Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš rīkos svinīgo pieņemšanu pāriem, kas
2019. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju. Šogad mūsu
pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 21. maijā pulksten 17 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus –
lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā
(Svētes ielā 22) līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases.
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Top «Laika vilciens»

Foto: no JV arhīva

Foto: Ivars Veiliņš

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Apkures sezona
pilsētā noslēgusies
 Ilze Knusle

Lielākajai daļai ēku
Jelgavā atslēgta
centralizētā apkure.
«Otrdienas rītā apkure nebija atslēgta
tikai 25 dzīvojamām
mājām no 420,» informē uzņēmuma
«Fortum» pārstāve
Guntra Matisa.
Pērn apkure pirmajām ēkām
tika pieslēgta laikā no 21. līdz
25. septembrim, bet oktobra
sākumā siltuma piegāde bija
nodrošināta jau gandrīz visām
ēkām. Kopumā šī apkures sezona bijusi siltāka, salīdzinot
ar 2017./2018. gada sezonu,
– dienas vidējā temperatūra
laikā no oktobra līdz martam
2017./2018. gadā bija 0,2 grādi,
bet 2018./2019. gadā – 1,6 grādi.
Noslēdzoties apkures sezonai,
iedzīvotāju parāds par apkuri
līdz 29. aprīlim bija 2,7 miljoni
eiro, bet juridisko personu parāds – 460 000 eiro. Salīdzinot ar

situāciju pirms gada, iedzīvotāju
parāds ir samazinājies par 0,1
miljonu eiro, bet juridisko personu parāds – par 85 000 eiro.
Jāuzsver gan, ka ēkās, kurās
uzstādīti moderni individuālie
siltumpunkti – un tādi ir gandrīz
visās daudzdzīvokļu mājās –,
apkuri var pilnībā nepārtraukt,
jo tā atslēdzas automātiski,
sasniedzot siltumpunktā ieregulētās temperatūras robežu. Tas
ļauj ne tikai ietaupīt maksu par
siltumu, bet arī nodrošina ēkā
komfortablu siltumu mainīgos
laikapstākļos, kad vērojamas
krasas temperatūras svārstības. Individuālā siltumpunkta
priekšrocība ir arī tā, ka rudenī
nav jāgaida rindā, lai pieslēgtu
apkuri, ēkā neuzkrājas mitrums, turklāt nav jāmaksā vairāk, lai to izžāvētu un uzsildītu.
«Apkures neatslēgšana mazina
arī iespēju nesankcionēti iztukšot ēkas apkures sistēmu un
veikt patvaļīgu radiatoru nomaiņu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt
siltumapgādi pārējos dzīvokļos,»
skaidro G.Matisa.

Tuvojas otrais NĪN
nomaksas termiņš
Ozolskvēra dižozols, kas daudzus gadus bija tā simbols, šobrīd koka skulptūru simpozijā «Otrā elpa» iegūst jaunas aprises.  Ilze Knusle
Tēlnieki Māris Gailis un Gundars Kozlovskis visu acu priekšā skvērā no ozola veido skulptūru «Laika vilciens», ko paredzēts
15. maijā ir ar likumu
atklāt Pilsētas svētku nedēļā – 20. maijā pulksten 11. «Cienot visu to laiku, ko šis koks ir piedzīvojis, arī skices mākslinie«Par nekustamā īpašucisko koncepciju veidojām aptverošu. «Laika vilciens» simbolizēs to, ko ozols redzējis savā vairāk nekā 250 gadu ilgajā
ma nodokli» noteiktais
mūžā,» stāsta koncepcijas autors M.Gailis, kurš vairākus gadus veidojis koka skulptūras gan Jelgavas bērnudārzos, gan
otrais nekustamā īpapilsētvidē. «Laika vilciens» plānots nepilnus septiņus metrus garš, un tā priekšgalā būs lokomotīve, kura vilks trīs stilizētus
šuma nodokļa (NĪN)
vagonus – Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, kas ir ticības simbols, «Academia Petrina», kas ir izglītības simbols,
maksāšanas termiņš.
un Ādolfa Alunāna māju, kas simbolizēs kultūru. Skulptūru paredzēts izvietot uz sešiem lieliem laukakmeņiem. «Ozols
«No gada sākuma līdz
kā materiāls ir ļoti ciets, un tas nemaz tik viegli apstrādei nepadodas, taču vienlaikus no ozolkoka veidotas skulptūras ir
26. aprīlim NĪN bija
ilgmūžīgākas,» stāsta tēlnieks, cerot, ka arī dižozola otrais mūžs būs mērāms gadu desmitos.

Saistošie noteikumi regulēs ūdenssaimniecības
centralizēto pakalpojumu izmantošanu
 Ilze Knusle

Jelgavas domes sēdē
pieņemti saistošie noteikumi, kas regulēs
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
izmantošanu pilsētā.
«Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi «Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā» veicinās šo
pakalpojumu kvalitāti un vides
aizsardzību,» norāda Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods. Daudzas saistošajos
noteikumos iekļautās prasības ir
definētas citos normatīvajos aktos
– likumos un Ministru kabineta
noteikumos –, bet tagad apkopotas
vienuviet un precizētas, piemērojot situācijai tieši Jelgavā.
Viena no mērķgrupām, uz kuru

noteikumi attiecas, ir ražotnes un
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi. Ražošanas uzņēmumiem
noteikta pieļaujamā piesārņojuma
koncentrācija notekūdeņiem, kas
tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. «Tas nepieciešams,
lai nodrošinātu nepārtrauktu
notekūdeņu attīrīšanas procesu.
Ja attīrīšanas ietaisēs ieplūdīs
notekūdeņi ar paaugstinātu piesārņojošo vielu koncentrāciju, tas
var iznīcināt attīrīšanas iekārtās
esošās baktērijas, un bioloģiskais
ūdens attīrīšanas process uz laiku
tiks pārtraukts,» stāsta SIA «Jelgavas ūdens» komercdirektors
Andrejs Eihvalds.
Savukārt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārtikas
produktu ražotnēm un citiem
uzņēmumiem, kuri novada taukus centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, gada laikā pēc saistošo
noteikumu stāšanās spēkā jāiz-

būvē tauku uztvērēji. «Saimnieciskās darbības veicēji, kas vēlas
objektu pieslēgt centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, vēršas pie
«Jelgavas ūdens», kas izsniedz
tehniskos noteikumus, kuros
tiek iekļautas prasības novadāmo
notekūdeņu piesārņojošo vielu
koncentrācijai. Ja tās varētu tikt
pārsniegtas, projektā jāparedz
tauku uztvērēju izbūve. Bet ir
arī uzņēmumi, kas saimniecisko
darbību uzsāk objektos, kuri jau
ir pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, – tiem tehniskie
noteikumi netiek izsniegti, un
viņi sistēmā novada taukus, kas
veicina aizsērējumus kanalizācijas
tīklos un pasliktina bioloģisko
attīrīšanas procesu attīrīšanas
ietaisēs,» skaidro A.Eihvalds.
Viņš uzsver, ka «Jelgavas ūdens»
regulāri apseko uzņēmumus, ņem
notekūdeņu paraugus un veic
pārbaudes, lai noteiktu to sastāvu,

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

un līdz ar jauniem saistošajiem
noteikumiem par pārkāpumiem
ir paredzēts administratīvais sods.
Tāpat centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt
vielas, kas izraisa tīklu aizsērēšanu; nesasmalcinātus pārtikas un/
vai ražošanas atkritumus, lokālo
attīrīšanas ietaišu nosēdumus un/
vai dūņas, koncentrētus šķīdumus
un tamlīdzīgas vielas; ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus;
farmaceitiskas vielas, radioaktīvās
vielas, degošus piemaisījumus un/
vai izšķīdinātas gāzveida vielas,
kas var veicināt uzliesmojošu un/
vai sprāgstošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā; skābes un citas vielas, kas
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu izdalīšanos; ražošanas
notekūdeņus, kuru temperatūra
pārsniedz +40 °C vai kuru vides
pH neatbilst normai 6,5–8,5.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

iekasēts divu miljonu
eiro apmērā – tie ir 54
procenti no šim gadam plānotā,» norāda
Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars
Bušs, precizējot, ka NĪN
šā gada plāns ir 3,7
miljoni eiro.

I.Bušs skaidro, ka uz gadu
aprēķināto NĪN var maksāt pa
daļām, maksājumu veicot līdz
noteiktajam maksāšanas termiņam, vai avansā – visu uzreiz
līdz pirmajam maksāšanas termiņam, kas šogad bija 1. aprīlī.
Aptuveni puse – 53 procenti – no
visiem NĪN maksātājiem nodokli
samaksājuši par visu gadu vienā
maksājumā, norāda Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks.
Atlikušie šā gada NĪN nomaksas termiņi ir 15. maijs, 15.
augusts un 15. novembris. Ja
maksājums līdz paredzētajam
termiņam nav veikts, likumā noteiktajā kārtībā tiek aprēķināta
nokavējuma nauda – 0,05 pro-

centi no nenomaksātās summas
par katru nokavējuma dienu.
Noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli un nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam «Par nodokļiem
un nodevām» un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu
izpildes kārtībai. Pirms piedziņas
uzsākšanas personai tiek nosūtīts brīdinājums; ja brīdinājumā
paredzētajā laikā un apmērā
NĪN netiek samaksāts, lēmums
tiek nodots piedziņai zvērinātam
tiesu izpildītājam.
Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, rūpīgi
pārliecinoties par konta atbilstību
un to, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī
maksājuma mērķī precīzi norādot
nodokļa maksātāja personīgā
konta numuru par zemi un ēkām,
īpašuma adresi vai kadastra
numuru, par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv – tur pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus šajos
portālos nodokļa maksātāji var
pieteikties, lai atgādinājumu par
NĪN samaksas termiņa tuvošanos
saņemtu savā e-pastā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgava svin Brīvības svētkus
Jelgavā valsts svētki nav iedomājami bez ziedu nolikšanas
pie pirmā Valsts prezidenta
Jāņa Čakstes pieminekļa – tā
pulcē dažādu paaudžu cilvēkus.
«Mums svētki ir būt visiem
kopā un apmeklēt valstiskas
nozīmes pasākumus, mācīt
bērniem to nozīmi. Mēs gribam, lai mūsu dēli to ne tikai
zinātu, bet arī justu un augtu
kā savas valsts patrioti,» saka
Liene, kuras ģimenē aug divus,
piecus un 11 gadus veci dēli.
Vecāki allaž ar zēniem pārrunā
Latvijas vēsturē
būtiskus notikumus. «Bērni nav
par mazu, lai ar
viņiem runātu
par nozīmīgām
lietām, jo, gaidot to piemēroto brīdi, pienāks
padsmit gadu,
un tad jau būs
par vēlu,» spriež
Liene.

Pirms 29 gadiem – 1990. gada 4. maijā – Latvijas
PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju «Par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu», un
šajā dienā mēs svinam Brīvības svētkus. Jelgavā
tie tradicionāli sākās ar ziedu nolikšanu pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, kur
klātesošos uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona komandieris Arvis Zīle un dziedāja jauktais
koris «Balti». Tāpat svētku programmā bija Brīvības
stafetes, pasākums pilsētas bibliotēkas pagalmā un
dienas noslēgumā koncerts.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā bija
iespēja iepazīties ar prezentāciju «4. maijs – Eiropas Savienība – Izaugsmes iespējas». «Latvija brīvību atguva pirms 29
gadiem, un teju pusi no šī laika – 15 gadus – esam pavadījuši
ES sastāvā. Vēlējāmies parādīt, kā mainījusies Jelgava, pateicoties īstenotajiem ES projektiem,» norāda muzeja vadītājas
vietniece Marija Kaupere. Muzeja galvenās speciālistes Silvas
Počas (attēlā) sagatavoto prezentāciju turpmāk plānots demonstrēt ekrānā muzeja vestibilā.

