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Fizikas erudīcijas konkursā
Pilsētas panorāmu var
nopelna vasaras nometni
vērot no jauna skatpunkta
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 5. vidusskolas
8. un 9. klašu skolēnu
komanda «Zobrati» ar
panākumiem startējusi fizikas erudīcijas
konkursā «Fizmix eksperiments» – 62 Latvijas skolu komandu
konkurencē jelgavnieki
iekļuva septiņu labāko
vidū un izcīnīja iespēju
jūlijā piedalīties aizraujošā piecu dienu fizikas
nometnē.

Konkursam bija pieteikušās
262 komandas, bet finālā par spēcīgākās titulu sacentās 62, tostarp
četras Jelgavas komandas: «5
fizikālie spēki» no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, «Zobrati» un
«Laiki» no Jelgavas 5. vidusskolas
un «Qubiti» no Jelgavas Valsts
ģimnāzijas. Augstāko rezultātu
jelgavnieku vidū – dalītu 6.–7. vietu – izcīnīja komanda «Zobrati»,
kurā startēja 9. klases skolnieki
Daniels Ribalko, Alekss Verškovs,
Deniss Kolmakovs un 8. klases
skolnieces Jevgenija Gužonoka un
Marta Abušajeva. Līdz ar to «Zob
rati» iekļuva to septiņu komandu

vidū, kas saņēma galveno balvu
– iespēju piedalīties apmaksātā
aizraujošā un izzinošā piecu dienu
fizikas nometnē, kura no 21. līdz
25. jūlijam notiks Siguldas atpūtas
bāzē «Reiņa trase».
«Konkurence šogad bija ļoti liela, tāpēc mūsu jauniešu rezultāts
patiesībā ir ļoti augsts. Turklāt pēc
pirmajiem diviem teorētiskajiem
uzdevumiem mūsējie bija labāko
trijniekā, bet diemžēl praktiskajā
uzdevumā viņiem nepaveicās.
Tajā skolēni gatavoja spirta raķeti, kurai jāuzšaujas gaisā. Šim
uzdevumam iepriekš bijām daudz
trenējušies, un viss sanāca, bet
konkursa dienā raķete tomēr
neizšāva. Taču esam gandarīti
par sasniegto rezultātu,» atzīst
Jelgavas 5. vidusskolas skolotājs
Josifs Spirts.
«Latvenergo» rīkotais erudīcijas
konkurss «Fizmix eksperiments»
notika jau 24. reizi, un trešo gadu
galvenajā balvā tiek pasniegta
iespēja piedalīties izzinošā fizikas
nometnē. Jelgava tajā būs pārstāvēta pirmo reizi. Šogad erudīcijas
konkursā 1. vietu izcīnīja komanda no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, 2.
vietu – Rīgas Angļu ģimnāzijas komanda, bet 3. vietu ieņēma Talsu
Kristīgās vidusskolas komanda.

