās ir bez maksas.

SPORTS
Dāvinās vārtsarga ekipējumu Uzvara, zaudējums
Latvijas Hokeja federācija īsteno jauno un neizšķirts
hokeja vārtsargu atbalsta programmu,
16 Latvijas hokeja skolām, tostarp
Jelgavas Ledus sporta skolai, dāvinot
vārtsarga ekipējumu, lai sniegtu iespēju
jaunajiem hokejistiem izmēģināt spēkus
arī vārtsarga pozīcijā. Katra skola saņems
pilnu vārtsarga ekipējumu – ķiveri, nūju,
kājsargus, cimdus, slidas – un visu pārējo,
kas nepieciešams, trenējoties vārtsarga
pozīcijā. «Esam izvēlējušies lielāko no
bērnu izmēriem, kas varētu derēt 8–12
gadus veciem hokejistiem atkarībā no
katra bērna auguma,» informē Latvijas
Hokeja federācijas mārketinga vadītājs
Roberts Pļāvējs. Komplektus hokeja skolas saņems līdz jaunās sezonas sākumam.
Atbalsta programmu federācija īsteno
sadarbībā ar «Maxima Latvija».

BK «Jelgava/LLU»
basketbolists Seņkāns
startēs Eiropas spēlēs
 Ilze Knusle

Dalību starptautiskajos
turnīros sākusi Latvijas
otrā 3x3 basketbola izlase,
kuras sastāvā iekļauts arī
BK «Jelgava/LLU» spēlētājs
Armands Seņkāns. Tieši
šī izlase pārstāvēs valsti
vasaras lielākajā sporta
notikumā – Eiropas spēlēs,
kas norisināsies otro reizi,
šogad – no 21. līdz 30. jūnijam Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā.
Latvijas otrā 3x3 basketbola izlase
tika izveidota gada sākumā un savu
pirmo oficiālo turnīru aizvadīja Lieldienu brīvdienās. «Īsi pirms jaunā
gada mani uzrunāja Latvijas Basketbola savienība – informēja, ka tiek
veidota komanda, un piedāvāja tajā
spēlēt,» stāsta Armands. Viņš lēmumu nepieņēma uzreiz, tomēr beigās
piekrita, jo šādam piedāvājumam
plusu ir vairāk nekā mīnusu. «Pirmkārt, tas ir sportiskais izaicinājums.
Otrkārt, komanda ir arī Latvijas
Olimpiskās vienības B sastāvā, kas
nozīmē arī sporta un medicīnas personāla atbalstu. Treškārt, tā kā neesmu
vienīgais spēlētājs, kurš apvieno 3x3
basketbolu ar klasisko zāles basketbolu, zināju, ka tas ir iespējams,» tā
basketbolists.

Debijā uzvar top 10 komandu

Pirmais turnīrs A.Seņkānam ar
komandas biedriem Mārtiņu Šteinbergu, Robertu Pāži un Armandu
Ginteru, kuri arī spēlē Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā (Mārtiņš un
Roberts pārstāv komandu «Ķekava»,
bet Armands – «RSU»), bija Centrāl
eiropas tūres pirmais posms «Launy
Indoor» Čehijā. Tajā mūsu komanda
«Ghetto Family» uzvarēja un ieguva
tiesības 20. un 21. jūlijā startēt tūres
finālturnīrā Pardubicē, kur savukārt
būs iespēja tikt pie ceļazīmes uz pasaules tūres posmu Prāgā.
Komanda aizvadīja sešas spēles un
visās izcīnīja uzvaras. Grupas turnīrā
tika pieveiktas Čehijas komandas
«Profi Amateri» (ar rezultātu 22:17)
un «Bricks» (19:15), kā arī Vācijas
komanda «Team Sud» (21:19). Ceturtdaļfinālā ar 21:5 pārspēta Čehijas
komanda «Sokolici», pusfinālā ar
21:17 – Polijas «Coco Jambo», bet
finālā ar 21:18 – turnīrā ar pirmo
numuru izliktā komanda «Humpolec
Bernard», kas Čehiju tradicionāli pārstāv pasaules tūres posmos. «Lai gan
šis turnīrs neskaitījās pārāk augsta līmeņa, tajā piedalījās vairākas augstas
raudzes komandas. Piemēram, čehi,