Pēdējos gados neviens
no pilsētas lielākajiem pasākumiem nav iedomājams bez mākslas studijas
«Mansards» vadītāja Raita
Junkera, kurš to iemūžina
gleznā. «Mēģinu aptvert to divu stundu procesu, kas šeit
notiek, lai ikviens, kurš uz gleznu paskatās kaut tikai sekundi,
redzētu: tā tur bija. Mēģinu attēlot vēju, lietu un cilvēkus,
kādi viņi ir: krāsaini vai ne,» teic mākslinieks. Viņš arī norāda,
ka katru gadu maina vietu, no kuras raugoties top glezna,
lai būtu cits skatpunkts.

Svētku noslēgumā Jelgavas kultūras namā izskanēja roka zelta
hitu programma «Pie laika», kurai publika dzīvoja līdzi jau
no pirmajiem akordiem. Koncerta kulminācija bija dziesma
«Dzimtā valoda», ko izpildīja solisti Guntis Veits, Andris Ērglis,
Tomass Kleins un Ivo Fomins. Skatītāji dziesmu uzņēma, stāvot
kājās un vētrainiem aplausiem. Koncerta pavadošās grupas
sastāvā spēlēja Jānis Strazds (taustiņinstrumenti), Māris
Kupčs (ģitāra), Aivars Meijers (basģitāra) un Gundars Lintiņš
(sitaminstrumenti). Pēc koncerta apmeklētāji vēl ilgi dalījās
izjūtās un sprieda, ka tas ļoti iederējās 4. maija svinībās – labi
zināmās dziesmas deva pozitīvu enerģijas lādiņu.

«Mūsu galvenais uzdevums ir būt drosmīgiem un reizē arī kritiskiem
lēmumu realizētājiem un uz valsts nākotni skatīties saprātīgi. Mums
katram pašam sev ir jāpajautā: vai es vēlos dzīvot Latvijā un kāda tā
būs?» uzrunā pie Jāņa Čakstes pieminekļa pauda Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Kas tas ir – drosmīgs?» klausoties uzrunā, mammai vaicāja piecgadīgais Rolands. «Tas ir tāds, kas nebaidās
pieņemt lēmumus,» atbildēja mamma. «Bet kāpēc karavīriem, kuri
stāv pie pieminekļa, ir šautenes, ja nav kara?» turpināja tincināt zēns,
un mamma skaidroja. Mamma Baiba norāda, ka jaunākajam dēlam ir
vecums, kad rodas daudz dažādu jautājumu: «Ir jāstāsta tagad, kamēr
ir interese, nevis pēc tam, un bērniem katru gadu ir jāatgādina, kāpēc
mēs šajā dienā noliekam ziedus, ka Latvijai ir svētki, lai viņi neaizmirst...»

Pēdējos gados Brīvības
svētki tiek svinēti arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas
pagalmā, pulcējot ne tikai
tuvējo iestāžu pārstāvjus,
bet ikvienu interesentu.
Šogad tur uzstājās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ansamblis,
dzeju lasīja Rasma Urtāne, kura vēl svētku rītā sarakstījusi dzejoli
par godu 4. maijam, un Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi
pasākuma apmeklētājus cienāja ar pašu ceptām smalkmaizītēm.
«Mēs 4. maija svētkus bibliotēkas pagalmā apmeklējam, jo šeit ir
pacilājoša un patriotiska noskaņa,» saka Lilita un Andris. Seniori
spriež, ka viņu dzīves pieredze ļauj patiešām baudīt šos svētkus. «4.
maijs mums asociējas ar vārdu «brīvība», jo mēs izjutām, kā bija,
kad brīvības nebija, kad nevarēja runāt un izteikt savas izjūtas, kad
valdīja aizdomas, kontrole un bailes, vai kāds neizspiego. Tagad ir
svarīgi šo brīvību saglabāt un turēties visiem kopā,» teic viņi.

Ceturto gadu Brīvības stafetēs startēja arī 4.–5. klašu jauktās komandas, kuru sastāvā bija četri zēni un četras meitenes. Piecu komandu
konkurencē uzvarēja Jelgavas 4. sākumskolas audzēkņi. Sporta
skolotāja Ingrīda Anzenava pēc finiša visus skrējējus sagaidīja, samīļoja, apsveica ar uzvaru un pateica paldies arī bērnu vecākiem par
piedalīšanos. Jāpiebilst, ka 4. sākumskolas komandā ceturtais posms
bija uzticēts trešklasniecei Emīlijai – šādu praksi skola piekopj, lai arī
jaunākiem bērniem sniegtu pieredzi un rūdījumu. «Tas bija satraucoši, un es noteikti gribētu piedalīties vēl,» pēc finiša teica Emīlija.

Pilsētas bibliotēkas pagalmā bija apskatāmi mākslas studijas
«Mansards» audzēkņu darbi par tēmu «Latvija». «Kad divas
stundas pirms pasākuma uznāca lietus brāzma, domājām,
ko darīt ar brīvdabas izstādi, bet beigās nolēmām – tā notiks neatkarīgi no laikapstākļiem. Pēkšņi mums vairs nebija
žēl, ja lietus transformēs bērnu darbus, jo šķita, ka tas ir
tik iederīgi šajā dienā,» norāda studijas pārstāve Kristīna
Landau-Junkere.

Viena no svētku aktivitātēm tradicionāli ir Brīvības stafešu
skrējiens pa centrālo pilsētas ielu. Šoreiz stafetēs piedalījās
4.–12. klašu audzēkņi, sacenšoties septiņās grupās. Visvairāk
uzvaru izcīnīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, kuri triumfēja 8.–9. klašu grupā gan zēnu, gan meiteņu konkurencē un
vidusskolas klašu meiteņu grupā. «Mums izdevās izvirzīties
vadībā jau pirmajā posmā, un pēc tam atlika tikai noturēt
uzvaru, kaut gan tas reizēm psiholoģiski nemaz nav tik viegli.
Bet tad vienkārši vajag ļaut vaļu kājām,» spriež Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 11.m klases skolniece Luīze. 6.–7. klašu grupā uzvarēja 4. vidusskolas meitenes un 6. vidusskolas zēni. Savukārt
vidusskolas puišu konkurencē ātrākā bija Jelgavas tehnikuma komanda. Jāpiebilst, ka stafetes vispārējā grupā varēja
piedalīties ikviens, bet šogad nepieteicās neviena komanda.
Sagatavoja Ilze Knusle, foto Ivars Veiliņš
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Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabaliem
Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un
Sporta ielā 2C, Jelgavā, apstiprināšanu
Ar Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.5/2 ir apstiprināts lokālplānojums
zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, un izdoti
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-9 «Lokālplānojuma zemesgabaliem
Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana».
Lokālplānojuma izstrādātājs – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63005493, 63005475; www.jelgava.lv.
Ar lokālplānojumu, saistošajiem noteikumiem, vides pārskatu un informatīvo ziņojumu var iepazīties:
• Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», «Dokumenti»,
«Plānošanas dokumenti», «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti»;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12238;
• Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 312. kabinetā, pirmdienās no plkst.14.30 līdz 19, trešdienās no plkst.9 līdz 12.
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Maršrutā Jelgava–Rīga
jārēķinās ar papildu laiku

• fizikas skolotāju;
• bioloģijas skolotāju;
• latviešu valodas skolotāju;
• angļu valodas skolotāju;
• mūzikas skolotāju;
• vēstures skolotāju;
• pirmsskolas skolotāju;
• psihologu(-ģi);
• karjeras pedagogu(-ģi).

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Līdztekus vērienīgiem pilsētas ielu rekonstrukcijas
darbiem, kas ievieš būtiskus satiksmes ierobežojumus
Jelgavā, šovasar autovadītājiem jārēķinās arī ar satiksmes izmaiņām ārpus pilsētas. Jo īpaši aktuāli tas ir iedzīvotājiem, kuri ikdienā dodas maršrutā Jelgava–Rīga,
jo šonedēļ arī Rīgas ielā Ozolniekos sākas rotācijas apļa
izbūve. Tāpat atsākušies būvdarbi uz ceļa Jelgava–Iecava, notiek Miera ielas tilta pārbūve, bet jau no 14. maija
tiks slēgts Loka maģistrāles dzelzceļa pārvads. Tādējādi,
lai arī kuru maršrutu uz Rīgu un atpakaļ autovadītājs
izvēlētos, jārēķinās ar papildu laiku ceļā.
«Šogad pilsētā tiek realizēta
virkne vērienīgu ielu pārbūves
projektu, kas jau tuvākajā nākotnē uzlabos satiksmes drošību
gan autovadītājiem, gan velobraucējiem un gājējiem. Tiesa,
šobrīd iedzīvotājiem ir jāsaskaras
ar daudziem satiksmes ierobežojumiem un palēninātu satiksmi
– īpaši tiem, kuri ikdienas gaitās
maršrutā Jelgava–Rīga dodas
ar automašīnu, ir jārēķinās ar
papildu laiku ceļā,» aicinot jelgavniekus būt saprotošiem, uzsver
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Maršrutā Jelgava–Rīga, braucot caur Ozolniekiem, ir vismaz
divas būvdarbu vietas. Viena no
tām ir Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojums pilsētā – šobrīd
tur nofrēzēts asfalts, notiek komunikāciju izbūve, krustojumā
samazināts joslu skaits un no
visām pusēm ir aizliegts kreisais
pagrieziens. Būvnieki lēš, ka
satiksmes ierobežojumi krustojumā saglabāsies vēl vismaz pāris
nedēļu, bet pēc tam joslu skaits
tiks atjaunots. Savukārt otra
būvdarbu vieta šajā maršrutā ir
Ozolniekos – Rīgas ielas posmā
pie krustojuma ar Skolas un Eglaines ielu. Uzlabojot satiksmes
drošību, tur šonedēļ sākas rotācijas apļa izbūve, kā arī tam piegulošo ielu ceļa seguma atjaunošana
aptuveni 200 metru garumā. Kā

norāda VAS «Latvijas valsts ceļi»
pārstāvji, būvdarbu gaitā satiksme tiks regulēta ar luksoforu vai
regulētāju palīdzību. Remontdarbu vietas šķērsošana ceļā aizņems
aptuveni papildu piecas minūtes.
Darbus paredzēts paveikt līdz
vasaras beigām.
Dodoties uz Rīgu un atpakaļ
pa Loka maģistrāli pāri dzelzceļa
pārvadam, autovadītājiem jau no
18. maija būs jāizmanto apbraucamais ceļš. Proti, Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā dzelzceļa pārvads uz trīsarpus mēnešiem
tiks slēgts un transporta plūsma
novirzīta pa Aviācijas, Garozas
ielu un Rubeņu ceļu.
Maršrutā Jelgava–Rīga, arī
braucot pa Garozas ielu, tad – pa
ceļu Jelgava–Iecava un izbraucot
uz A8 šosejas, autovadītājiem
jārēķinās ar divām būvdarbu
vietām. Viena no tām ir Garozas
ielas posms no Prohorova ielas
līdz pilsētas administratīvajai
robežai. Šobrīd tur notiek ārējā
ūdensvada un saimnieciskās
kanalizācijas izbūve, un tās gaitā
jau ieviesti satiksmes ierobežojumi – noteikta reversa satiksme.
Savukārt uzreiz pēc komunikāciju izbūves tur tiks uzsākta un
līdz gada beigām notiks ielas
rekonstrukcija. Arī šo darbu laikā saglabāsies iepriekš noteiktie
satiksmes ierobežojumi.
Tāpat būvdarbi atsākušies ceļa
Jelgava–Iecava posmā no krus-