JNĪP rēķinus var apmaksāt
arī «Maxima» veikalos

Aizvadītajā sestdienā Jelgavā atvērts jauns tūrisma objekts – pirmos apmeklētājus uzņēmis «Academia Petrina» jeb Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja skatu tornis, no kura balkona var vērot Jelgavas panorāmu, esot 25 metru
augstumā. «Skats no muzeja torņa ir kolosāls! Varam būt lepni, ka Jelgavā ir vēl viena vieta, kur pašiem pārliecināties, cik  Ilze Knusle
mūsu pilsēta ir skaista un zaļa,» atzīst viena no pirmajām torņa apmeklētājām jelgavniece Aiva Straupmane. Aiva tornī bija
uzkāpusi kopā ar septiņus gadus veco meitu Patrīciju, kura ar lielu interesi vēroja apkārtni un centās nosaukt redzamās
No maija namu pārpilsētas baznīcas. «Mūs interesē viss jaunais – vairākkārt esam uzkāpušas Pils salas skatu tornī, no kura paveras ļoti skaists
valdnieka «Jelgavas
skats uz pilsētu, un priecājamies, ka tagad varam uzkāpt arī muzeja tornī, kas līdz šim apmeklētājiem bija slēgts,» tā Aiva.
nekustamā īpašuma
Jāpiebilst, ka apmeklētāji tornī var ne tikai baudīt Jelgavas panorāmu no balkona, bet arī uzzināt daudz jauna – tur izvietota
pārvalde» (JNĪP) rēķinus
izzinoša koka darbarīku ekspozīcija un informatīvie materiāli, kas vēsta par dažādiem vēsturiskiem Jelgavas objektiem,
iespējams apmaksāt arī
kuri savulaik bija redzami no «Academia Petrina» torņa, bet mūsdienās ir zuduši. Vienlaikus tornī var uzturēties ne vairāk
jebkura SIA «Maxima
kā desmit cilvēku, turklāt bērni līdz 12 gadu vecumam to drīkst apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā.
Latvija» veikala kasē
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs vasaras sezonā strādā no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 11
visā Latvijā.
līdz 18, bet otrdienās muzeja tornī nevarēs uzkāpt. Maksa par torņa apmeklējumu pieaugušajiem ir 1,50 eiro, Jelgavas
skolēniem – bez maksas, pārējiem skolēniem – 1 eiro.
Foto: Ivars Veiliņš
«Mēs kā uzņēmums meklējam veidus, kā saviem klientiem
paplašināt iespējas norēķināties
par saņemtajiem pakalpojumiem
pēc iespējas ērtākā veidā,» norāda
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis.
 Anastasija Miteniece
Lai apmaksātu rēķinu veikalā,
pie kases jāuzrāda JNĪP pakalRekonstruējot Loka maģistrāli, uz trīsarpus mēnepojumu rēķins papīra formātā.
šiem slēgts dzelzceļa pārvads posmā no Aviācijas
Rēķinam augšējā labajā stūrī ir
ielas līdz Rubeņu ceļam. Darbu gaitā autotranssvītrkods, kas tiks nolasīts, un
porta satiksme tur ir aizliegta visiem satiksmes darēķinu varēs apmaksāt kopā ar pālībniekiem, tostarp sabiedriskajam transportam,
rējiem pirkumiem. «Būtiski ir tas,
tādējādi jārēķinās ar izmaiņām pilsētas 6. un 11.
ka veikalā maksājumu ir iespējams
autobusa maršruta reisos.
veikt ne tikai skaidrā naudā, bet arī
ar bankas karti, piemēram, mūsu
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- balsti apauguši ar zāli. Lai uzlanorēķinu punktos pieņemam tikai
saimniecība» vadītājs Māris Mie- botu tilta izturību un stabilitāti,
skaidru naudu,» papildina J.Vidžis.
lavs skaidro, ka 78,26 metrus ga- pārvada balsti tiks pastiprināti.
Maksājums tiks pieņemts kā
Foto: Ivars Veiliņš viena summa, kas vēlāk tiks attierais dzelzceļa pārvads jārekons- Tāpat laiduma konstrukcijā bija
truē uzreiz visā platībā, tādēļ šajā redzamas ūdens caursūkšanās Loka maģistrāles posmā, un to varētu izdarīt, viena dzelzceļa cināta uz visām rēķina pozīcijām.
vietā būvdarbi nevar norisināties pēdas, kas liecina par bojātu atjaunotas noejas kāpnes abās pārvada mala – biznesa parka Tāpat, veicot maksājumu, klients
pakāpeniski. Iepriekš apseko- hidroizolāciju, tāpēc paredzēts tilta pusēs. Līdz šim arī gājēju «NP Properties» pusē – tiks pa- var norādīt sev vēlamo maksājamo
jot pārvadu, konstatēts, ka tā izbūvēt arī lietusūdens atvadi no un velosipēdistu pārvietošanās plašināta. Šobrīd būvdarbu vietā summu – līdzīgi kā tas ir JNĪP nokonstrukcijas skārusi korozija, tilta. Tiltam tiks izbūvētas jaunas pār tiltu bija samērā nedroša, sākusies asfalta frēzēšana visā rēķinu punktos. Par pakalpojumu
sācis izdrupt betons, balstu stip- margas, apgaismojuma balsti, ko un tur paredzēts izbūvēt vienoto brauktuves platumā.
tiks ieturēta sadarbības partnera
rinājumi vietām ir nosēdušies, nomainīs visā rekonstruējamā gājēju un velosipēdistu ceļu. Lai
noteiktā komisijas maksa – 50
Turpinājums 3.lpp.