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Armanda Seņkāna (Nr.14) debija valsts otrās 3x3 basketbola izlases
sastāvā bija Centrāleiropas tūres pirmais posms «Launy Indoor» Čehijā.
Turnīrā izcīnīta uzvara, finālā ar 21:18 pārspējot ar pirmo numuru izliktos čehus «Humpolec Bernard», kas Čehiju tradicionāli pārstāv pasaules
Foto: Facebook.com/Basket Academy Louny
tūres posmos.
ko uzvarējām finālā, ir pasaules top censībās – pasaules tūres posmos un
10 komanda, un uzvara pār viņiem Challenger turnīros. Eiropas spēlēs
mums deva papildu pārliecību par sa- startēs otrā izlase, jo tajā pašā laikā
viem spēkiem. Esam jauna komanda, notiks arī Pasaules kauss, kurā arī
un šādi momenti mums ir vajadzīgi,» sacenšas valstu izlases. «Lai gan tas
stāsta A.Seņkāns.
nozīmē arī papildu atbildību, man
Nākamās sacensības Armandam būs liels gods pārstāvēt savu valsti,»
būs 13. maijā Grīziņkalnā, kur no- norāda spēlētājs.
tiks Latvijas 3x3 basketbola sezonas
atklāšana. Šajā turnīrā komandas Sprints vai maratons?
29 gadus vecais A.Seņkāns trenēcīnīsies par ceļazīmi uz Challenger
ties basketbolā sāka 1. klasē Rīgas 3.
posmu Maskavā.
bērnu un jaunatnes sporta skolā. Pēc
Gribētu uzspēlēt
11. klases viņš pārcēlās uz Jelgavu un
pret pirmo izlasi
pārgāja uz Jelgavas Bērnu un jaunatLatvijai šobrīd ir divas 3x3 basket- nes sporta skolu. Studējot LLU, viņš
bola komandas, kas starptautiskos spēlēja Jelgavas pilsētas basketbola
turnīros vāc punktus, lai celtu valsts komandā. Arī šobrīd Armands ir BK
kopējo reitingu un palīdzētu piepildīt «Jelgava/LLU» sastāvā un ar komansapni par dalību Tokijas olimpiskajās du cīnās par Latvijas Basketbola līgas
spēlēs 2020. gadā. Kā zināms, tajās 2. divīzijas bronzas medaļām. «Salīpirmo reizi programmā iekļauts arī dzināt klasisko basketbolu ar 3x3 bas3x3 basketbols, tāpēc pasaulē šis spor- ketbolu nevar – tie ir diezgan atšķirīgi
ta veids kļūst arvien populārāks. Jāat- sporta veidi, pat bumba strītbolā ir
gādina, ka Latvijas pirmajā izlasē, kas vienu izmēru mazāka, lai gan svara
turnīros startē ar nosaukumu «Riga ziņā – tāda pati kā klasiskajā basketGhetto Basket», ir iekļauts Jelgavas bolā. Tomēr, tā kā bumba ir mazāka,
basketbolists Edgars Krūmiņš.
tā labāk iesēžas plaukstā, līdz ar to
«Lai gan mēs ar pirmo komandu ir vieglāk izpildīt dribla elementus,
kopā trenējamies, gribētu satikties māņkustības. Strītbolā nepieciešaar viņiem arī kādā turnīrā – būtu ko ma arī stipra nervu sistēma, jo tur
pasvīst,» spriež A.Seņkāns, norādot, nesvilpj par katru sīkumu – tur ir
ka iespēja satikties varētu būt Chal- fiziska, netīra spēle, kas norūda. 3x3
lenger posmā Maskavā, ja viņi iegūs basketbols tiek salīdzināts ar sprintu,
tiesības tajā startēt. «Vienīgi gribētos bet zāles basketbols – ar maratonu,
tikties finālā, nevis kādā no spēlēm, un, manuprāt, tas ir diezgan trāpīgs
pēc kuras zaudētājiem turnīrs beig- salīdzinājums,» spriež basketbolists.
tos,» tā Armands.
Uz jautājumu, kas pašam tuvāks, viņš
Jāpiebilst, ka pirmā izlase lielā- nevar atbildēt, sakot: gan vienu, gan
koties piedalās augstākā ranga sa- otru spēlē no visas sirds.

FK «Jelgava»
aizvadījusi vairākas spēles un
šobrīd turnīra
tabulā ieņem 5.
vietu. 19. aprīlī jelgavnieki
mājas spēlē ar
1:2 piekāpās FK «Metta». Mājinieku labā
vārtus ar galvu 53. minūtē guva Ņikita Ivanovs (attēlā – Nr.17). 23. aprīlī izbraukumā
jelgavnieki cīnījās neizšķirti – 0:0 – ar FK
«Valmiera Glass/ViA», bet 27. aprīlī Jelgavā
viesojās BFC «Daugavpils», kas piekāpās
mājiniekiem ar 0:1. Bumbu 72. minūtē
vārtos raidīja Aivars Emsis. Nākamā spēle
būs 3. maijā pulksten 19.30 izbraukumā
pret FC «Riga».
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Turnīram piešķir
sociālu nozīmi

Latvijas Badmintona federācija aicina
piedalīties zīmējumu konkursā, kas veltīts
nesen ugunsgrēkā cietušajai Parīzes Dievmātes katedrālei. Tās vārdā – Notre-Dame
– tiks nosaukts viens no Jelgavā gaidāmā
starptautiskā badmintona turnīra «Yonex
Latvia International» kortiem, pie kura
tiks eksponēti zīmējumi. Pēc turnīra
tie būs apskatāmi arī citviet, kā arī tiks
publicēti internetā. Zīmējumus var iesūtīt
pa pastu (adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava,
LV-3001, pasta zīmogs – 20. maijs) vai kā
fotoattēlu pa e-pastu yli@badminton.
lv līdz 21. maijam. Balsojumā internetā
foto.inbox.lv un turnīra norises vietā
ZOC tiks noteikti labāko darbu autori,
kuri saņems balvas. Turnīrs notiks no 30.
maija līdz 2. jūnijam.

Jelgavas bokseri mājās
izcīna trīs zelta medaļas
 Anastasija Miteniece

Jelgavas sporta hallē noslēdzies trīs dienu boksa
maratons, kurā par medaļām cīnījās ap 80 sportistu
no sešām valstīm. Jelgavas bokseriem starptautiskais boksa turnīrs «Jelgava
Open 2019» vainagojās ar
trīs zelta medaļām, tāpat
jelgavnieki turnīrā guva
punktus un iespēju jūlijā
startēt Latvijas Jaunatnes
olimpiādē.
Pirmo vietu turnīrā izcīnīja Artūrs
Ivanovs (svarā līdz 60 kilogramiem),
Markuss Tenčs (svarā līdz 64 kilogramiem) un Ruslans Miļuns (svarā līdz
56 kilogramiem). Kā atzīst bokseri, teju
visiem šogad cīņās veicies vieglāk nekā
pērn, lai gan pretinieki bija spēcīgi.
«Jelgava Open» bija jau 11. starptautiskais boksa turnīrs mūsu pilsētā,
un šogad uz sacensībām ieradās bokseri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas,
Somijas, Krievijas un Zviedrijas.
Vērtējot Jelgavas bokseru sniegumu,
sacensību organizators Aleksandrs
Knohs norāda, ka favorīti cerības
ir attaisnojuši, savukārt citiem jāturpina strādāt un trenēt izturību.
«Sacensību līmenis bija augsts, konkurence – sīva, un mūsu puiši cīnījās
ar vienlīdz spēcīgiem pretiniekiem.
Īpaši spraigas cīņas aizvadītas ar
somiem un igauņiem. Pēc turnīra
skaidri redzams: mūsu sportistiem ar
tehniku viss ir kārtībā, ar reakciju arī,
bet pietrūkst izturības,» tā A.Knohs,