tojuma ar Jelgavas šoseju līdz
Cenu un Salgales pagasta robežai
Ozolnieku novadā. Šajā būvdarbu posmā līdz 50 kilometriem
stundā samazināts braukšanas
ātrums, un līdz ar būvdarbiem
arī šajā vietā var būt palēnināta
satiksme pie nobrauktuvēm uz
A8 šoseju.
Braucot pa Miera ielu un tad
pa apvedceļu uz Rīgu, jārēķinās
ar to, ka notiek Miera ielas tilta
pār Platones upi rekonstrukcija
un satiksme tiek organizēta pa
pagaidu tiltu, kam ir divas joslas.
Atļautais braukšanas ātrums
šajā vietā ir 30 kilometri stundā.
«Lai atslogotu satiksmes plūsmu,
Miera ielas un Lietuvas šosejas
krustojumā luksofora darbība
ir mainīta – tiem, kuri brauks
virzienā no Rīgas uz Jelgavu
no pulksten 16 līdz 20, zaļais
luksofora signāls degs ilgāk,»
skaidro M.Mielavs. Jāpiebilst, ka
jaunizbūvētais tilts Miera ielā būs
ar četrām braukšanas joslām un
ietvi un darbus plānots pabeigt
līdz 30. novembrim.
Jāuzsver, ka pilsētas un valsts
realizēto ielu rekonstrukcijas
projekti būtiski skar ne vien
autovadītājus, bet arī sabiedrisko
transportu. «Arī autobusi iekļaujas kopējā satiksmes plūsmā.
Īpaši intensīva satiksme, kad var
kavēties gan pilsētas nozīmes,
gan arī reģionālie autobusi, ir
rīta un vakara stundas,» aicinot
pasažierus būt saprotošiem, saka
SIA «Jelgavas autobusu parks»
pārstāvis Gatis Dūmiņš. Informācija par izmaiņām pilsētas
sabiedriskā transporta kustībā
pieejama mājaslapas www.jap.lv
sadaļā «Izmaiņas».
Sekot līdzi aktuālajiem darbiem un ierobežojumiem var
«Pilsētsaimniecības» interaktīvajā kartē mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv un «Latvijas
valsts ceļu» mājaslapā www.
lvceli.lv.

Regulēs ūdenssaimniecības centralizēto pakalpojumu izmantošanu
No 1.lpp.

pirms tam obligāti nepieciešams
saskaņojums ar SIA «Jelgavas
ūdens» – to var iegūt, zvanot
Abonentu kontroles dienestam
pa tālruni 63007698. Jāuzsver,
ka mājas īpašniekam mezgla
izbūve mājas iekštelpās ir ievērojami lētāka,» stāsta A.Eihvalds,
lēšot, ka tas varētu izmaksāt no
20 līdz 100 eiro. Šāda norma
noteikta, lai privātmāju īpašniekiem atvieglotu komercuzskaites
mezgla izbūvi un samazinātu ar
to saistītās izmaksas. Īpašumos,
kuros līdz noteiktajam laikam
nebūs izbūvēts komercuzskaites
mezgls un tas aprīkots ar skaitītājiem, no nākamā gada «Jelgavas
ūdens» speciālisti šos mezglus
izbūvēs paši, izdevumus iekļaujot

20. maijā pulksten 12
skolas zālē Mātera ielā 30.

(reģ.Nr.90000023854)
no 01.09.2019. aicina darbā:

Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 197 jaunas grāmatas lieliem un maziem
– latviešu oriģinālliteratūra un tulkotā daiļliteratūra, grāmatas par ģeogrāfiju, politiku,
ierosmes brīviem brīžiem un daudz jauku grāmatu bērniem.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums paredz, ka objektiem,
kas pieslēgti centralizētajam
ūdensvada tīklam, jābūt aprīkotiem ar komercuzskaites
mēraparātiem jeb ūdensskaitītājiem. «Šobrīd Jelgavā ir ap 300
privātmāju, kurās joprojām nav
uzstādīti ūdensskaitītāji un kuru
īpašnieki par ūdens patēriņu
norēķinās pēc noteiktajām ūdens
patēriņa normām. Šo māju īpašniekiem līdz 2020. gada 1. janvārim jāizbūvē komercuzskaites
mezgls, lai pakalpojuma sniedzējs
varētu uzstādīt mērierīci. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz,
ka komercuzskaites mezglu
iespējams izbūvēt arī mājā, taču

Gaidām jūs uz satikšanos un sarunām ar
skolas skolotājiem, direktori un skolēniem

Olaines 1. vidusskola

16. maijā no plkst.10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!

Pasākums var tikt fotografēts
publicitātes nolūkiem

Atvērto durvju diena
Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijā

Pieteikties pa tālruni 63029212;
informācija – www.jsg.lv.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26;
www.jelgavasbiblioteka.lv.
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pakalpojuma rēķinā. Tikai tādā
gadījumā izmaksas būs lielākas
– no 300 līdz 700 eiro –, jo uzņēmums komercuzskaites mezglu
izbūvēs ūdens mērījumu akā uz
piederības robežas. «Jelgavas
ūdens» pieredze rāda, ka privātmāju īpašniekiem pēc skaitītāju
uzstādīšanas maksa par patērēto
ūdeni samazinās apmēram uz
pusi, salīdzinot ar summu, kas
tika maksāta, norēķinoties pēc
ūdens patēriņa normām.
Tāpat pašvaldības saistošajos
noteikumos atrunāta kārtība,
kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgtas
centralizētajai sistēmai. «Mājām,
kurās līdz šim lietus notekūdeņi
tika novadīti centralizētajā kana-

lizācijas sistēmā, piecu gadu laikā
no noteikumu spēkā stāšanās
dienas jāpārbūvē izvads vai jāizbūvē jauna sistēma, lietusūdeņus
novadot pilsētas meliorācijas un
lietusūdens kanalizācijas sistēmā,» stāsta «Jelgavas ūdens»
komercdirektors, skaidrojot: tas
atslogos kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas
ietaises un novērsīs situācijas,
kad, stipra lietus laikā pārplūstot kanalizācijas sistēmai, rodas
nepatīkama smaka. Savukārt
īpašniekam, kura objekts atrodas
pilsētas applūstošajā teritorijā un
ir pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas
izvadā jāizbūvē pretvārsts.
Par pašvaldības saistošo no-

teikumu prasību pārkāpumiem
personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, izsakot
brīdinājumu vai uzliekot naudas
sodu: fiziskām personām – līdz
350 eiro, juridiskām personām
– līdz 1400 eiro. «Tas ļaus arī
efektīvāk cīnīties pret nelegāliem
pieslēgumiem centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai. Līdz šim
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem bijām tiesīgi vien veikt
uzrēķinu par patērēto ūdeni, bet
ne sodīt par nelegālu pieslēgšanos
sistēmai,» norāda A.Eihvalds.
Saistošie noteikumi stāsies
spēkā, kad tos apstiprinās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tie tiks publicēti
«Latvijas Vēstnesī».

Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• labu atalgojumu (800–950 EUR par slodzi);
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu
olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.
Metālapstrādes uzņēmums
SIA «Lykkegaard» (reģ.Nr.43603019908)
aicina darbā

METĀLA LIEKŠANAS IEKĀRTAS
OPERATORU(-I).

Darba pienākumi:
• atbilstoši rasējumiem un kvalitātes prasībām izgatavot metāla detaļas;
• kontrolēt salocīto profilu atbilstību rasējumos definētajiem izmēriem.
Prasības:
• pieredze darbā ar liekšanas iekārtu;
• prasme lasīt tehniskos rasējumus;
• precizitāte un atbildības izjūta;
• spēja strādāt individuāli un komandā.
Piedāvājam:
• atalgojumu 900–1300 EUR (bruto) (pēc
pārbaudes laika);
• veselības apdrošināšanu
(pēc pārbaudes laika);
• darbam nepieciešamos līdzekļus;
• labus darba apstākļus;
• atbildīgu un dinamisku darbu augošā
starptautiskā uzņēmumā.
Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim pa
e-pastu jj@lykkegaard.lv vai sazinieties
ar mums pa tālruni +371 25672106
(Jānis Jermiļins).

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/st.
Darba grafiks:
1) maiņās no plkst.8 līdz 20;
2) darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Var apvienot ar mācībām vai citu darbu,
vienojoties par individuālu darba grafiku.
Pretendenti lūgti zvanīt pa tālruni 63011667,
26144877, CV sūtīt pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv vai pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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AKTUĀLI

Ceturtdiena, 2019. gada 9. maijs

3500 eiro – jauniešu iniciatīvu īstenošanai
 Jana Bahmane

Foto: no JV arhīva

Jelgavas skolēnu vokāli instrumentālo grupu festivāls, labdarības
akcija ar mērķi atbalstīt dzīvnieku patversmi, fotomākslas apmācības un izstāde, bungu spēles piederumu iegāde, sportiskas
aktivitātes jauniešiem Uzvaras parkā, Pasta salā un palienes pļavās,
praktiskas apmācības cīņai ar mobingu – tā ir daļa no jauniešu
iniciatīvu konkursā «Jaunieši var» atbalstītajiem projektiem, kuru
īstenošanai pašvaldība piešķīrusi līdz 350 eiro lielu finansējumu
katram. «Kopumā izskatījām 15 projektu pieteikumus, un pašvaldība finansiāli atbalstīja 11. Kopējā summa, kas tiks novirzīta
Jelgavas jauniešu projektu atbalstam, ir 3500 eiro. Šogad Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija aizvadīja ilgas diskusijas par to,
kurus projektus atbalstīt, jo iesniegtās idejas bija daudzveidīgas
un interesantas. Dažu atbalstīto projektu autori tika lūgti precizēt
tāmes, detalizētāk uzrādot tēriņus, bet viens no projektiem atbalstīts daļēji,» norāda Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes
lietu speciāliste Linda Vovere.
Jauniešu iniciatīvu konkursa «Jaunieši var», ko pašvaldība organizē jau ceturto gadu, mērķis ir finansiāli atbalstīt iniciatīvas, kas
veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos,
sekmējot viņu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes
un pašizaugsmi. Projektus bija aicināti iesniegt jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem, un maksimālā atbalstāmā summa vienam
projektam bija 350 eiro. «Tā kā vairāki projektu pieteicēji nepieprasīja maksimālo vienam projektam pieejamo summu, mums bija
iespēja atbalstīt nevis desmit, bet 11 projektus, un viens atbalstīts,
piešķirot daļu no pieprasītās summas,» tā L.Vovere. Kopējā projektu realizēšanai pieprasītā summa bija 4925,10 eiro, bet konkursā
pieejamais finansējums – 3500 eiro. Atbalstītie projekti jauniešiem
jāīsteno līdz 30. oktobrim.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar dažām jauniešu
idejām, kas mūsu pilsētā tiks īstenotas tuvākajā pusgadā.