Slēgts Loka maģistrāles dzelzceļa pārvads; izmaiņas
sabiedriskā transporta reisos

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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centi par vienu maksājumu.
Jāatgādina, ka spēkā ir arī visas
līdzšinējās norēķināšanās iespējas: JNĪP informatīvajā sistēmā,
internetbankā, JNĪP norēķinu
punktos, kredītiestādēs.
Pilsētā ir seši JNĪP norēķinu
punkti: JNĪP administrācijas ēkā
Pulkveža Brieža ielā 26 (strādā
pirmdien no pulksten 8 līdz 19,
otrdien, trešdien, ceturtdien no
pulksten 8 līdz 17, piektdien no
pulksten 8 līdz 15; pārtraukums
visas dienas – no pulksten 12 līdz
13); veikalā «Rimi» Satiksmes ielā
35 (strādā katru dienu no pulksten 9 līdz 21 ar pārtraukumu no
pulksten 13 līdz 13.30 un no 18.30
līdz 19); tirdzniecības centrā «Vivo
centrs» Katoļu ielā 18 (strādā katru dienu no pulksten 9 līdz 21 ar
pārtraukumu no pulksten 14 līdz
15); tirdzniecības centrā «Pilsētas
pasāža» Driksas ielā 4 (strādā
katru dienu no pulksten 9 līdz
21 ar pārtraukumu no pulksten
14 līdz 15); tirdzniecības centrā
«Valdeka» Rīgas ielā 11a (strādā
no pirmdienas līdz sestdienai no
pulksten 10 līdz 21, svētdien no
pulksten 10 līdz 18 ar pārtraukumu visās dienās no pulksten 13.30
līdz 14); veikalā «Rimi» Pērnavas
ielā 4 (strādā no pirmdienas līdz
sestdienai no pulksten 9 līdz 20,
svētdien no pulksten 9 līdz 19
ar pārtraukumu katru dienu no
pulksten 14 līdz 15).

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Pēdējos gados pilsētā vairs
nav tik aktīvas naktsdzīves»
 Jānis Kovaļevskis

iespējas, kā uzlabot mūsu rīcībā
esošo tehnisko infrastruktūru.

«Pēdējo divu gadu
laikā no iedzīvotājiem
saņemto izsaukumu
skaits samazinājies
aptuveni par 10 procentiem, tomēr policijas darba apjoms nav
krities, jo arvien vairāk
saņemam informāciju
no Pašvaldības operatīvās informācijas centra, kur tiek sekots līdzi
pilsētas videonovērošanas kamerām. 2018.
gadā, pamatojoties
uz Videonovērošanas
centra informāciju, apkalpojām vairāk nekā
1500 izsaukumu,»
stāsta Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags.
Pašvaldības policijas galvenais
darba uzdevums ir nodrošināt
sabiedrisko kārtību pilsētā, tādēļ
policistiem ikdienā nākas risināt
daudz sadzīvisku konfliktu.
«Kategorijā «ģimeņu un kaimiņu
konflikti» ietilpst visdažādākās
situācijas, kuras parasti cenšamies risināt pārrunu ceļā, tomēr
ne vienmēr tas izdodas. Reizēm
esam pārsteigti, cik liela neiecietība var valdīt starp kaimiņiem,
kuri dzīvo blakus mājās,» tā
V.Vanags.
Statistika liecina, ka
pēdējo divu gadu laikā
Pašvaldības policijas apkalpoto izsaukumu skaits
samazinājies aptuveni par
10 procentiem un 2018. gadā
kopumā apkalpoti 8870 izsaukumi. Ar ko skaidrojama
šī tendence?
Samazinoties iedzīvotāju un
īpaši studentu skaitam, pilsētā
vairs nav tik aktīvas naktsdzīves
kā agrāk. Naktsklubi un bāri
lielākoties vairs nestrādā līdz rīta
gaismai, taču aktivitāte nakts
stundās saglabājusies pie spēļu
zālēm. Šie procesi atspoguļojas
arī mūsu ikdienā. Kopējais darba
apjoms gan nav krities, jo aptuveni 1500 izsaukumu apkalpojam,
pamatojoties uz informāciju,
kuru saņemam no Videonovērošanas centra. Šādā veidā izdevies aizturēt gan somiņu un
velosipēdu zagļus, gan huligānus,
kuri bojā pilsētas infrastruktūru.
Pateicoties videonovērošanai, pilsētā samazinājies arī laupīšanas
gadījumu skaits.
Cik ātri spējat reaģēt uz
izsaukumu?
Vidēji dienā, summējot iedzīvotāju zvanus un no Videonovērošanas centra saņemto
informāciju, apkalpojam ap 30
izsaukumu. Ņemot vērā, ka
pilsētā diennakts režīmā strādā
vairākas ekipāžas, spējam reaģēt
ātri – policijas ekipāža notikuma
vietā ierodas vidēji četrās minūtēs pēc izsaukuma saņemšanas.
Izņēmums varētu būt vienīgi
ārkārtas situācijas.
Ko Pašvaldības policijas
darbā uzskatāt par ārkārtas
situācijām?
Tāpat kā citiem dienestiem,
arī mūsu darbā augstākā prioritāte ir cilvēka dzīvība – ja tā
tiek apdraudēta, tad šo draudu
novēršanai veltām visus resursus. Viens no pēdējiem ārkārtas