piebilstot, ka piedzīvotie zaudējumi
bokseriem būs stimuls treniņos strādāt vēl cītīgāk.
Mūsu pilsētu turnīrā šogad pārstāvēja 16 sportistu no klubiem «Olimpiskais rings» un «Jelgavas rings».
Viņi startēja trīs vecuma grupās:
2005.–2006. gadā dzimušie, 2003.–
2004. gadā dzimušie un 2001.–2002.
gadā dzimušie.
Pilsētas bokseriem šis turnīrs bija
svarīgs arī tāpēc, ka gaidāmajā Latvijas Jaunatnes olimpiādē startēs tie,
kuri reitingā savā kategorijā iekļūs
labāko astoņniekā. Pēc iegūtajiem
punktiem, šobrīd tiesības startēt
olimpiādē ieguvuši astoņi jelgavnieki
– R.Miļuns, A.Ivanovs, M.Tenčs, Romualds Velavs, kurš gan traumas dēļ
turnīrā nepiedalījās, Ņikita Vofromejevs, Endijs Ivanovs, Kārlis Prīlings
un Andžejs Sekstiņš.
Jāpiebilst, ka turnīra viesi atzinīgi
novērtēja Jelgavas sacensību līmeni
un labo organizāciju. Piemēram,
somu treneris Askars Sarsembajevs
Jelgavā viesojās jau trešo reizi un
atzina, ka turnīri Jelgavā ir iespēja
satikties ar spēcīgiem bokseriem no
dažādām pasaules valstīm un tieši
tas ir veids, kā turpināt kāpināt savu
audzēkņu prasmju līmeni. A.Knohs,
pasniedzot nelielas piemiņas statuetes, pateicās par sadarbību Latvijas
Boksa federācijas prezidentam Nilam
Žuravļovam un ģenerālsekretāram
Genādijam Glazkovam, savukārt
federācijas pārstāvji – pasākuma
organizatoram un pašvaldībai par
iniciatīvu organizēt starptautiska
līmeņa turnīru.

Turnīra finālā viena no
Foto: no JV arhīva
spraigākajām cīņām izvērtās svara kategorijā
līdz 64 kilogramiem,
kad ringā tikās divi pilsētas bokseri: Aksels
Kinduris (no labās) no
kluba «Jelgavas rings»
un Markuss Tenčs no
«Olimpiskā ringa». «Lai
gan abi dzīvojam Jelgavā, neesam pazīstami,
un tas arī nav svarīgi, jo
ringā nav starpības – draugs vai svešinieks. Esam pretinieki. Noskaņojos
parādīt maksimumu, un viss izdevās,» vērtē 1. vietas ieguvējs M.Tenčs.

Sporta pasākumi
3. maijā pulksten 16.30 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā meistarības grupā: FS «Jelgava» U-14–FC «Real
Pro» U-14 (bāzē Kārklu ielā 6).
4. maijā pulksten 11 – ielu stafetes
skrējiens «Brīvības stafetes» (pulcēšanās
– Hercoga Jēkaba laukumā).
4. un 5. maijā pulksten 9 – Latvijas
kauss mākslas vingrošanā (ZOC).
5. maijā pulksten 9 – 10. Baltijas J.K.A.
karatē čempionāts (sporta hallē).
5. maijā pulksten 12 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā attīstības grupā: FS «Jelgava» U-13–FK
«Spartaks»/JFC «Skonto» U-13 (bāzē
Kārklu ielā 6).

5. maijā pulksten 14 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā elites
grupā: FS «Jelgava» U-16–SK «Super
Nova» U-16 (bāzē Kārklu ielā 6).
6. maijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts volejbolā (sporta hallē).
6. maijā pulksten 14 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā elites
grupā: FS «Jelgava» U-15–«Liepājas FS»
U-15 (bāzē Kārklu ielā 6).
8. maijā pulksten 14 – 48. skolēnu
spartakiāde vieglatlētikā (ZOC).
11. un 12. maijā pulksten 10 –
Baltijas Lakrosa līgas 1. posma spēles
vīriešiem (ZOC).			
11. maijā pulksten 11 – «SMScredit.
lv» BMX čempionāta 1. posms (ZOC).
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SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) –
mūsdienīga ārstniecības iestāde ar plašu ārstniecības
pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu –
aicina darbā

CIGUN METODES
SPECIĀLISTU(-I)

MASIERI

ar medicīnisko izglītību
(ar iespēju strādāt sestdienās)

ar medicīnisko izglītību
(ar iespēju strādāt arī sestdienās)

Pamata darba pienākumi:
• veikt pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, izmantojot atbilstošas medicīnas tehnoloģijas;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.

Pamata darba pienākumi:
• veikt pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kompetencei, izmantojot atbilstošas medicīnas tehnoloģijas;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.

Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta diploms);
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 950 EUR un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

KOSMĒTIĶI

(ar iespēju strādāt arī sestdienās)
Pamata darba pienākumi:
• veikt pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kompetencei, izmantojot atbilstošas medicīnas tehnoloģijas;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta
diploms);
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 629 EUR un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

TRIHOLOGU(-ĢI)
Pamata darba pienākumi:
• veikt pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kompetencei, izmantojot atbilstošas medicīnas tehnoloģijas;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta diploms);
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 1079 EUR un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

KLIENTU UN PACIENTU
REĢISTRATORU(-I)
Pamata darba pienākumi:
•pacientu reģistrācija;
•atgādinājuma ziņu sūtīšana par pacientu
pieraksta laikiem;
•ienākošo zvanu pieņemšana;
•informācijas sniegšana par ārstu pieņemšanas laikiem;
•darbs ar datubāzēm un atskaišu formu pildīšana.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
•atalgojumu no 550 EUR un sociālās garantijas;
•iespēju paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
•ērtu darba grafiku;
•veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta diploms);
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 629 EUR un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

FIZIOTERAPEITU(-I)
(darbs sestdienās)

Pamata darba pienākumi:
• veikt pacienta veselības un funkcionālā
stāvokļa novērtēšanu;
• veikt izglītojošo un profilaktisko darbu;
• vadīt individuālās un grupu ārstnieciskās
vingrošanas nodarbības;
• nodrošināt nepieciešamo ārstniecību,
pielietojot fizioterapijas tehnoloģijas;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta diploms);
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts
reģistrā;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 950 EUR un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

OFTALMOLOGU(-ĢI)
(darbs sestdienās)

Pamata darba pienākumi:
• veikt pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kompetencei, izmantojot atbilstošas medicīnas tehnoloģijas;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta
diploms);
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
• valsts valodas zināšanas;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 1079 EUR un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.
Lai pieteiktos, CV, motivācijas vēstuli un
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
norādot vakanci, lūgums sūtīt
pa e-pastu jp@jp.lv
vai iesniegt personīgi Jelgavā, Sudrabu
Edžus ielā 10, 412. kabinetā.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks
virzīti atlases nākamajai kārtai.
Informējam, ka iesniegto informāciju,
t.sk. jūsu personas datus,
apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi
izvērtēt jūsu piemērotību norādītajam amatam.