PROJEKTS «FOTOMĀKSLAS NOSLĒPUMI»
PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS: 337,10 EIRO
«Fotografēšanas mākslu pašmācības ceļā apgūstu jau aptuveni trīs četrus gadus, un visvairāk man patīk iemūžināt cilvēkus un dažādus
notikumus. Arī savu zinātniski pētniecisko darbu veltīju fotomākslas tēmai – pētīju, kā gadu
gaitā mainījusies cilvēku attieksme pret fotogrāfiju, izvērtējot trīs paaudžu – no vecvecākiem
līdz saviem vienaudžiem – viedokļus. Redzot
manu interesi par fotogrāfiju, skolotāja ieteica
piedalīties konkursā «Jaunieši var» un pretendēt uz finansējumu Jelgavas skolēnu fotoizstādes organizēšanai,» stāsta 5. vidusskolas 10. klases skolniece un skolēnu padomes priekšsēdētāja
Jana Dobrjanska. Viņas izstrādātā projekta «Fotomākslas noslēpumi» mērķis ir caur praktisku
darbošanos jauniešiem atklāt fotomākslas nozīmi
mūsdienās un projekta noslēgumā Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā izveidot
Jelgavas skolēnu fotodarbu izstādi «Mirklis».
«Februārī sadarbībā ar Jelgavas muzeju jau
organizēju 5. vidusskolas audzēkņu fotoizstādi. Muzejs labprāt sadarbojas un atbalsta
jauniešus, tādēļ arī šī projekta gaitā vēlos
izstādi rīkot tieši tur,» atklāj J.Dobrjanska.
Projekta mērķauditorija ir Jelgavas jaunieši
13–19 gadu vecumā, un pirmā projekta aktivitāte, ko 5. vidusskolā paredzēts īstenot
septembrī, ir meistarklase «Kompozīcijas
noslēpumi». «Meistarklasi vadīs profesionāli

fotomākslinieki, un tās dalībniekiem būs iespēja
apgūt fotografēšanas pamatus un kompozīcijas
veidošanas principus,» stāsta 5. vidusskolas
skolniece. Tāpat septembrī paredzēts plenērs
«Ķer mirkli», kas projekta dalībniekiem sniegs
iespēju teorētiski apgūtās zināšanas pielietot
praksē, kā arī saņemt praktiskus padomus
no speciālistiem. «Projektam varēs pieteikties
ikviens interesents 13–19 gadu vecumā, kas
vēlas apmeklēt meistarklasi un plenēru, bet
pēc plenēra katru jaunieti aicināsim iesūtīt
trīs uzņemtās fotogrāfijas, ko izvērtēs profesionāli fotogrāfi, nosakot, kuru darbu autorus
aicināt piedalīties fotogrāfiju izstādē «Mirklis»
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā,» papildina projekta «Fotomākslas
noslēpumi» autore, norādot, ka izstādes atklāšana paredzēta oktobrī. Piešķirtais finansējums tiks novirzīts fotodarbu sagatavošanai
eksponēšanai, fotomākslinieka darbnīcu organizēšanai un projekta dalībnieku apbalvošanai.
J.Dobrjanska atklāj, ka projektu īstenos kopā
ar draugu 5. vidusskolas 10. klases skolnieku
Artjomu Dovgalu un informāciju par iespēju
pieteikties projektam plāno izsludināt maija
beigās, gan informējot jauniešus interneta vidē,
gan arī izsūtot informāciju pilsētas skolām un
aicinot pedagogus ar šo iespēju iepazīstināt
skolēnus.

PROJEKTS «MOBINGAM NĒ»
PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS: 350 EIRO
Projektu «Mobingam nē», kura mērķis ir
veicināt jauniešu saliedētību un līdzdalību,
informējot par mobingu skolā un tā sekām,
īsteno Jelgavas un Rūjienas jaunieši. «Mēs ar
projekta dalībnieci Annu Klaudiju Krieviņu
darbojamies bērnu un jauniešu centra «Junda»
Jauniešu klubā, kas mums sniedza iespēju
doties uz pieredzes apmaiņas un sadraudzības
pasākumu Rūjienā un iepazīties ar jauniešiem no Rūjienas un Valmieras. Mums patīk
iepazīt jaunus cilvēkus, dalīties viedokļos un
domās, tādēļ, turpinot sadarbību, radās ideja
realizēt projektu «Mobingam nē», pretendējot
uz pašvaldības finansējumu,» stāsta Jelgavas
tehnikuma 2. kursa audzēknis Raivis Kaļiņins.
Viņš projektu īsteno kopā ar A.K.Krieviņu
no Rīgas 1. tālmācības vidusskolas un Valmieras tehnikuma 2. kursa audzēkni Aleksandru Rusaku, kurš ir šī projekta iniciators.
Projekta gaitā jaunieši plāno organizēt vienas
dienas apmācības Jelgavas, Valmieras un Rūjienas jauniešiem ar mērķi uzzināt vairāk par
mobingu, bulingu un veidiem, kā ar to cīnīties.
«Pasākums notiks 1. jūnijā, un tā ieskaņā esam

plānojuši Jelgavas ielās izspēlēt ar mobingu un
bulingu saistītus skečus, kuru laikā jaunieši
publiski cits citu apvainos, lai redzētu, kā un
vai uz to reaģē apkārtējie. Savukārt pasākuma
otrā daļa būs veltīta pieredzētā izvērtēšanai, lai
saprastu, kā jaunieši tobrīd jutās, un analizētu,
kāda rīcība būtu vispareizākā. Pasākumā aicināsim piedalīties speciālistus,» stāsta A.Rusaks.
Jaunietis atklāj, ka aktivitātē plānots iesaistīt
jauniešus, kas darbojas jauniešu organizācijās,
jo projekta mērķis ir informēt par šo problēmu
skolēnus, kuri iegūtās zināšanas tālāk varētu
nodot citiem vienaudžiem, tādējādi aptverot
plašāku mērķauditoriju. Pasākuma otrā daļa
iecerēta nometnes vietā «Lediņi». Iegūto finansējumu jaunieši novirzīs mācību materiālu
sagatavošanai, apmācību vadītāja algošanai
un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
Projekta īstenotāju motivācija rīkot apmācības
radusies, jo aizvien biežāk jaunieši saskaras
ar vienaudžu apcelšanu un pazemošanu.
Pieredzes apmaiņas braucienu laikā idejas
autori saprata, ka vēlas rīkoties, lai palīdzētu
vienaudžiem mainīt attieksmi citam pret citu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu konkursā «Jaunieši var» šogad atbalstītie projekti
Nr.p.k.
1.

Projekta nosaukums
«Nodod pa šķīvjiem»

Projekta apraksts

Piešķirtais
finansējums

Bungu aprīkojuma iegāde pilnvērtīgas ritma apguves stacijas nodrošināšanai 347 eiro

2.

«Domā līdzi»

Galda spēles ģimeņu un jauniešu spēļu vakariem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 266 eiro

3.

«Ar sirdi pie ķepām»

Labdarības akcijas dzīvnieku patversmes atbalstam organizēšana

350 eiro

4.

«Sporto brīvi»

Sportisku aktivitāšu Jelgavas parkos un pļavās organizēšana

350 eiro

5.

«Pārlielupe fest»

Jelgavas skolu vokāli instrumentālo grupu festivāla organizēšana

350 eiro

6.

«Fotomākslas noslēpumi»

Fotomākslas meistarklases, plenēra un izstādes organizēšana

337,10 eiro

7.

«Mobingam nē»

Vienas dienas apmācību par mobingu un bulingu jauniešu vidū organizēšana

350 eiro

8.

«Atzinība jauniešiem sportā» Ielu sporta spēļu organizēšana un studentu integrācija jelgavnieku vidū

298 eiro

9.

«Vakara pastaiga»

340 eiro

Pārgājiena Jelgavas apkārtnē organizēšana

10.

«Nepatieso ziņu ķērāji»

Apmācības ar mērķi iemācīties patiesu informāciju atšķirt no viltus ziņām

270 eiro

11.

«Latviskuma izzināšana»

Saliedējošs un izglītojošs brauciens uz lauku sētu «Caunītes»

241,90 eiro

PROJEKTS «PĀRLIELUPE FEST»
PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS: 350 EIRO
«Aicināt uz skolas ballēm citu izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešus ir ilggadēja mūsu skolas tradīcija. Mūsuprāt, tā ir lieliska iespēja tuvāk iepazīt citu skolu audzēkņus, tādēļ, turpinot
attīstīt šo tradīciju, esam izstrādājuši projektu
Jelgavas skolēnu vokāli instrumentālo grupu
festivāla īstenošanai – festivāls vienlaikus būs
balle ar dzīvo mūziku, ko bez maksas varēs apmeklēt arī citu Jelgavas skolu audzēkņi,» stāsta
Jelgavas 4. vidusskolas 11. klases skolniece
skolēnu pašpārvaldes vadītāja Elīna Samuļone.
Viņa norāda, ka 4. vidusskolā darbojas trīs
vokāli instrumentālie ansambļi – «Varbūt rīt»,
«Starp mums» un «Labuvakariņ» –, tāpat jaunieši apzinājuši, ka ansambļi izveidoti arī Mūzikas vidusskolā, Valsts ģimnāzijā un Spīdolas
Valsts ģimnāzijā. «Plānojam uzrunāt mums jau
zināmos ansambļus, kā arī apzināt citas pilsētas
izglītības iestādes, noskaidrojot, vai arī tajās
darbojas vokāli instrumentālie ansambļi, kas
vēlētos piedalīties mūsu festivālā. Ansambļus
aicināsim sagatavot izvēles programmu, iekļaujoties noteiktā laikā, taču, tā kā festivāla
mērķis ir veicināt sadraudzību un sadarbību,

uzstāšanās netiks vērtēta – tā būs iespēja parādīt sevi un muzicēt citiem jauniešiem,» skaidro
E.Samuļone.
Viņa norāda, ka pasākumu plānots organizēt skolas pagalmā, kur jau notikušas divas
zaļumballes, un papildus muzikālajai festivāla
daļai paredzēts ierīkot zonu izziņai – vietu,
kur 9.–12. klašu skolēni varēs uzzināt vairāk
par brīvā laika pavadīšanas un darba iespējām vasarā. «Mūsu skolas pagalms ir gana
plašs, tādēļ paredzam, ka tajā pietiks vietas
visiem interesentiem. Sākumā festivālu bijām iecerējuši organizēt maija beigās, bet, lai
tas nesakrīt ar citiem skolās notiekošajiem
pasākumiem, rīkosim to jūnija sākumā,» rezumē 4. vidusskolas skolniece. Par piešķirto
finansējumu jaunieši iegādāsies pārsteiguma
balvas festivāla dalībniekiem un dekorācijas.
Projekta, ko īsteno 4. vidusskolas skolēnu dome,
mērķis ir saliedēt Jelgavas skolu jauniešus,
popularizēt muzikālās grupas, veicināt skolēnu
brīvprātīgo iesaisti pilsētas norisēs un informēt
par darba un brīvā laika pavadīšanas iespējām
pilsētā.