«Vidēji dienā, summējot iedzīvotāju zvanus un no Videonovērošanas centra saņemto informāciju, apkalpojam ap 30 izsaukumu. Policijas ekipāža notikuma vietā ierodas vidēji četrās
minūtēs pēc izsaukuma saņemšanas,» komentējot policijas darba ikdienu, uzsver Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags.
Foto: Ivars Veiliņš
gadījumiem bija ugunsgrēks
NP Jelgavas Biznesa parkā.
Nepieciešamības gadījumā
sniedzam atbalstu arī Valsts
policijai, Ugunsdzēsības un glābšanas, kā arī citiem dienestiem.
Piemēram, nesen palīdzējām
Valsts vides dienestam notvert
nelegālu asenizācijas pakalpojuma sniedzēju. Viņš no iedzīvotājiem iekasēja maksu par kanalizācijas bedres izsūkšanu, bet
pēc tam saturu iztukšoja grāvī
vai koplietošanas kanalizācijas
akā, lai gan kārtība paredz, ka
šāda pakalpojuma sniedzējam
jāslēdz līgums ar kādu no uzņēmumiem, kas pieņem šķidros
atkritumus.
Katru pavasari tiek aktualizēts jautājums par kūlas
dedzināšanu, tostarp pilsētas teritorijā. Kādi ir jūsu
secinājumi šajā ziņā?
Jau vairākus gadus rudenī
apsekojam tās teritorijas, kurās
iepriekš ir fiksēti kūlas ugunsgrēki, un aicinām sakopt īpašumu.
Tas devis zināmus rezultātus, jo
šogad platības, kurās deg kūla, ir
samazinājušās. Ja iepriekš atsevišķi zemes īpašnieki uzskatīja,
ka ērtāk ir samaksāt sodu, nevis
sakopt savu teritoriju, tad šobrīd
vismaz pilsētā tas vairs nav tik
izplatīti.
Lai gan jau vairākus gadus ir pieejams pašvaldības
līdzfinansējums līdz pat 80
procentiem daudzdzīvokļu
ēku iekšpagalmu sakārtošanai, iedzīvotāji šo iespēju
nesteidz izmantot, tādēļ bieži vien haotiski novietoto automašīnu dēļ operatīvajam
transportam piekļūt mājām
ir sarežģīti vai pat neiespējami. Cik bieži Pašvaldības
policijai nākas iesaistīties
šādu jautājumu risināšanā?
Automašīnu skaits, tāpat kā
satiksmes intensitāte, pilsētā
pieaug, daudzās ģimenēs ir pat
divas un trīs automašīnas, un
skaidrs, ka, pat labiekārtojot
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus un izbūvējot papildu
stāvvietas, visiem vietas nepietiks. Turklāt šaubos, vai
iedzīvotāji visu iekšpagalma
zaļo teritoriju vēlas pārvērst
par automašīnu stāvlaukumu.