ZIŅAS
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Valsts iestādēs –
Atvērto durvju diena
 Anastasija Miteniece

Foto: no JV arhīva

Kā strādā mūsu valsts
pārvaldes iestādes
un to filiāles, varēs
uzzināt no 8. līdz 11.
maijam, kad ekskursijās un interaktīvās
nodarbēs būs iespēja
iepazīt aptuveni 100
valsts iestāžu ikdienas darbu. Jelgavā
apmeklētājus gaidīs
sešās. Vizīti iestādēs
interesenti gan aicināti pieteikt iepriekš.
Izzinošu ekskursiju 9. maijā
no pulksten 12 līdz 19 organizēs Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests. Visas
dienas garumā Jelgavas ugunsdzēsēju depo Dobeles ielā 16
glābēji ne tikai izrādīs savu
tehniku, bet arī atgādinās par
ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Tāpat
apmeklētājiem būs iespēja
pašiem iejusties ugunsdzēsēju
glābēju lomā, uzvelkot speciālo
aizsargtērpu. Jāpiebilst, ka
skolu un bērnudārzu grupu, kā
arī individuālie apmeklējumi
iepriekš jāpiesaka pa tālruni
20379065.
9. maijā no pulksten 9 līdz 16
interesentus gaidīs arī Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra Pasta ielā 43. Tās darbinieki iepazīstinās ar aģentūras sniegtajiem sociālajiem
pakalpojumiem un atbildēs uz
jautājumiem. Dalība pasākumā
iepriekš nav jāpiesaka.
Ekskursiju 9. maijā no pulksten 10 līdz 15 organizēs Latvijas Nacionālā arhīva Jelgavas
zonālais valsts arhīvs Pulkveža
Brieža ielā 24 – iestādes darbinieki piedāvās izzināt arhīva
telpas, iepazīstinot ar ikdienas

darbu, glabātuvju saturu un
dokumentu uzkrāšanas un
izmantošanas iespējām. Tāpat
lasītavas telpās varēs aplūkot
izstādi «Pastaiga pa Jelgavu».
Pieteikt vizīti, sūtot apmeklētāju sarakstu, iespējams pa
e-pastu Edite.Ilgavize@arhivi.
gov.lv.
Savukārt 10. maijā no pulksten 10 līdz 16 interesenti aicināti viesoties Valsts probācijas
dienestā Dobeles ielā 62a – tur
jomas pārstāvji iepazīstinās ar
dienesta funkcijām, stāstīs par
iespējām iesaistīties taisnīguma atjaunošanā un brīvprātīgajā darbā, kā arī piedāvās apskatīt elektroniskās uzraudzības
ierīces un uzzināt par elektroniskās uzraudzības īstenošanu
mūsu valstī. Bet no pulksten 10
līdz 11 jaunieši varēs piedalīties
un izteikt savu viedokli diskusijā «Progresīva sodu izpilde
– tehnoloģijas Valsts probācijas

dienesta darbā». Interesenti
aicināti iepriekš pieteikties pa
tālruni 67021115 vai e-pastu
zemgale@vpd.gov.lv.
Iejusties mediķu lomā 10.
maijā no pulksten 10 līdz 13
piedāvās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģionālais centrs
Svētes ielā 37. Apmeklējuma laikā būs iespēja ne vien
uzzināt par dienesta darbu
un mediķu profesiju, bet arī
izpētīt neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvos
transportlīdzekļus un to aprīkojumu. Aktīvākie dalībnieki
varēs darboties ar manekenu, apgūstot atdzīvināšanas
pasākumus cilvēka dzīvībai
kritiskās situācijās. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tādēļ interesenti aicināti
pieteikties līdz 3. maijam,
zvanot pa tālruni 26384759
vai rakstot pa e-pastu inese.

joze@nmpd.gov.lv.
11. maijā no pulksten 10
līdz 14 uz izglītojošām un interaktīvām nodarbēm aicinās
Valsts darba inspekcija – pie
veikala «Kurši» Rūpniecības
ielā 22a apmeklētājiem būs
iespēja piedalīties virtuālās
realitātes spēlē un pārbaudīt
zināšanas darba aizsardzībā,
virtuāli nokļūstot piecu dažādu
nozaru uzņēmumos, piedalīties
viktorīnās, iegūstot balvas, noskatīties izglītojošus video par
darba aizsardzību un saņemt
informatīvus materiālus, kā arī
neformālā gaisotnē konsultēties ar Valsts darba inspekcijas
speciālistu un apspriest darba
tiesību un darba aizsardzības
jautājumus. Šim pasākumam
iepriekš nav jāpiesakās.
Vairāk par aktivitātēm Atvērto durvju dienā valsts iestādēs var uzzināt mājaslapā www.
atvertodurvjudiena.lv.

ZOC stadionā izbūvē
Pilsētā stāda puķes
kopumā plānots izmantot 74 790
modernu laistīšanas sistēmu  Jana Bahmane
ziedu stādu,» stāsta I.Gamorja.