PROJEKTS «LATVISKUMA IZZINĀŠANA»
PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS: 241,90 EIRO
«Latviešu valodā runājam tikai latviešu valodas stundās, bet pārējā laikā skolā, pulciņos
un mājās sazināmies krieviski. Ir grūti apgūt
valodu, ikdienā to nelietojot, tādēļ izmantojam
iespēju skolā apmeklēt latviešu sarunvalodas
klubiņu «Vienkārši runājam», kur nepiespiestā
gaisotnē pilnveidojam savas latviešu valodas
zināšanas, runājam par dažādām aktuālām
tēmām, pildām uzdevumus, mācāmies daudz
jaunu vārdu. Daži skolēni klubiņu apmeklē, lai
labāk sagatavotos latviešu valodas eksāmena
runas daļai,» atklāj Jelgavas 6. vidusskolas
sarunvalodas klubiņa dalībnieki, papildinot:
tā kā pēc dažiem gadiem viss mācību process
noritēs vienīgi latviešu valodā, ir svarīgi jau
šobrīd domāt par valodas lietojuma uzlabošanu.
Šādas tikšanās, ko organizē Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciālisti, kopš gada sākuma
notiek arī Jelgavas 2. pamatskolā un 5. vidus-

skolā, kā arī Pārlielupes bibliotēkā, tādēļ 6. vidusskolas jauniešiem radās ideja visiem klubiņa
dalībniekiem sarīkot kopīgu pasākumu ar mērķi
ne vien praktizēt saziņu latviešu valodā, bet arī
iepazīt latviešu tradīcijas un sadraudzēties ar
pārējiem klubiņa biedriem. «Mācību gada noslēgumā vēlamies organizēt braucienu uz lauku
sētu «Caunītes», lai gan uzzinātu vairāk par latviešu tradīcijām, gan tuvāk iepazītos, jo daudzi
2. pamatskolas skolēni turpmāk mācīsies mūsu
un 5. vidusskolā,» norāda projekta idejas autori.
Jaunieši pasākumu plāno aizvadīt, noslēdzoties
mācību gadam, jūnija sākumā, organizējot ekskursiju un meistarklasi, kā arī kopīgu pikniku
lauku sētā «Caunītes» Cenu pagastā, kur godā
tiek turētas latviskās tradīcijas. Šī vieta par
brauciena galamērķi izvēlēta, jo «Caunīšu» viesi
var izbaudīt latvisku vidi, darboties atbilstoši
gadskārtas ritmam un norisēm dabā.

Ceturtdiena, 2019. gada 9. maijs

SPORTS

Divas dienas pēc kārtas – Sasniedz jaunus rekordus
Izcīna ceļazīmi
Pilsētas klubu «Apolons» un «Atlanti» uz Eiropas čempionātu
bronza
Aizvadītajā nedēļas
nogalē Norvēģijas pilsētā Rādē notika UEC
Eiropas BMX kausa
5. un 6. posms. Trīs
Jelgavas sportistiem
– Kristenam Krīgeram,
Vanesai Buldinskai un Paulai Zavinskai –
izdevās izcīnīt medaļu. K.Krīgers (attēlā
– no labās) abos posmos izcīnīja 3. vietu
elites braucēju grupā, V.Buldinska sieviešu elites grupā pirmajā dienā ieguva 7.
vietu, bet otrajā – 3. vietu, savukārt P.Zavinska meiteņu G13/14 grupā pirmajā
dienā izcīnīja 2. vietu, bet otrajā dienā
– 5. vietu. UEC Eiropas BMX kausa 5. un
6. posmā startēja 21 Latvijas sportists.
Foto: no K.Krīgera arhīva

Nedēļas nogalē
ZOC tiksies
BMX braucēji
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien un svētdien, 11.
un 12. maijā, Zemgales
Olimpiskā centra (ZOC) BMX
trasē notiks Latvijas «SMScredit.lv» čempionāta 1.
posms un Jelgavas atklātais
čempionāts BMX. Plānots,
ka uz sacensībām Jelgavā ieradīsies ap 350 sportistu no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas un Baltkrievijas.
Jelgavas kluba «Mītavas kumeļi» un
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas BMX treneris Uldis Balbeks
stāsta, ka 11. maijā ZOC tiks aizvadīts
Latvijas «SMScredit.lv» čempionāta 1.
posms. Jau no pulksten 10 trasē notiks
treniņi, sacensības sāksies pulksten 13,
bet fināli plānoti ap pulksten 17. Mūsu
pilsētu šajā posmā pārstāvēs apmēram
35 braucēji, no kuriem vismaz 15 cīnīsies par vietu trijniekā, savukārt daļai
jelgavnieku tā būs pirmā sacensību
pieredze.
Svētdien, 12. maijā, pulksten 11
starts tiks dots Jelgavas atklātajam
čempionātam BMX, kurā 15 gadu
vecie braucēji cīnīsies arī par jelgavnieka Gata Jonkus piemiņas kausu.
«Pēc pieredzes, otrajā dienā sacensību
dalībnieku skaits sarūk par 40–50, jo
daļa Latvijas klubu sportistu pēc pirmās dienas dodas mājās, bet ārvalstu
ciemiņi gan parasti izmanto iespēju
startēt abas dienas,» stāsta U.Balbeks,
piebilstot, ka no Jelgavas pašmāju
čempionātā piedalīsies ap 40 BMX
braucēju. Plānots, ka finālbraucieni
sāksies ap pulksten 15.
Jelgavas elites braucēji Kristens
Krīgers un Vanesa Buldinska sacensībās mājas trasē diemžēl nepiedalīsies,
jo nedēļas nogalē viņi startēs UCI
Pasaules kausa posmos Holandē.
Skatītājiem ieeja sacensībās abas
dienas – bez maksas.

atlēti nedēļas nogalē Gulbenē startēja
Latvijas čempionātā spēka trīscīņā ar
ekipējumu un Latvijas čempionātā svara
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu.
Divi Jelgavas sportisti – Jānis Lasmanis
un Renārs Dronga – sasniedza jaunu
Latvijas rekordu, izcīnot iespēju doties
uz Eiropas čempionātu. J.Lasmanis
svara kategorijā līdz 74 kg uzspieda
155 kg, savukārt R.Dronga svara kategorijā līdz 93 kg uzspieda 245 kg,
reizē izpildot arī starptautiskā sporta
meistara normatīvu. Turklāt R.Drongas
rezultāts bija absolūti labākais starp visiem čempionātā startējušajiem vīriem.
Kopumā Jelgavas atlēti šajā čempionātā
izcīnīja sešas zelta, trīs sudraba un vienu
bronzas medaļu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas airētāji startēja Baltijas valstu airēšanas sezonas atklāšanas regatē Lietuvas
pilsētā Traķos. Mājās pārvestas divas medaļas – divnieks Oskars Dervins un Ņikita
Samsonovs 2000 m distancē pieaugušo
grupā izcīnīja sudraba medaļu, bet Jānis
Timbors (attēlā) vieniniekos tajā pašā
distancē – 3. vietu. J.Timbors ieguva arī
iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā airēšanā pieaugušajiem Šveicē.
Foto: Agita Puriņa

Uzvar dubultspēlēs

Jelgavas 4. vidusskolas 8. klases skolnieks Pauls Eliass Rozenvalds pagājušās
nedēļas nogalē Latvijas čempionātā
badmintonā U-17 izcīnīja zelta medaļu jauktajās dubultspēlēs pārī ar
siguldieti Artu Priednieci. Čempionātā
piedalījās trīs Jelgavas pārstāvji. U-17
meiteņu vienspēlēs Estere Pikša izcīnīja
10. vietu, bet Loreta Boka – 13. vietu.
Jauktajās dubultspēlēs E.Pikša kopā
ar Mārtiņu Baškevicu no Rīgas ieguva
11. vietu. Jāpiebilst, ka P.E.Rozenvalds
piedalīsies arī pasaules reitinga badmintona turnīrā «Yonex Latvia International», kas no 30. maija līdz 2. jūnijam
notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā, un startēs gan vīriešu vienspēlēs, gan jauktajās dubultspēlēs kopā ar
A.Priednieci.

5

Jelgavai – 11 čempioni

Ķīpsalas 50 m baseinā norisinājās Latvijas
jauniešu un junioru čempionāts peldēšanā. Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) peldētāji izcīnīja 9 zelta, 6
sudraba un 12 bronzas medaļas. Par
čempioniem jauniešu grupā kļuva Sofija
Vanaga-Stūre 50 m brasā, Matīss Kaktiņš
50, 100 un 200 m brasā un meiteņu
komanda 4x100 m brīvā stila stafetē:
Tīna Annija Gedrovica, Karīna Garauska,
Anastasija Fortele, Nikola Elpe. Junioru
grupā par čempionu kļuva Didzis Rudavs
50 un 100 m brasā, Maksims Ņikitins
50 m uz muguras un puišu komanda
4x100 m kombinētajā stafetē: M.Ņikitins,
D.Rudavs, Helmuts Siliņš, Sergejs Židkovs. Čempionātā startēja 587 sportisti
no Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas un
Portugāles. JSPS pārstāvēja 76 peldētāji.

Basketbolisti izcīna bronzu
 Ilze Knusle

Otrdienas vakarā BK «Jelgava/LLU» aizvadīja izšķirošo
Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas (LBL2) spēli par
bronzas medaļām. Jelgavnieki spraigā un sīvā cīņā
ar 99:82 mājas hallē savu
līdzjutēju priekšā pārspēja
«RSU» un izcīnīja bronzas
medaļas.
«Šo brīdi, kad izcīnīsim medaļas,
gan es, gan komanda gaidījām divus
gadus un esam priecīgi par šādu
sezonas noslēgumu,» norāda BK
«Jelgava/LLU» galvenais treneris
Gatis Justovičs, piebilstot, ka uz to
komanda mērķtiecīgi virzījās visas
sezonas garumā.
Pieredzējušākais komandas spēlētājs un kapteinis Salvis Mētra stāsta,
ka, sezonai ritot, komandas darbs
tika plānots tā, lai izslēgšanas spēlēs
basketbolisti būtu optimālā formā
un rādītu labāko sniegumu. «Sākot
ar izslēgšanas spēlēm, komanda arī
bija labākajā formā, tomēr spēlētāju
traumu un veselības problēmu dēļ
mums diemžēl neizdevās iekļūt finālā
un cīnīties par zeltu,» vērtē S.Mētra.
Arī viņš komandai pēc Jaunā gada
palīdzēt nevarēja, jo guva krustenisko saišu plīsumu, no kura joprojām
atkopjas, tomēr iespēju robežās allaž
bija kopā ar savējiem spēlēs, atbalstīja
un palīdzēja ar padomu.
Izslēgšanas spēļu kārtu BK «Jelgava/LLU» iesāka pārliecinoši. Pirmajā
kārtā divās spēlēs ar 86:80 un 92:64
pieveica «RTU» basketbolistus, ceturtdaļfinālā divās spēlēs pārspēja
«Ventspils Augstskolas» basketbolistus
(102:70 un 79:71) un tikai pusfinālā
pirmoreiz ar 63:76 paklupa pret «Ķekavas» komandu – pērnā gada LBL2
čempioniem. Otrajā spēlē pret BK «Ķekava» jelgavniekiem izdevās atspēlēties
izbraukumā un panākt trešo spēli sērijā, kurā diemžēl nācās atzīt pretinieku

Neaizmirstamas emocijas sev un saviem līdzjutējiem 7. maija vakarā Jelgavas sporta hallē sarūpēja BK «Jelgava/LLU», izcīnot Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas bronzas medaļas, – līdzjutēju aplausi, kājās stāvot,
šampanieša lietus un kauss komandai.
Foto: Ivars Veiliņš
pārākumu ar 69:71. Šis zaudējums
nozīmēja arī to, ka būs jācīnās par čempionāta bronzas medaļām pret «RSU».
Arī šajā sērijā bija nepieciešamas trīs
spēles. Pirmajā jelgavnieki mājās
uzvarēja ar 80:72, otrajā ar 80:87 izbraukumā zaudēja, bet izšķirošajā spēlē
parādīja raksturu un izcīnīja uzvaru
un medaļas. Jāpiebilst, ka pagājušajā
sezonā BK «Jelgava/LLU» izstājās no
cīņas ceturtdaļfinālā, piekāpjoties tieši
«RSU» basketbolistiem.
Visas sezonas garumā bija arī
bremzējoši apstākļi, piemēram, spēlētāju veselības problēmas, traumas
un pamatdarbs – tā kā šī ir amatieru
komanda, spēlētājiem līdztekus basketbolam ir arī darbs vai mācības.