Dzīvokļu īpašniekiem būtu
jāpieņem lēmums, ko viņi vēlas
darīt ar pagalmu, jo lielākoties
viņiem pieder arī mājām piegulošie zemesgabali. Līdz šim ar
šo jautājumu esam strādājuši
preventīvi un soda sankcijas par
nepareizi novietotu automašīnu
piemērojam tikai atsevišķos
gadījumos. Taču situācija šajā
ziņā kļūst arvien sliktāka, jo
iedzīvotāji, novietojot auto,
nerēķinās ne ar operatīvā transporta vajadzībām, ne saviem
kaimiņiem. Pašvaldības policijai
nākas meklēt īpašnieku, lūdzot
pārvietot savu transportlīdzekli,
lai citi iedzīvotāji var izbraukt no
pagalma. Ar šādām problēmām
pēdējā laikā esam saskārušies
Mātera ielā 63, Jāņa ielā 2, Ganību ielā 60 un Kārklu ielā 4, kā
arī Lāčplēša ielas daudzdzīvokļu
ēku iekšpagalmā. Skaidrs, ka
situācija pati no sevis neatrisināsies un būsim spiesti arvien
biežāk piemērot sodu tiem automašīnu īpašniekiem, kuri
savu transportlīdzekli novieto
neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Savukārt sastādīto
protokolu skaits par automašīnu
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem uz ielām pēdējos gados
samazinās – iedzīvotāji kļuvuši
disciplinētāki, un potenciālais
40 eiro sods liek padomāt, kur
novietot automašīnu.
Viena no Pašvaldības policijas funkcijām ir veikt pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanas uzraudzību. Vai,
jūsuprāt, jelgavnieki ir pietiekami labi informēti par
šiem noteikumiem, piemēram, ka pilsētas teritorijā nedrīkst mazgāt automašīnu,
dedzināt zarus un citus atkritumus? Kā ikdienā veicat
preventīvo darbu, iedzīvotājiem skaidrojot saistošo
noteikumu prasības?
Kopējais Pašvaldības policijas
darbinieku sastādīto administratīvo protokolu skaits ir samazinājies no 2060 protokoliem 2016.
gadā līdz 1632 pērn. Lielā mērā
tas ir policijas darbinieku preventīvā darba rezultāts, jo inspektori
labi pārzina pilsētas teritoriju un
problemātiskajām vietām pievērš
pastiprinātu uzmanību.
Daudz pārkāpumu joprojām

konstatējam atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem teritoriju
īpašniekiem pilsētā ir jānoslēdz
līgums par atkritumu apsaimniekošanu, tomēr arvien atklājam, ka daudzviet šāda līguma
nav. Cilvēki atkritumus izmet
gan autobusu pieturās, gan
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas atkritumu urnās, gan kapu
teritorijās izvietotajos atkritumu
konteineros, bet sliktākajā gadījumā – vienkārši grāvī. Ar šo
jautājumu strādājam ikdienā, jo
bez policijas klātbūtnes iedzīvotāji, kuriem nav noslēgts līgums
par atkritumu izvešanu, bieži
vien atsakās to slēgt. Tāpat īpaši
uzraugām, lai pie publiskajām
ūdenstilpēm netiktu mazgātas
automašīnas. Desmit personas
aizvadītajā gadā esam sodījuši
arī par dzīvnieku ekskrementu
nesavākšanu.

Nesen tika aktualizēts
jautājums par kādu iedzīvotāju Krastmalas ielā, kurš
savā privātmājas teritorijā
vāc dažādas mantas, radot
antisanitārus apstākļus, un
arī iepriekš ir bijušas situācijas, kad dzīvokļos vai
privātmājās tiek konstatēti
antisanitāri apstākļi. Ko
šādā gadījumā var darīt
Pašvaldības policija, un kā
jūs ieteiktu rīkoties cilvēkiem, kuri dzīvo kaimiņos
vācējiem?
Par šādiem gadījumiem aicinām ziņot jau laikus – kamēr
problēma nav samilzusi. Ar
Krastmalas ielas iedzīvotāju,
kurš savu privātmājas teritoriju
pārvērtis par atkritumu poligonu, esam veikuši pārrunas un
saņēmuši solījumu, ka atkritumi no pagalma pakāpeniski
tiks izvesti. Kaut kāda kustība
tur ir sākusies, bet turpināsim
sekot, kā tiek pildīta šī apņemšanās. Nepieciešamības gadījumā
pašvaldība ir gatava sniegt organizatorisku palīdzību.