 Ilze Knusle

Zemgales Olimpiskā
centra (ZOC) stadiona dabīgā seguma
laukumam tiek izbūvēta moderna laistīšanas sistēma. «Šāda
sistēma ir viens no
priekšnosacījumiem,
lai laukums atbilstu
augstākajai futbola
stadionu kategorijai
un tajā varētu notikt
starptautiska mēroga spēles,» stāsta
ZOC projektu vadītājs
Kristaps Millers.
Līdz šim laistīšanai izmantota
ruļļa tipa laistīšanas sistēma –
tai bija piecu stundu perioda
cikls, pēc kura sistēma bija
jāpārvieto uz citu laukuma daļu.
Jaunā darbosies automātiski,
turklāt nosegs visu zālienu.
«Ieguvums būs arī tas, ka jaunā
sistēma, ja būs tāda nepieciešamība, sniegs iespēju aplaistīt
laukumu pat spēles starplaikā,
turklāt tai ir lietus sensors – gadījumā, ja sāk līt, laistīšana tiek
pārtraukta. Tādējādi zāliens
netiek pārlaistīts un arī ūdens
tiek patērēts lietderīgi,» skaidro
K.Millers.
Dabīgā seguma laukumā tiek

izveidoti kanāli laistīšanas sistēmai. Pēc tam, konsultējoties
ar speciālistiem, atjaunos un
uzlabos laukuma zālienu, kam
apmēram mēnesi vajadzēs nostāvēties. Plānots, ka aktivitāte
dabīgā seguma laukumā atgriezīsies 21. maijā, kad ZOC paredzēta «Optibet» futbola Virslīgas
spēle starp FK «Jelgava» un FK
«Spartaks Jūrmala».
ZOC stadionā plānoti vēl citi
uzlabojumi, piemēram, elektrības kontaktligzdu ierīkošana
atsevišķos vieglatlētikas sektoros, lai būtu ērtāk aizvadīt
sacensības. Savukārt līdzšinējo
mehānisko ruļļa tipa laistīšanas
sistēmu varētu izmantot citu
pilsētas sporta laukumu uzturēšanai un laistīšanai, jo tā ir
pārvietojama.
Laistīšanas sistēmas ierīkošana izmaksā ap 20 000 eiro,
un ZOC to īsteno ar Latvijas
Futbola federācijas finansiālu –
10 000 eiro – atbalstu. Darbus
veic uzņēmums «Modo golf»,
kas specializējies dabīgā zāliena
laukumu ierīkošanā un apkopē.
Jāpiebilst, ka futbola stadioniem kategorijas piešķir Latvijas
Futbola federācija, pamatojoties
uz Stadionu un infrastruktūras
noteikumiem. Pavisam ir četras
kategorijas, un ZOC stadionam
šobrīd ir II – visaugstākā.

Iestājoties siltajam laikam, Jelgavas puķu
dobēs iestādītas atraitnītes, bet no maija vidus
pilsētu rotās vasaras ziedi un augi, piemēram,
leduspuķes, samtenes,
graudzāles.

Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja norāda, ka
šobrīd atraitnītes iestādītas dobēs
Lielajā ielā, Lielās un Pētera ielas
krustojumā, pie autoostas, nogāzē
pie Driksas tilta tuneļa, kā arī pie
vides objekta «Laika rats 100», bet
pārējās pilsētas dobēs maija vidū
tiks dēstītas vasaras puķes.
«Šogad pilsētā neesam ierīkojuši
jaunas dobes, taču ik gadu mainām
ziedu rakstu. Līdz šim Jelgavas
dobēs iestādīts ap 4400 atraitnīšu,
bet vasaras sezonā apzaļumošanai

Viņa papildina, ka arī šosezon
Hercoga Jēkaba laukumā, Lielās
un Pētera ielas krustojumā un
Tērvetes un Rūpniecības ielas
krustojumā ziedēs ziedu pauguri
– tur puķu dobes papildinātas ar
pusapaļiem telpiskiem metāla
karkasiem, kuros drīzumā tiks
sastādītas leduspuķes. Jāpiebilst,
ka jau šobrīd šāds ziedu paugurs ar
atraitnītēm rotā Lielās un Pētera
ielas krustojumu. Savukārt sadarbībā ar mākslinieci Lauru Vizbuli
radītās dekorācijas – zili baltas
metāla bumbas, ko veido nelieli
apļveida elementi –, kas iepriekš
atradās puķu dobēs Driksas ielas
gājēju posmā, tiks uzstādītas Brīvības bulvāra rotācijas aplī.
Arī šogad Driksas krastā uzziedēs puķu dobe Latvijas simtgades
zīmes veidolā – 26 metrus garo
un 12 metrus plato dobi, kuras
pamatā ir metāla karkass, rotās
sarkanas un baltas leduspuķes.
Foto: Ivars Veiliņš
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PAZIŅOJUMI

EIR0PAS DIENA
Jelgavā 9. maijā
Raiņa parkā
13 – Eiropas dienas atklāšana.
Uzstājas Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas grupas.
13–13.30 – pieteikšanās orientēšanās spēlei.
13.30–16 – orientēšanās spēle: fotokontrolpunkti – Raiņa parkā.
13–16.30 – izglītojošas, radošas, sportiskas aktivitātes:
iepazīsti, eksperimentē, radi, spēlē, sporto!
• Galda spēles – puzle, dambrete, šahs, loto, «Dixit»,
«Jestrie zīmējumi», «Tvisters» u.c.
• Zinātne – robotika, gaisa raķešu darbnīca u.c.
• Māksla – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde un praktiska darbnīca.
• Teātris – leļļu un improvizācijas teātris,
teātra sporta aktivitātes.
• Mūzika – iepazīsim mūzikas daudzveidību
praktiskā darbībā!
• Sports – lēkšana, skriešana, mešana.
16.30 – pasākuma noslēgums, uzvarētāju apbalvošana.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
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No 2. līdz 31. maijam Jelgavas Mākslas skola
pieņem iesniegumus jaunajam mācību gadam.

Uzņemam 8–25 gadus vecus izglītojamos programmā
«Vizuāli plastiskā māksla», 20V un 30V.
Tālrunis 26674446; www.j-m-s.lv.

Jelgavas Mūzikas vidusskola
ielūdz uz Pavasara lielkoncertu
trešdien, 8. maijā, plkst.17.30.
Pēc koncerta – atvērto durvju laiks
un iespēja iepazīties ar skolu.
Adrese: Lapskalna iela 2, Jelgava.
Uz tikšanos!
SIA «Steel pro» izgatavo un uzstāda iekārtas elektroenerģijas un siltumenerģijas
iegūšanai no koksnes, iekārtas dažādu
birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai un uzglabāšanai,
kā arī metāla būvkonstrukcijas.