«Nepietiekams bija arī jauno spēlētāju
pienesums. Ja sezonas sākumā uz
viņiem tika liktas lielas cerības un
dots spēles laiks, tad sezonas otrajā
pusē viņi noplīsa – vienkārši pietrūka
spēka un izturības, un līderiem nācās
spēlēt garākas minūtes,» stāsta S.
Mētra. Savukārt komandas galvenais
treneris G.Justovičs piebilst, ka apmēram trešdaļai komandas spēlētāju šīs
bija pirmās cīņas par LBL2 medaļām
un brīžiem laukumā mums par sliktu
nospēlēja viņu pieredzes trūkums.
Šosezon BK «Jelgava/LLU» sastāvā spēlēja Elvis Satovskis, Adrians
Ganuļevičs, Maksims Husko, Reinis
Avotiņš, Toms Bitītis, Rimants Eņģelis, Jānis Bērziņš, Jānis Atelbauers,

S.Mētra, Armands Seņkāns, Kaspars
Neimanis, Andris Justovičs, Edgars
Krūmiņš, Roberts Niedra, Emīls
Kravinskis, Uldis Feldmanis un Kalvis Krūmiņš. Rezultatīvākais punktu
guvējs vidēji ar 15,7 punktiem bija
A.Justovičs, labākais cīnītājs par
atlēcošajām bumbām – A.Seņkāns,
kurš vidēji spēlē izcīnījis 7,5 bumbas,
savukārt labākais piespēlētājs ar vidēji 5,1 rezultatīvu piespēli spēlē bija
K.Krūmiņš.
BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils norāda, ka Jelgavas
basketbola komanda arī nākamgad
startēs LBL2, tāpat plānota komanda
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā un
sieviešu komanda.

Lielupē saairē 11 medaļas
 Ilze Knusle

Aizvadītas tradicionālās 1.
maija airēšanas sacensības
garajās distancēs – Pavasara kauss, kas vienlaikus
bija arī Latvijas un Baltijas
čempionāts. Sacensībās
Jelgavā startēja 239 airētāji no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Jelgavu pārstāvēja 34 sportisti, izcīnot
11 medaļas – sešas zelta,
četras sudraba un vienu
bronzas.
Kanoe airēšanā junioriem uz goda
pjedestāla kāpa tikai Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņi:
pirmais – Aleksejs Ševcovs, otrais –

Jurijs Ševcovs, trešais – Nils Mediņš.
No kanoe airētājiem zeltu izcīnīja arī
Jūlija Gutova sieviešu konkurencē
un Aleksandra Počtarenko meiteņu
grupā. Jelgavā nestartēja šā brīža
labākais Jelgavas kanoe airētājs
Roberts Lagzdiņš, kurš pāris dienu
pirms sacensībām bija atgriezies no
nometnes Horvātijā, kur trenējās
kopā ar Lietuvas izlasi. Roberts gatavojas Eiropas spēlēm, kas no 21.
līdz 30. jūnijam notiks Baltkrievijas
galvaspilsētā Minskā.
Atzīstamus rezultātus uzrādīja
arī Jelgavas smaiļotāji. Pie zelta
tika Otto Gerbers jauniešu grupā
un Katrīna Smiltniece junioru grupā. Savukārt veterānu konkurencē
zelta godalga smaiļotājam Jānim
Āboliņam un kanoistam Ramiro

Grandānam, bet sudrabs – kanoe
airētājiem Ritvaram Veilandam un
Valentīnam Bobkovam.
Tradicionāli tika pasniegts arī
leģendārā Jelgavas airētāja Aleksandra Avdejeva ceļojošais kauss
– A.Avdejevs ir četrkārtējs pasaules
čempions smaiļošanā, un viņa vārdā
nosauktais kauss tiek pasniegts labākajam smaiļotājam vīriešu konkurencē sešu kilometru distancē. Šogad
ceturto gadu pēc kārtas to izcīnīja
Aldis Vilde no «Limbaži/Salacgrīvas
NSS», un A.Avdejevs vērtē: «Priecē,
ka sportists kausu izcīna vairākus
gadus pēc kārtas. Tas liecina par
stabilitāti, jo var jau vienreiz izšaut,
un viss.» Viņš spriež, ka Latvijā
parādās viens otrs starptautiskā
mērogā konkurētspējīgs airētājs,

Šogad sacensības Lielupē pulcēja 239 dažāda vecuma airētājus no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pirmo reizi kanoe disciplīnā vīriešiem
startēja arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportists Vitālijs
Upenieks, kurš izcīnīja 5. vietu.
tomēr, viņaprāt, jaunieši nelabprāt
izvēlas šo grūto sporta veidu. «Jaunie
tagad grib trenēties baltās zeķēs un
siltā zālē, nevis aukstumā un lietū

uz ūdens. Arī mans jaunākais dēls
Aleksandrs izvēlējās volejbolu, nevis
airēšanu. Tomēr tie, kuri iemīl ūdeni,
paliek tam uzticīgi.»

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Paziņojums par atkārtotu izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 15. jūnijā plkst.10 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029264 Prohorova ielā
20 – 1, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000140171001006, kopējā platība 34,8 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 348/2473 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000140171001, 09000140171002,
09000140171003) un zemes (kadastra numurs 09000140171), atkārtotu atklātu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 4500 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 450 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 11. jūnija 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par atkārtotu izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 15. jūnijā plkst.10.30 Lielajā ielā 11, 207. telpā,
rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029281 Prohorova ielā 44 – 5, Jelgavā,
kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000140189001007,
kopējā platība 16,2 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 162/1749 domājamām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 09000140179001) un zemes (kadastra numurs 09000140179), atkārtotu
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1600 euro, izsoles solis – 100 euro,
nodrošinājums – 160 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 11. jūnija 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/
sludinajumi/.

Paziņojums par atkārtotu izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 15. jūnijā plkst.10.45 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029368 Vecpilsētas ielā
11 – 20, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000040415001001, kopējā platība 24,6 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 246/2579 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000040415001, 09000040415002)
un zemes (kadastra numurs 09000040415), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 1700 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 170 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 11. jūnija 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par atkārtotu izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 15. jūnijā plkst.11 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029372 Vecpilsētas ielā 11
– 20A, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20A (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000040415001002, kopējā platība 35,2 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 352/2579 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000040415001, 09000040415002)
un zemes (kadastra numurs 09000040415), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 2400 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 240 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 11. jūnija 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 tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 9. maijs

Varēs iepazīt vasaras sezonas
tūrisma jaunumus
 Ritma Gaidamoviča

Sākoties vasaras sezonai, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC) 11. maijā aicina
izzināt tūrisma jaunumus pilsētā. Sestdien
pirmo reizi varēs uzkāpt
«Academia Petrina»
tornī, lai vērotu pilsētas
panorāmu no 25 metru
augstuma, piedalīties
orientēšanās spēlē,
iepazīt jaunu tūrisma
maršrutu, doties industriālajā pārgājienā un
pēc remonta apmeklēt
Jelgavas pils muzeju.
JRTC pārstāve Sandra Grigorjeva stāsta, ka aktīvā tūrisma
piekritēji sestdien aicināti piedalīties orientēšanās spēlē «Jelgavas
vasaras rēbuss», garākā pastaigā
pa pilsētu pildot izzinošus uzdevumus un tā ieraugot pilsētu no
jauna skatpunkta. Piedalīties
orientēšanās spēlē var jebkurā
laikā no pulksten 11 līdz 20.
Sākums – Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kur
tiks izsniegtas uzdevumu lapas.
Dalībniekiem līdzi nepieciešams
rakstāmrīks un tālrunis ar iespēju fotografēt un pieslēgties
bezvadu internetam.
Tāpat tiks atklāts tūrisma
maršruts «Jelgava – skulptūru pilsēta», kuru var mērot kājām vai ar
velosipēdu, iepazīstot vairāk nekā
20 skulptūru. «Jelgava ir bagāta
ar skulptūrām, piemiņas zīmēm,
kurām ir gan augsta mākslinieciskā vērtība, gan arī interesanti
stāsti. Maršruta garums ir 15
kilometri,» stāsta S.Grigorjeva,
piebilstot, ka tā karti var saņemt

Atklājot vasaras tūrisma sezonu, durvis pēc telpu atjaunošanas 11. maijā vērs Jelgavas pils muzejs, un tajā būs
apskatāma izstāde «No hercoga Gotharda līdz hercogam
Jēkabam». Jelgavas pils un pils muzeja apmeklējums 11.
Foto: Ivars Veiliņš
maijā būs bez maksas.
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī vai lejupielādēt
mājaslapā www.visit.jelgava.lv.
Savukārt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
aicina pirmo reizi uzkāpt «Academia Petrina» tornī, kas būs
atvērts no pulksten 11. «Vienlaikus tornī, kas atrodas 25 metru
augstumā, drīkstēs uzturēties
ne vairāk kā desmit cilvēku.
Apmeklētāji varēs ne tikai baudīt Jelgavas panorāmu, bet arī
uzzināt daudz jauna, jo tornī ir
izvietota izzinoša koka darbarīku ekspozīcija, kuru papildina
apraksti un fotogrāfijas. Tāpat
tur ir informatīvie materiāli, kas
vēsta par dažādiem vēsturiskiem
Jelgavas objektiem, kas savulaik
bija redzami no «Academia Petrina» torņa, bet mūsdienās ir
zuduši,» stāsta muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere. Maksa
par torņa apmeklējumu pieaugušajiem – 1,50 eiro, Jelgavas
skolēniem – bez maksas, pārējiem

skolēniem – 1 eiro. Bērni līdz
12 gadiem tornī var kāpt tikai
pieaugušo pavadībā.
Durvis pēc telpu atjaunošanas
11. maijā vērs arī Jelgavas pils
muzejs, un tajā būs apskatāma
izstāde «No hercoga Gotharda līdz
hercogam Jēkabam». Jelgavas pils
un pils muzeja apmeklējums 11.
maijā būs bez maksas, bet ikdienā
– 2 eiro, skolēniem – 1 eiro. Pils
11. maijā būs atvērta no pulksten
10 līdz 18.
Sestdien pulksten 11 interesenti aicināti doties arī Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja organizētajā industriālajā pārgājienā «No lokomotīvju depo līdz
agresīvajai vārnai». Tā laikā
varēs iepazīt Jelgavas bijušo
lokomotīvju depo, «Ģintermuižas» slimnīcu, Jelgavas tipveida
arhitektūru un vecpilsētu, vēsturisko spēkratu kolekciju «Anru
motors», kā arī citus objektus.
Pārgājiena garums – 14 kilometri (aptuveni sešas stundas).

Pulcēšanās pārgājienam – Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā
3 no pulksten 10.30. Tam gan iepriekš jāpiesakās, jo vietu skaits
ir ierobežots. Pieteikties var pa
tālruni 20032331, e-pastu nora.
vrublevska@ldz.lv vai mājaslapā
www.railwaymuseum.lv. Dalības
maksa – 5 eiro pieaugušajiem,
3,50 eiro bērniem un ziedojums
«Anru motors». Līdzi jāņem
groziņš piknika pauzei.
S.Grigorjeva piebilst, ka 11.
maijā jelgavniekiem būs iespēja
par izdevīgāku cenu izbraukt ar
kuģīšiem pa Driksu un Lielupi.
Tāpat aktīvās atpūtas cienītāji
varēs izmantot iespēju Ozolnieku
novadā un doties braucienā kopā
ar «Ozolaivas.lv» pa Vircavu,
Lielupi un Iecavu, bet Jelgavas novada Lielvircavas muižā 11. maija
vakarā notiks balle 19. gadsimta
stilā. Sīkāka informācija par šiem
pasākumiem pieejama mājaslapā
www.visit.jelgava.lv.