Ik pa laikam redzam, ka
sabiedriskās vietās mētājas
odekolona pudelītes – vai
šis apreibināšanās līdzeklis
tagad aizvieto aizliegtās divu
litru alus pudeles?
Vienmēr ir bijusi kāda sabiedrības daļa, kas apreibināšanās
nolūkos izmanto dažādus līdzekļus. Spirta koncentrācija
odekolonā, ko galvenokārt lieto
bezpajumtnieki, sasniedz 60
procentus, kas arī izskaidro,
kādēļ tas tiek izmantots kā
apreibināšanās līdzeklis. Par
šādu vielu lietošanu publiskās
vietās personas var tikt sauktas
pie atbildības pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.
panta, kas paredz sodu gan par
alkohola, gan citu apreibinošu
vielu lietošanu sabiedriskā vietā.
Pašvaldības policijas ik- Aicinām iedzīvotājus ziņot par
dienas pienākums ir veikt šādiem gadījumiem.
videonovērošanu pilsētas
Vidēji nedēļā Jelgavas
ielās. Kameru ar katru gadu
kļūst arvien vairāk – vai tiek atskurbtuvē tiek nogādātas
domāts arī par videoana- 50 personas. Cik pilsētai
lītikas rīku ieviešanu, lai izmaksā šī pakalpojuma noatvieglotu policistu darbu? drošināšana?
2018. gadā atskurbtuves uzŠogad, turpinoties pilsētas
infrastruktūras attīstībai, jaunas turēšana mums izmaksāja 249
videonovērošanas kameras tiks tūkstošus eiro, tostarp valsts
izbūvētas Loka maģistrālē, Ru- līdzfinansējums šim pakalpojubeņu ceļā, Neretas un Prohorova mam bija 38 tūkstoši eiro, bet
ielas apkaimē. Kopumā pilsētas vēl 3540 eiro par tā sniegšanu
uzraudzību šobrīd veicam ar 120 samaksāja Dobeles, Ozolnieku,
kamerām, kuras ir uzstādītas Tērvetes un Jelgavas novada
dažādos periodos, līdz ar to spēj pašvaldības, ar kurām noslēgts
nodrošināt atšķirīgas izšķirt- sadarbības līgums. Šobrīd spēkā
spējas attēlu. Pēdējos gados esošais normatīvais regulējums
iegādātās kameras nodrošina paredz, ka katra pašvaldība ir
labu redzamību arī diennakts atbildīga par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
tumšajā laikā.
Kopumā atskurbtuvē 2018.
Videonovērošana būtiski uzlabo drošības situāciju pilsē- gadā nogādātas 2702 personas,
tā, tomēr, palielinoties kameru un šim skaitlim ir tendence
daudzumam, pieaug arī darba augt, jo 2016. gadā atskurbtuvē
apjoms mūsu inspektoriem, tika nogādātas 2502 personas.
kuru skaitu nevaram palielināt Tas apliecina, cik nopietna ir šī
neierobežoti, tādēļ ļoti node- problēma, jo jāņem vērā, ka uz
rīgi būtu ieviest automatizē- atskurbtuvi cilvēku vedam tikai
tos videoanalītikas rīkus, lai tajā gadījumā, ja viņš uzvedas
sistēma brīdinātu inspektorus, neadekvāti un nespēj paskaidrot,
piemēram, par cilvēku pulcēša- kur dzīvo. Mums ir arī pastāvīgie
nos nakts laikā. Īpaši kustības klienti, kuriem būtu nepieciesensori būtu jāuzstāda arī pie šama piespiedu ārstēšanās, jo
publiskajām velonovietnēm un šie cilvēki regulāri noslogo ne
citviet. Pagaidām šim mērķim tikai Pašvaldības policiju, bet arī
trūkst resursu, bet meklēsim mediķus.