SIA «Steel pro» saistībā ar paplašināšanos
aicina darbā ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
Pienākumi:
• pēc rasējumiem salikt metāla konstrukcijas un ierīces;
• griezt, urbt un slīpēt materiālus.
Prasības:
• pieredze atslēdznieka(-ces) darbā.
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• profesionālu pilnveidi un attīstību;
• iespēju iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām.
Atalgojums – 900–1300 EUR (bruto).

METINĀTĀJUS(-AS)
Prasības:
• spēja orientēties tehniskajos rasējumos;
• praktiska pieredze nerūsējošā un parastā tērauda
apstrādē un metināšanā;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu;
• metinātāja sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
(nav obligāts).
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• profesionālu pilnveidi un attīstību;
• iespēju iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām.
Atalgojums – 900–1300 EUR (bruto).
Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni 25516116
(no plkst.8 līdz 17) vai sūtīt savu CV, norādot vakanci,
pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.
Izolēto cauruļu ražotājs SIA «Poliurs»
(reģ.Nr.4003242370) aicina pastāvīgā darbā

METINĀTĀJUS(-AS).

Ja tev piemīt spēja labi metināt un nav kaitīgu ieradumu, piedāvājam stabilu atalgojumu vienmēr laikā,
visas sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
pēc viena nostrādāta gada. Darbs maiņās.
Atalgojums – 7 EUR/st. (bruto).
CV ar norādi «Metinātājs(-a)»
lūgums sūtīt pa e-pastu Ilvars@poliurs.lv.
Tālrunis 26442582.
Darbavieta: Ozolniekos, Saules ielā 8.

Piedāvā darbu
SIA «Agro-Vita» (reģ.Nr.41703004421) aicina
darbā profesionālu virpotāju uz pusslodzi. Atalgojums – 4,85 EUR/h (bruto). T.29516610.
SIA «Intransserviss» (reģ.Nr.53603016161) piedāvā stabilu un pastāvīgu darbu ar sociālajām
garantijām automobiļu mazgātājiem(-ām).
Bruto darba alga – no 2,71 līdz 8,20 EUR/h.
Pretendentiem lūgums zvanīt pa tālruni
63011667, 26144877, sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv vai pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā.

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību Ritai Glušņovai,
tēvu mūžības ceļā aizvadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
PĒTERIS ĀNS (1929. g.)
LEONS LAPA (1941. g.)
IRĒNA LEBEDE (1936. g.).
Izvadīšana 02.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
LIDIJA IVANOVA (1931. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.13 Baložu kapsētā.
TAMĀRA OKOROČKOVA (1938. g.).
Izvadīšana 02.05. plkst.14 Romas kapsētā.
VILNIS ZNOTIŅŠ (1940. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
No 3. līdz 18. maijam – koka skulptūru simpozijs «Otrā elpa». 20. maijā – vides
objekta «Laika vilciens» atklāšana (Ozolskvērā).
4. maijā – Brīvības svētki. Sīkāka informācija – www.festivali.jelgava.lv.
4. maijā pulksten 10 – ekskursija Baltā galdauta svētkos ar autobusu pa Jelgavas
novadu kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889, 63005447.
4. maijā pulksten 19 – roka zelta hitu programma koncertā «Pie laika» – tautā
mīlētas un līdzi dziedamas dziesmas visām paaudzēm. Piedalās: Igo, G.Veits, A.Ērglis,
I.Fomins, T.Kleins. Pavadošais sastāvs: J.Strazds, M.Kupčs, A.Meijers, G.Lintiņš. Biļešu
cena – 4–7 € (kultūras namā).
8. maijā pulksten 18 – Raimonds Pauls, koris «Spīgo» un Daumants Kalniņš koncertā «Pūpoliņi un zvirbulīši». Programmā – R.Paula «Putnu dziesmas» ar I.Zanderes
vārdiem, «Vītola stabules dziesmas» ar V.Plūdoņa vārdiem, dziesmas no CD «Ja man
saule roku dotu» u.c. Koncertā piedalās «Sinfonietta Rīga» stīgu kvartets (M.Spārniņa
(vijole), S.Šteimane (vijole), D.Sliecāns (alts), K.Klotiņš (čells)). Koncerta mākslinieciskā
vadītāja – L.Celma-Kursiete. Biļešu cena – 4–10 € (kultūras namā).
9. maijā no pulksten 13 līdz 17 – Eiropas diena. Programmā – dažādas sporta
aktivitātes, orientēšanās spēle, galda spēles, ar teātri, mūziku, dejām un zinātniskiem
eksperimentiem saistītas aktivitātes. Dalība – bez maksas (Raiņa parkā).
10. maijā pulksten 18 – bērnu ansambļa «Rotiņa» koncerts – sveiciens Mātes
dienā. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
10. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda koncerts modernos ritmos «Funky Big
Band». Solisti: Rafaels Vresnigs (Austrija, «Hammons B3» ērģeles) un Elza Rozentāle
(vokāls). Koncertu vada A.Ašmane, mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis. Programmā – džeza klasika R.Vresniga aranžējumā un viņa oriģinālskaņdarbi «Hammond»
ērģelēm un bigbendam. Biļešu cena – 6–10 € (kultūras namā).
11. maijā no pulksten 9 līdz 17 un 12. maijā no pulksten 9 līdz 15 – Latvijas
Stādu dienas Jelgavā: stādāmais materiāls, sēklas, augsnes uzlabotāji, dārzu labiekārtošanas inventārs, amatniecības izstrādājumi un pārtika, kultūras programma
(pie Jelgavas pils).
11. maijā no pulksten 10 līdz 20 – izzinoša spēle pa dažādām Jelgavas vietām
«Jelgavas vasaras rēbuss». Dalība – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
11. maijā pulksten 11 – H.K.Andersena pasaka «Alvas zaldātiņš» un radošā darb
nīca. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
11. maijā pulksten 18 – deju studijas «Benefice» laikmetīgās dejas izrāde «Gorodki.
Veltījums Sibīrijas bērniem» (10+). Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas «Latvijai – 100» atbalstu un ir iekļauts programmā «Latvijas skolas
soma». Skolotāji pieteikties rezervācijai var pa e-pastu benefice@gmail.com. Biļetes
nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika». Tālrunis informācijai – 27795685. Biļešu
cena – 3–4 € (kultūras namā).
No 13. līdz 19. maijam – Jelgavas restorānu nedēļa «Pavasaris tavā šķīvī» – pirmo
reizi Jelgavā norisināsies Restorānu nedēļa, kurā būs baudāmi dažādi ēdieni no vietējo
ražotāju audzētiem svaigiem pavasara produktiem. Piedalās restorāni «Parks», «Putnu
dārzs», «Pilsētas elpa» un «Chocolate & Pepper». Īpaši ēdieni par divām cenām – divi
ēdieni par 15 € vai trīs ēdieni par 18 €.
14. maijā pulksten 20 – improvizācijas izrāde «Otrā otrdiena». Ieeja – par ziedojumiem (LLU Studentu teātrī).
15. maijā pulksten 15 – Starptautiskās ģimenes dienas gaitā – konkursa «Mani
lieliskie vecvecāki» noslēguma pasākums. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju ielā 8).
15. maijā pulksten 17.30 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Mirklis». Režisore –
A.Leite-Straume. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
15. maijā pulksten 18 – Iedvesmas telpas lekcija «Kā dzīvot garšīgāk» (kā noturēt
sevi pozitīvā enerģijas laukā, kā savaldīt stresu). Lektore – psihoterapeite TV šovu
vadītāja A.Poiša. Iepriekš obligāti pieteikties pa tālruni 63082101 vai e-pastu birojs@
zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa – 2 € (ZRKAC Svētes ielā 33).