Pirmo reizi – Restorānu nedēļa Zināmi Smilšu skulptūru
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC)
sadarbībā ar pilsētas
restorāniem «Parks»,
«Chocolate&Pepper»,
«Pilsētas elpa» un «Putnu dārzs» no 13. līdz
19. maijam pirmo reizi
pilsētā rīko restorānu
nedēļu «Pavasaris tavā
šķīvī». Katrs no akcijā
iesaistītajiem restorāniem tās laikā piedāvās
īpašu ēdienkarti, ļaujot
nobaudīt maltīti no vietējo ražotāju svaigiem
pavasara produktiem
par demokrātisku cenu.
JRTC vadītāja Anda Iljina stāsta, ka iecere par Restorānu nedēļu
Jelgavā bijusi jau sen, arī Tūrisma
informācijas centra apmeklētāji ne
reizi vien par to interesējušies, jo
tas šobrīd Latvijā ir ļoti populāri.
«Gandarījums, ka šoreiz iniciatīva
rīkot akciju nāca no uzņēmējiem
– četru restorānu īpašniekiem –,
un mēs atbalstām viņu ieceri,»
atzīst A.Iljina, cerot, ka šī ideja būs
dzīvotspējīga un jau rudenī notiks
nākamā Restorānu nedēļa.
Akcijas iniciatore ir restorāna
«Parks» līdzīpašniece un vadītāja
Santa Zaķevica, kura uzrunājusi
pārējos restorānus. «Diemžēl restorānu kultūra Jelgavā nav spēcīgi
attīstīta, bet mums ir jādomā, kā
to mainīt. Šis ir viens no veidiem,
turklāt tā ir arī lieliska iespēja veicināt sadarbību ar citiem pilsētas
uzņēmējiem,» atzīst S.Zaķevica.
Viņa norāda, ka ar šo pasākumu

restorāni vēlas kļūt pieejamāki
un popularizēt restorānu kultūru
pilsētā. «Kādēļ Rīgā, Cēsīs, Kuldīgā var būt Restorānu nedēļa, bet
mums ne?! Pamēģināsim un tad
skatīsimies – varbūt jau rudenī,
kas ir bagātāks ar vietējiem produktiem, varēsim rīkot nākamo
akciju un, iespējams, iesaistīt arī
tuvāko novadu restorānus,» tā
S.Zaķevica.
Restorānu nedēļas laikā katrs
no restorāniem – «Parks» (Krišjāņa Barona ielā 3), «Chocolate&Pepper» (Krišjāņa Barona
ielā 6), «Pilsētas elpa» (Pasta salā
1) un «Putnu dārzs» (Lielajā ielā
6) – piedāvās ēdienus par divām
cenām: divi ēdieni par 15 eiro un
trīs ēdieni par 18 eiro. Īpašā trīs
kārtu ēdienkarte visos restorānos
no 13. līdz 19. maijam būs pieejama darba dienās no pulksten 15
līdz restorāna slēgšanai, kā arī
brīvdienās no pulksten 12 līdz darba laika beigām. Uzņēmumos gan
norāda, ka apmeklējumu vēlams
iepriekš rezervēt.
Pamatēdienu piedāvājumā ir,
piemēram, grilēta vistas fileja,
pildīta ar ķiploku ziediem un kazas
sieru; strausa fileja ar sarkanvīna-aveņu mērci; asinsdesas ar reducētu saldo jāņogu mērci un saldo
kartupeļu biezeni; zaļumu buljonā
sautēts zutis ar violeto kartupeļu
biezeni. Ar pilnu ēdienkarti var
iepazīties: www.visit.jelgava.lv, kā
arī oficiālajā mūsu pilsētas Restorānu nedēļas «Facebook» lapā. Tur
iespējams piedalīties arī konkursā
un laimēt dāvanu karti uz kādu no
akcijā iesaistītajiem restorāniem,
lai nobaudītu Restorānu nedēļas
piedāvājumu.

festivāla dalībnieki;
skolēni aicināti piedalīties
kolāžu konkursā

 Ritma Gaidamoviča

8. un 9. jūnijā Jelgavā
notiks 13. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer
Signs 2019». Tajā piedalīsies 15 mākslinieki,
lai Pasta salā radītu
savu redzējumu par
tēmu «Antīkā pasaule». Bet līdz 16. maijam 1.–4. klašu skolēni
pirmo reizi var iesaistīties kolāžu konkursā.
Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» projektu vadītājs Sandis Kalniņš stāsta,
ka Smilšu skulptūru festivāla
skiču konkursā kopumā tika
saņemtas 55 skulptūru skices,
kuras radījuši mākslinieki no 16
valstīm. «Skulptori savās skicēs
ļāvušies iztēles plašumiem, un
tēma interpretēta ļoti dažādi.
Mūsuprāt, tieši šis atšķirīgais
redzējums festivāla apmeklētājiem sniegs iespēju gan aplūkot
unikālos darbus, gan rosinās
domāt līdzi, kāpēc mākslinieks
to atspoguļojis tieši tā,» atzīst
projektu vadītājs.
Smilšu skulptūru festivālam
apstiprināti 15 profesionāli
mākslinieki no septiņām valstīm
– Latvijas, Somijas, Mongolijas,
Ukrainas, Kazahstānas, Krievijas un ASV. S.Kalniņš piebilst,

ka Mongolija un Kazahstāna
festivālā būs pārstāvētas pirmo reizi un pēc astoņu gadu
pārtraukuma dalībai konkursā
atkal izraudzīts mākslinieks
no ASV. Latviju pārstāvēs divas
skulptores – Agnese Rudzīte-Kirillova un Zīle Ozoliņa-Šneidere.
Pirmo reizi, gatavojoties
Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam, tiek rīkots
skolēnu kolāžu konkurss «Mana
vasara». 1.–4. klašu audzēkņi no
visas Latvijas līdz 16. maijam
aicināti iesūtīt pašu veidotas
kolāžas, un labākā darba autori
saņems ielūgumus uz festivālu
un bezmaksas braucienu ar
autobusu uz Jelgavu. Ja pirmā
vieta tiks piešķirta klasei no
Jelgavas, tā iegūs apmaksātu
autobusu klases ekskursijai uz
pašu izvēlētu vietu, bet ceļš turp
un atpakaļ nedrīkst pārsniegt
300 kilometru. Jāpiebilst, ka
konkursam iesniegto kolāžu
izstāde būs apskatāma Jelgavas kultūras namā. Sīkāka
informācija par konkursu un tā
noteikumiem pieejama iestādes
«Kultūra» mājaslapas www.
kultura.jelgava.lv sadaļā «Nolikumi».
Biļetes uz Smilšu skulptūru
festivālu jau nopērkamas visās
«Biļešu paradīzes» tirdzniecības
vietās un internetā www.bilesuparadize.lv. Iepriekšpārdošanā
tās var iegādāties lētāk.

Ceturtdiena, 2019. gada 9. maijs
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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.
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.

16. maijā no plkst.10 līdz 13

Seko mums:

BEZMAKSAS SEMINĀRS

VECĀKIEM UN JAUNIEŠIEM

PAR STUDIJĀM
ĀRZEMĒS
14. maijā pl. 1800

10. maijā pl. 10

Lektore:
Ilze Astrīda Jansone

VIAA Euroguidance programmas
vadītāja

Pieteikšanās līdz 13. maijam

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
23. maijā pl. 900

00

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

pakalpojumu sniegšanai
23. maijā pl. 900

MONTESORI

FasTracKids

pedagoģijas elementi
bērna attīstībai

(vecākiem un pedagogiem)

3. jūnijā pl. 900

4. - 5. klase
05.08. - 16.08.
pl. 10.00 - 14.15

facebook.com

6. jūnijā pl. 1000

6. - 7. klase
05.08. - 16.08.
pl. 10.00 - 14.15

mazo zinātnieku vasaras
skola (bērni 5 - 7 gadi)
No 10. - 14. jūnijam
pl. 900 - 1300

8. - 9. klase
05.08. - 23.08.
pl. 10.00 - 12.15

Angļu valodas
vasarnīca

bērniem un jauniešiem (9 - 15)
Aktīva līdzdarbošanās vasarnīcas notikumos uzlabos katra
tās dalībnieka angļu valodas prasmi, gramatikas izpratni un
lietojumu, papildinās vārdu krājumu, un katru dienu liks
sadzirdēt savu valodas prasmes progresu.

Dobeles ielā 62A
Jelgavas iedzīvotājiem
ir iespēja noteikt savu

cukura un holesterīna līmeni,

izzināt ķermeņa masas indeksu un
reakcijas ātrumu, kā arī saņemt konsultāciju par savu veselības stāvokli.
Pasākums ir bez maksas. To organizē
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde sadarbībā
ar Rīgas Stradiņa universitāti.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Andra Kalniņa (dzimis
1943. gada 25. maijā, deklarētā dzīvesvieta – Robežu iela 36, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas
zināms par Andra Kalniņa radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Piedāvā darbu
SIA «Nicecream» (reģ.Nr.40203208180)
aicina darbā saldējuma pārdevējus(-as).
Darbs – Jelgavā no maija līdz septembrim.
Bruto alga – no 600 EUR/mēn. Pieteikties
pa e-pastu liene.esenvalde@gmail.com.
Jelgavas 4. sākumskola (reģ.Nr.2811902954)
Pulkveža O.Kalpaka ielā 34 aicina darbā no
2019. gada 1. septembra sākumskolas skolotāju. Piedāvātais atalgojums – 710 EUR par
slodzi (30 stundām). Pieteikties, līdz 2019.
gada 14. maijam zvanot skolas direktorei pa
tālruni 63024449.

Meklē darbu
Sieviete meklē papildu darbu. T.22164079.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģa
Venta Jurkiševa tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JURIJS ŠORŅIKOVS (1946. g.)
ROBERTS PIRTNIEKS (1940. g.).
Izvadīšana 10.05. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Meža kapsētu.
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Pasākumi pilsētā
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, «Hammond 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 (sākums – 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).
17. maijā pulksten 15.30 – repera Wordsmith meistarklase: hiphopa mākslinieks
no Baltimoras (ASV) aicina interesentus ar un bez muzikālās pieredzes. Dalība – bez
maksas. Pulksten 18 – repera Wordsmith koncerts. Programmā – izklaidējoša mūzika,
kurā uzsvars likts uz spēcīgu, motivējošu ziņu. Pavadošās grupas sastāvā ir mūziķi, kuri
profesionāli spēlē bungas, taustiņinstrumentus, kā arī papildina muzikālos skaņdarbus
ar vokālu un deju kustībām. Mūziķiem pievienosies latviešu hiphopa māksliniece Viņa.
Ieeja – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā).
18. maijā pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.
Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem.
18. maijā pulksten 14 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4.–6. klašu skolēniem «Mana, tava Mītava». Pieteikties līdz 15. maijam. Vairāk informācijas – www.
jelgava.lv. Dalība – bez maksas.
18. maijā pulksten 16 – interaktīvā programma un krievu nacionālo ēdienu
degustācija. Īpašie viesi – Krievijas konkursu laureāts folkloras ansamblis «Pleskava»
no Krievijas. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
18. maijā pulksten 14 un pulksten 17 – BDK «Vēja zirdziņš» 27. jubilejas koncerts
«Jelgaviņā danci griezu». Mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa, režisore – A.Leite-Straume. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
18. maijā pulksten 16 – koru «Balti» un «Balts» koncerts «Balti dzied». Programmā:
liriskas un pavasarīgas, kā arī patriotiskas dziesmas jauktā un vīru kora izpildījumā.
Atsaucoties uz šā gada Muzeju nakts tēmu «Tālavas taurētājs», skanēs arī R.Paula
dziesma ar R.Blaumaņa vārdiem «Tālavas taurētājs». Diriģente – Maija Branka, kormeistars – Ēriks Branka, pie klavierēm – Edīte Kivila. Ieeja – bez maksas (Jelgavas 3.
sākumskolā).
18. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts Jelgavas pilsētas bibliotēkā: radošās darbnīcas, ekskursijas un izzinošas aktivitātes visai ģimenei. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
18. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts pasākums «Tālavas taurētājs» Pārlielupes
bibliotēkā: laikmetu varoņstāsti. Sīkāka informācija pa tālruni 63011829. Ieeja – bez
maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
18. maijā no pulksten 19 līdz 24 – Muzeju nakts pasākums «Torņa varonis». Ieeja
– bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
18. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeju nakts par tēmu «Tālavas taurētājs».
Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
19. maijā pulksten 10.30 – cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros pārgājiens
Jelgavā un Ozolnieku novadā kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
19. maijā pulksten 13 – mazo vokālistu konkurss «Jelgavas cālis 2019» (kultūras
nama Mazajā zālē).
19. maijā pulksten 16 – Aleksandra Puškina 220. gadskārtai veltīta literāri muzikāla
programma «Lielo iedvesmu zemē». Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Izstādes
Līdz 21. maijam – Aidas Skalbergas jubilejas izstāde «Es tikai mirklim pieskāros...»
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
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).
Līdz 31. maijam – Anetes Skreijas gleznu izstāde «Krāsu virpulī» (kultūras nama
1. stāva galerijā).
Līdz 2. jūnijam – izstāde «Mākslas dienas 2019»: Jelgavas Mākslinieku biedrības
dalībnieku darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Maijā – Ulda 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).
Līdz 26. maijam – keramiķes Daces Grīnbergas darbu izstāde «Mans zilais siers.
100 šķīvji Latvijas simtgadei» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
26. maijā pulksten 14 – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstādes «Fotostāsts. Attiecības»
atklāšana (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