Pilsētnieks vērtē

Vai Jelgavā
jūtaties droši?
Laila, strādā
enerģētikas
jomā:
– Dzīvoju
Jelgavā jau
sešus gadus
– atbraucu
šeit studēt no Līvāniem – un
nekad pilsētā neesmu izjutusi
kādu apdraudējumu. Turklāt es
gan dodos pastaigās kājām, gan
regulāri vakaros skrienu. Manuprāt, Jelgavā var justies droši
jebkurā diennakts laikā. Tas ir
viens no iemesliem, kādēļ gribas
te palikt, – it kā sveša pilsēta, bet
jūtos kā mājās.
Sarmīte,
pensionāre:
– Ikdienā es
pavadu laiku
mājās vai pagalmā Zirgu
ielā un jūtos
drošībā. Protams, tur esmu redzējusi cilvēkus, kuri regulāri
pārbauda atkritumu konteineru
saturu, kā arī iereibušas personas, bet šie cilvēki ir teju nemanāmi. Turklāt policisti jau to zina
un drošības nolūkos pie mums
regulāri patrulē. Nav bijis vakara,
kad gar manu logu nepabrauc
policijas ekipāža.
Artis, velomehāniķis:
– Kopumā
pilsētā jūtos
droši, un šo
sajūtu man
sniedz videokameras, policijas patrulēšana un
apgaismojums diennakts tumšajā laikā. Neomulīgi esmu juties
vien dažas reizes, kad dzīvoju
RAF masīvā, – tur vakaros cilvēki
mēdz staigāt bariņos, un tas rada
diskomfortu.
Jevgeņijs,
pensionārs:
– Pilsētā viss
ir mierīgi.
Iespējams,
kaut kur
arī nav, bet
man nav gadījies tādas situācijas piedzīvot. Protams, ir
dažas vietas, kur vakara stundās
varbūt ir nedrošāk, piemēram,
pie Jelgavas autoostas, spēļu
zālēm, bet tās bieži vien ir policijas redzeslokā.
Līga, pārdevēja:
– Esmu jelgavniece, bet
nekad neesmu piedzīvojusi kādas
ārkārtas situācijas, kad varētu justies nedroši. Ir gan bijis, kad jūtos
neomulīgi, piemēram, kad pilsētā
redzu iereibušas personas. Tiesa,
šie cilvēki bieži vien nav agresīvi
un nepievērš citiem uzmanību,
bet tas jebkurā gadījumā nav
patīkami. Visbiežāk ar šādām
situācijām nācies saskarties Zirgu ielas rajonā, vedot bērnu uz
bērnudārzu.
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Konference mediķiem – par
jaunajām tehnoloģijām medicīnā
 Anastasija Miteniece

23. maijā pulksten
9 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33
Jelgavas un citu pašvaldību mediķi aicināti
apmeklēt Jelgavas poliklīnikas akadēmijas
pirmā mācību gada
noslēguma pasākumu – gada konferenci
«Jaunās tehnoloģijas
medicīnā». Dalība pasākumā ir bez maksas,
taču interesenti aicināti
iepriekš pieteikties.
Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne norāda, ka
inovatīvas medicīnas tehnoloģijas
strauji ienāk veselības aprūpes
ikdienā, tādēļ gada konferencē
jomas speciālisti iepazīstinās ar
jaunajām tehnoloģijām, to pielietojumu, kā arī valsts apmaksātiem
pakalpojumiem.
Radiologs diagnosts Kaspars
Stepanovs stāstīs par tēmu «Elastogrāfija: metode, indikācijas,
diagnostikas iespējas», medicīnas
zinātņu doktors sertificēts kardiologs Ainārs Rudzītis – par kardioembolijas nemedikamentozu
profilaksi, radiologs terapeits Māris Mežeckis interesentus iepazīs-

LLU rektores amatā
pārvēlēta Irina Pilvere

tinās ar radioķirurģijas iespējām
labdabīgu un ļaundabīgu veidojumu ārstēšanā, bet asociētais profesors gastroenterologs Aleksejs
Derovs – ar kapsulas endoskopijas indikācijām un diagnostikas
iespējām. Konferencē mediķus
uzrunās arī radioloģe diagnoste
ar specializāciju kodolmedicīnā
Marika Kalniņa – viņa uzstāsies
par tēmu «Pozitronu emisijas
tomogrāfijas loma onkoloģiskā
diagnostikā». Savukārt radioloģe
diagnoste Ligita Zvaigzne lasīs
lekciju «CT angiogrāfija un sirds
magnētiskā rezonanse: metodes,
indikācijas, iespējas».
Jāpiebilst, ka, apmeklējot konferenci, tās dalībnieki saņems
kredītpunktus resertifikācijai.
Interesenti gada konferencei
aicināti pieteikties iepriekš – to
var izdarīt Latvijas Ārstu biedrības
informatīvajā sistēmā, kalendārā
izvēloties gada konferences pasākumu. Jautājumu gadījumā mediķi var sazināties ar pasākuma organizatoriem pa tālruni 25665504
vai e-pastu anda.alksne@jp.lv.
Jāpiebilst, ka gada konference  Ritma Gaidamoviča
notiks projekta «Jelgavas poliklī7. maijā LLU notika
nikas akadēmija» gaitā – tā mērķis
rektora vēlēšanas.
ir mediķiem nodrošināt iespēju
LLU konvents ar 154
regulāri paplašināt redzesloku
balsīm par rektori uz
un pilnveidot profesionālās komturpmākajiem piepetences, iepazīstoties ar starpciem gadiem atkārtautiska līmeņa medicīnas jomas
toti ievēlēja vienīgo
speciālistu pieredzi.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Rīgas ielā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota divu koku ciršanas iecere
zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr.09000270272, blakus īpašumam Rīgas ielā 50A,
Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 16.05.2019. līdz 30.05.2019. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis
63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība»/«Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela
11, Jelgava, LV-3001.