Izstādes
Līdz 21. maijam – Aidas Skalbergas jubilejas izstāde «Es tikai mirklim pieskāros...»
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
No 2. līdz 31. maijam – TDA «Lielupe» jubilejas izstāde «Mirdzēt dejā – mirdzēt
mīlestībā!»: Roberta Ķestera fotogrāfijas, kurās iemūžināti mirkļi, kad dejotāji mirdz
patiesā priekā un mīlestībā kā mēģinājumos, tā koncertos (kultūras nama 1. stāva
foajē).
No 3. līdz 31. maijam – Anetes Skreijas gleznu izstāde «Krāsu virpulī» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
3. maijā pulksten 14 – izstādes «Mākslas dienas 2019» atklāšana. Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieku darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
4. maijā pulksten 12 – «Jelgava Eiropā»: virtuālā izstāde – atskats uz Jelgavas attīstību 15 gadu laikā kopš iestāšanās ES (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. maijam – Kristīnes Graudules-Putnieces zīmējumu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
Maijā – U. Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz» (Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa Izstāžu zālē).
No 24. maija līdz 25. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku zīmējumu skate (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 25. maijam – Initas Vilks gleznu izstāde «Haijama dārzā» (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).

Jelgavas bigbends – fanka ritmos
 Jana Bahmane

Šā gada Jelgavas bigbenda
pavasara koncertu «Funky Big
Band» caurvīs fanks. Kopā ar
bigbendu kultūras namā 10.
maijā pulksten 19 uzstāsies
austriešu «Hammond» ērģeļu
virtuozs Rafaels Vresnigs un
dziedātāja Elza Rozentāle.
Ērģelnieks džeza, blūza, fanka un
soulmūzikas meistars R.Vresnigs ir
ieskaņojis 20 mūzikas albumu, uzstājies
teju visos pasaules kontinentos un ar
savu spēli apbūris arī Latvijas klausītājus. Mūziķis vairākkārt atzīts par gada
labāko ērģelnieku prestižā amerikāņu
džeza žurnāla «DownBeat» kritiķu
aptaujā un līdztekus muzicēšanai arī
aranžē un komponē skaņdarbus. «Sa-

darbība ar Rafaelu mums izveidojās
pērn džeza festivālā Šauļos. Viņš izteica
vēlmi sadarboties atkārtoti, tādēļ aicinājām viņu piedalīties mūsu pavasara
koncertā,» stāsta Jelgavas bigbenda
mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis. «Hammond» ērģeles, ko pārvalda
R.Vresnigs, ir ļoti ekskluzīvs un džeza
un blūza pasaulē iecienīts mūzikas instruments, kas plaši izmantots 60. un 70.
gados, un Latvijā ir tikai divas šādas ērģeles. Pavasara programmā skanēs džeza
klasika R.Vresniga aranžējumos un viņa
oriģināldarbi «Hammond» ērģelēm un
bigbendam. Koncertā uzstāsies arī dziedātāja E.Rozentāle – māksliniece ar unikālu un spēcīgu vokālu, kurā samtainais
tembrs mijas ar etnodziedājuma pamatīgumu. Koncertu vadīs Anete Ašmane.
Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā. Cena – 6–10 eiro.
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Stādu dienas pulcēs vairāk
nekā 200 dalībnieku

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Latvijas Stādu dienas, kas šogad mūsu pilsētā pulcēs vairāk
nekā 200 dalībnieku, Jelgavas
pils parkā notiks 11. un 12.
maijā, jau 11. reizi sniedzot
iespēju vienuviet sastapt stādu audzētājus, dažādu sēklu,
dārza tehnikas, darbarīku un
citu dārza preču tirgotājus,
kā arī iegādāties preces dārza
labiekārtošanai un saņemt
profesionāļu konsultācijas.
Stādu dienās varēs atrast dažādus
augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvos kokus un krūmus, skujeņus,
vasaras puķes, ziemcietes, garšaugus
un ārstniecības augus, kā arī graudzāles
un dažādas sēklas. Augsnes uzlabošanai
un bagātināšanai plašā piedāvājumā būs
gan kūdras substrāti, minerālu un mikrobioloģiskie mēslojumi, gan augsnes

maisījumi, bet dārza apsaimniekošanai
un labiekārtošanai varēs piemeklēt sev
ērtākos dārza apavus, darba cimdus un
darbarīkus, kā arī dārza dekorus, dažādus pinumus un citas noderīgas lietas.
«Jelgavas pils fasādes remontdarbu dēļ
šogad nedaudz samazināts tirgotāju
skaits pils pagalmā, bet, neskatoties uz
to, piedāvājums būs gana plašs. Esam
novērojuši, ka arvien vairāk tirgotāju
Stādu dienās piedāvā ne vien ziedu
stādus, bet arī dažādus garšaugus, zaļumus. Tāpat būs iespēja konsultēties ar
profesionāļiem un nobaudīt gardumus.
Interesants produkts, ko šogad varēs
iegādāties Stādu dienās, ir dabīgas ziepes
dārzniekiem,» Stādu dienu piedāvājumu
ieskicē Jelgavas pašvaldības iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle.
Tā kā Stādu dienas ir pasākums visai
ģimenei, pils saliņā būs kafejnīca, piepūšamās atrakcijas bērniem un skatuve, uz
kuras 11. maijā no pulksten 11 uzstāsies