NOTIKUMI
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Muzeju naktī uzmanības
centrā – varoņi

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs savā īpašumā ieguvis unikālu kolekciju – ap 100 fotogrāfiju, kurās
iemūžināta Jelgavas 3. kājnieku pulka ikdiena: parādes Jelgavā, talkas, kurās piedalījās pulka vīri, un citas situācijas.
Muzeju naktī apmeklētājiem šīs fotogrāfijas piedāvās apskatīt virtuālā izstādē, un, iespējams, kāds no muzeja viesiem
tajās atpazīs savus radiniekus.
Foto: no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva
 Ritma Gaidamoviča

18. maijā, kas ir Starptautiskā muzeju diena, notiks arī
Muzeju nakts. Šā gada tēma
ir «Tālavas taurētājs», izceļot
varoņus un patriotismu, un
Jelgavā apmeklētājus gaidīs Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs,
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis,
Jelgavas pils, Jelgavas pilsētas
un Pārlielupes bibliotēka, kā
arī «Anru motors» vēsturisko
spēkratu kolekcija.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere stāsta, ka 18. maijs ir
arī Starptautiskā muzeju diena, tādēļ
Jelgavas muzeju un Ādolfa Alunāna
memoriālo muzeju ikviens arī dienas
laikā – no pulksten 11 līdz 18 – varēs apmeklēt bez maksas, bet no pulksten 19
līdz 1 interesenti gaidīti Muzeju nakts
pasākumos. «Šā gada Muzeju nakts
tēma sasaucas ar mūsu pavisam nesen
atklāto pastāvīgo ekspozīciju «Karavīrs
un kari Jelgavā cauri laiku lokiem»,
kurā piedāvājam aplūkot daudzas lietas,
kas vēsta par varonību, tostarp Lāčplēša
kara ordeni, kuru ļoti ilgi meklējām un
tikai martā ieguvām muzeja krājumā.
To piešķīra par varonību Brīvības cīņās
– šo ordeņu nav daudz, un esam viens no
retajiem muzejiem, kam tāds ir,» stāsta
M.Kaupere.
Īpaši Muzeju naktij muzeja darbinieki
sagatavojuši unikālu virtuālo ekspozīciju
par Jelgavas 3. kājnieku pulku. «Esam
ieguvuši unikālu kāda kunga fotokolekciju, kurā viņš fotogrāfijās iemūžinājis
Jelgavas 3. kājnieku pulka dzīvi – ainas
no sadzīves, sporta spēlēm, ierindas. Šie
materiāli iepriekš nav publiskoti,» stāsta
M.Kaupere.
Tāpat Muzeju naktī varēs uzkāpt nesen atjaunotajā muzeja tornītī un aplūkot
Jelgavu no 25 metru augstuma.
Muzeju naktī apmeklētājus no pulksten 19 līdz 1 gaidīs arī Ā.Alunāna
memoriālais muzejs. «Mēs izcelsim
savu varoni – Ādolfu Alunānu –, un šajā
vakarā varēs noskatīties vairāku Ādolfa
Alunāna izrāžu ierakstus, kas uzņemti
70. gados, un starplaikos kopā ar muzeja
speciālistiem uzdziedāt mūsu teātra tēva
dziesmas,» stāsta muzeja vadītājs Miks
Vilnis, piebilstot, ka tāpat visa vakara
gaitā būs iespēja apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Jelgavas pilī – izstādes, korporāciju ekspozīcijas, izstādi un baudīt Jelgavas
panorāmu no torņa skatu laukuma.
dzīve, dejas un dziesmas

Plašu programmu «Mūsu varoņi
ikdienā» Muzeju naktī piedāvās rekonstruētais Jelgavas pils muzejs. Tur būs
apskatāma izstāde «No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam», pils aulas
foajē – izstāde «Cepums ar slavenību. 34
stāsti par iedvesmojošām personībām
Latvijā», kas tapusi sadarbībā ar mākslas
un kultūras centru «Nātre». Pulksten 19
pilī darbu sāks radošā darbnīca bērniem
«Pasaku varoņi», bet no pulksten 19 līdz
22 pils pagalmā ikviens varēs iepazīt studentu un studenšu korporāciju tradīcijas.
«Neiztrūkstoša Muzeju nakts daļa ir
sadancis – LLU jauniešu deju kolektīvs
«Skalbe» kopā ar draugiem ielūdz uz
koncertu «Man liekas, ka dejot protu».
Bet par patriotisku gaisotni divas reizes
vakara gaitā rūpēsies LLU vīru koris
«Ozoli», Muzeju nakts apmeklētājus
pulksten 21.30 un 22.30 aicinot uz sadziedāšanos «Div’ dūjiņas gaisā skrēja»,»
stāsta Jelgavas pils muzeja vadītāja Ginta
Linīte.
Lai pasākums būtu ne tikai izklaidējošs, bet arī izzinošs, pils 278. auditorijā uzstāsies trīs lektori ar iedvesmas
stāstiem: pulksten 20.30 – vēsturnieks
Andris Tomašūns ar lekciju «Kara laika
jauniešu dzīvesstāsti», pulksten 21 –
LLU pasniedzējs Juris Vuguls ar lekciju
«Varoņi un nāve», pulksten 21.30 – Jānis
Āboliņš ar lekciju «Drosmes un cilvēcības
velobrauciens». Bet no pulksten 21 līdz
1 ikviens pilī varēs pieņemt dažādus
studentu izaicinājumus «Atklāj sevī
varoni!», pārbaudot savus spēkus gan
veiklībā, gan atjautībā. G.Linīte piebilst,
ka pils muzejs būs atvērts arī pa dienu –
no pulksten 10 līdz 18 to varēs apmeklēt
bez maksas.

Aicina kopā atklāt torņa varoņus

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis Muzeju naktī būs atvērts no
pulksten 19 līdz 24, piedāvājot pasākumu «Torņa varoņi». Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra speciāliste Laura Strēle
stāsta, ka tornī šajā vakarā tiks popularizētas un izceltas torņa vērtības un
varoņi, aicinot apmeklētājus piedalīties
to atklāšanā. Proti, no pulksten 20 līdz 23
katrā torņa stāvā, kur atrodas pastāvīgās
ekspozīcijas – 3., 4. un 5. stāvā –, Muzeju
nakts apmeklētāji sastaps kādu varoni,
kas saistīts ar Jelgavu. «Katrs varonis pateiks skaitli, un to kombinācija būs jāizmanto 7. stāvā īpašas lādes atvēršanai, lai
uzzinātu, kuri tad ir torņa īstie varoņi,»
stāsta L.Strēle, piebilstot, ka tāpat visu
vakaru apmeklētāji varēs aplūkot torņa

Pirmo reizi naktī durvis vērs
Pārlielupes bibliotēka

Jau vairākus gadus Muzeju naktī
iesaistās Jelgavas pilsētas bibliotēka, bet
pirmo reizi viesus šajā pasākumā gaidīs
Pārlielupes bibliotēka. Pilsētas bibliotēka
būs atvērta no pulksten 19 līdz 24, un
tajā ikviens apmeklētājs varēs iesaistīties
trīs radošajās darbnīcās, uzspēlēt spēles,
skatīties papīra teātri, pārbaudīt savas
zināšanas par dažādiem grāmatu varoņiem. «Tāpat šajā vakarā būs iespēja doties ekskursijā gida pavadībā, lai izzinātu
Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas vēsturi
un noslēpumus, ko tā glabā.
Savukārt Pārlielupes bibliotēkā iecerēta ekskursija pa bibliotēku, laikmeta
stāsti par varoņiem, radošās darbnīcas,
kurās varēs izgatavot papīra krelles un
pārnest zīmējumu uz auduma, tāpat tur
skanēs teikas par dažādiem varoņiem.

Būs apskatāma spēkratu kolekcija

Durvis apmeklētājiem Muzeju naktī
no pulksten 18 līdz 23 vērs arī «Anru
motors» vēsturisko spēkratu kolekcija
Garozas ielā 15a, kurā var novērtēt
vairāk nekā 20 padomju laika atjaunoto
spēkratu – VAZ, GAZ, ZAZ, RAF un citus. Jāpiebilst, ka ikdienā tā ir slēgta un
spēkratus tuvumā iespējams apskatīt,
vien iepriekš to saskaņojot, bet Muzeju
naktī kolekcija būs pieejama ikvienam,
turklāt īpašnieki labprāt pastāstīs par
auto atjaunošanas procesu.

Gaidīs Olaines stacijā

Latvijas Dzelzceļa muzeja Jelgavas
ekspozīcijā Muzeju naktī šogad pasākumi
nenotiks, bet tā apmeklētājus gaidīs pa
dienu – no pulksten 10 līdz 17. Muzeja
izstāžu kuratore Ilze Freiberga stāsta, ka
Muzeju naktī Latvijas Dzelzceļa muzejs aicina uz pasākumiem trīs dzelzceļa stacijās
Latvijā – jelgavniekiem tuvākā ir Olaines
stacija. «Olaines stacijā, kas strādā jau
no pirmās dienas, kopš atklāta dzelzceļa
līnija Jelgava–Rīga–Jelgava, notiks šīs
dzelzceļa līnijas 150 gadu jubilejas noslēguma pasākums. No pulksten 19 līdz 23
Olaines stacijā, dodoties ekskursijā, varēs
iepazīties ar dzelzceļa Rīga–Jelgava līnijas
vēsturi, Olaines staciju, tostarp stacijas
dežuranta darba specifiku mūsdienās,»
stāsta I.Freiberga, piebilstot, ka uz pasākumu ērti var nokļūt ar vilcienu no Jelgavas stacijas. «Iedzīvotājus, apmeklējot
šo pasākumu, aicinām apskatīt Olaines
muzeju, kas arī būs sagatavojis Muzeju
nakts aktivitātes,» tā viņa.