tautas deju kolektīvi «Jaunība», «Rota»,
«Laipa», «Ozolnieki», «Kalve», «Diždancis», «Ritums», kā arī Tirkīza kora
ansamblis. Savukārt 12. maijā pulksten
11 tur notiks tautas deju ansambļa «Liel
upe» sezonas atskaites koncerts, kura
viesi būs bērnu deju kolektīvs «Ieviņa».
Savukārt pie Studentu kluba pieaugušie
varēs iemēģināt roku loka šaušanā, bet
bērni – vizināties ar ponijiem.
Jelgavas pils parkā sestdien, 11. maijā,
Stādu dienas notiks no pulksten 9 līdz 17,
bet svētdien, 12. maijā, – no pulksten 9 līdz
15. Tradicionāli pasākuma apmeklētāji savas automašīnas aicināti novietot speciāli
izveidotā stāvlaukumā Lielupes labajā
krastā pretī Jelgavas pilij, stāvlaukums
paredzēts arī Cukura ielā. Apmeklētāji,
kuri savu auto būs novietojuši patālāk
no pils parka un iegādāsies daudz stādu,
pārdevējiem varēs lūgt caurlaidi, kas ļaus
ar auto piekļūt tuvāk pilij, bet pirkumu
līdz automašīnai nogādās Ķerru palīdzības dienests.

Izrāde «Gorodki. Veltījums Sibīrijas
bērniem» saņem pirmo Dejas balvu
 Jana Bahmane

Mihaila Čehova Rīgas Krievu
teātrī aizvadīta nacionālas
nozīmes apbalvojuma – Dejas
balvas – pirmā pasniegšanas
ceremonija. Par izciliem sasniegumiem 2017. un 2018.
gadā balva pasniegta 13 nominācijās, un divās no tām
bija nominēta arī deju studijas «Benefice» dejas izrāde
«Gorodki. Veltījums Sibīrijas
bērniem». Tieši jelgavnieku
izrāde atzīta par labāko mūsdienu dejas uzvedumu Latvijā,
saņemot pirmo Dejas balvu.
«Benefices» izrāde, kas caur deju, mūziku un atmiņām stāsta par izsūtījumu uz
Sibīriju, bija nominēta kategorijā «Mūsdienu dejas uzvedums vai notikums»,
kurā arī uzvarēja, bet izrādes horeogrāfi
Annika Andersone, Sintija Siliņa un
Modris Opelts bija nominanti kategorijā
«Mūsdienu dejas horeogrāfs». «Šī izrāde ir īpaša ar to, ka tajā piedalās nevis
300 dejotāju, kā lielākoties «Benefices»
uzvedumos, bet ap 30, un tas ir milzīgs
darbs, ko viņi ir ieguldījuši,» vērtē deju
studijas «Benefice» vadītāja A.Andersone.
Viņa atklāj, ka, piesakot šo izrādi balvai,
nebija cerējusi nonākt pat nominantu
vidū, bet ieguldītais darbs ir vainagojies
panākumiem un tas novērtēts ar augstāko
apbalvojumu dejā Latvijā. «Jā, mēs esam
Eiropas čempioni un arī Latvijas konkursos cīnāmies par pirmajām vietām, bet
mani nepamet sajūta, ka visbiežāk tiek
pamanīti un novērtēti tieši Rīgas kolek-

Foto: no Annikas Andersones personīgā arhīva

tīvi. Piemēram, kategorijā «Mūsdienu
dejas horeogrāfs» mums bija jāsacenšas
ar operas «Karmena» horeogrāfu, kas,
protams, ir pavisam cits mērogs. Tādēļ
man ir milzīgs gandarījums, ka vispār
tikām nominēti. Saņemot balvu, bija ļoti
liels saviļņojums, jo tā tomēr ir pirmā
Dejas balva, liels notikums dejā Latvijā.
Turklāt starp 13 Dejas balvas saņēmējiem
mēs esam vienīgie ārpus galvaspilsētas
un tas ir kolosāli,» saka A.Andersone,
norādot, ka balva ikdienas darbā neko
daudz nemainīs, taču pieļauj, ka tā palīdzēs dejotājiem, kuri piedalījās izrādē,
vairāk noticēt sev un saviem spēkiem.
Tāpat saņemtā balva būs stimuls jaunam
projektam.
Jāpiebilst, ka balvu saņēmusī dejas
izrāde «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem» Jelgavas kultūras namā atkal būs
skatāma 11. maijā pulksten 18.
Viena no dejas izrādes horeogrāfēm
jelgavniece S.Siliņa piedalījusies arī izrādes «Bedre» veidošanā, kas bija nominēta

kategorijā «Laikmetīgās dejas iestudējums
vai notikums».
Aizvadīto divu gadu dejas notikumus
vērtēja un nominantus izvirzīja žūrijas
komisija: baleta eksperti Gunta Bāliņa,
Marians Butkevičs un Regīna Kaupuža,
laikmetīgās dejas eksperti Ramona Galkina un Andris Kačanovskis, skatuviskās
tautas dejas eksperti Gints Baumanis un
Alda Skrastiņa, mūsdienu dejas eksperti
Inga Raudinga un Guntis Spridzāns.
Katrs laureāts saņēma naudas balvu
1000 eiro, bet mūža balvas saņēmējs, kas
šoreiz ir horeogrāfs, dejas pedagogs un
vairākkārtējs Deju svētku virsvadītājs
Uldis Šteins, – 1500 eiro. Tāpat laureātiem
pasniegta mākslinieces Gintas Grūbes
veidota statuete un piespraude.
Dejas balva ir Latvijas augstākais
apbalvojums profesionālajā dejas mākslā
– baletā, laikmetīgajā dejā, mūsdienu un
skatuviskajā tautas dejā. To rīko Latvijas
Dejas informācijas centrs sadarbībā ar
Kultūras ministriju.