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2019. gada 14. jūnijā plkst.15 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.
stāvā, 410. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005050027 Jāņa Čakstes bulvārī 17,
Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja) 425,1 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
09000050472001, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 31 000 euro, izsoles
solis – 500 euro, nodrošinājums – 3100 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 11. jūnija plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums»
Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 410. kabinetā (kontakttālrunis 63023446), darba dienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 410. kabinetā.

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2019. gada 14. jūnijā plkst.16.15 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.
stāvā, 410. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010050 Lielajā ielā 17B, Jelgavā, kas
sastāv no būves (bijusī katlu māja) 333,5 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000010188001,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 33 000 euro, izsoles solis – 500
euro, nodrošinājums – 3300 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 11. jūnija plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums»
Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 410. kabinetā (kontakttālrunis 63023446), darba dienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 410. kabinetā.

Kanāla vēsture no Svētes upei līdz Driksai /gide Ina Jurģe/
SĀKUMS no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa
PIETEIKŠANĀS pa tel. 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv

Dainu tēva Krišjāņa Barona pēdas Jelgavā

/gide Signe Lūsiņa/

TIKŠANĀS pie skulptūras “Jelgavas students” J.Čakstes bulvārī
PIETEIKŠANĀS pa tel. 28677630 vai e-pastu signe.lusina@inbox.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

amata kandidāti –
pašreizējo rektori
profesori Irinu Pilveri.

I.Pilvere par rektori pirmo
reizi tika ievēlēta 2014. gada
maijā, kad divās vēlēšanu kārtās ieguva lielāko balsu skaitu
no četriem pretendentiem.
Viņa ir 16. universitātes rektore un otrā sieviete, kurai
uzticēts šis augstais amats.

Foto: Ivars Veiliņš
Jāpiebilst, ka pirmais ievēlēšanas periods rektores amatā
I.Pilverei noslēgsies 30. jūnijā
un viens profesors šajā amatā
var tikt ievēlēts uz diviem pilnvaru termiņiem.
LLU pārstāve Lana Janmere
informē, ka rektora vēlēšanās
piedalījās LLU 10. sasaukuma
konvents, kurā ir akadēmiskā
personāla, studējošo un vispārējā personāla pārstāvji no universitātes dažādām struktūrvienībām. Rektora vēlēšanās
piedalījās 226 pārstāvji no 240.
Pēc balsojuma rezultātu paziņošanas I.Pilvere pateicās universitātes kolektīvam, ar kuru
kopā strādājusi iepriekšējos
piecus gadus, un minēja izaicinājumus, kas sagaidāmi turp-

māk. «Gribu pateikties visiem,
ar kuriem man bijis tas gods un
prieks sadarboties piecu gadu
garumā. Es vēlos īpaši pateikties visiem tiem, kuri personīgi
mani ir atbalstījuši šajā darbā.
Mēs varam būt gandarīti par to,
ko izdevies izdarīt, – to novērtēs vēsture un ir jānovērtē un
jāatzīst mums pašiem. Būsim
lepni par paveikto – tas ir visu
mūsu kopīgais veikums!» sacīja
I.Pilvere.
Turpmākajās nedēļās atbilstoši LLU konventa balsojumam gaidāms Ministru
kabineta rīkojums par I.Pilveres stāšanos rektores amatā.
Savukārt rektores piedāvāto
vadības komandu jūnijā izvērtēs un apstiprinās LLU senāts.

Slēgts Loka maģistrāles dzelzceļa pārvads;
izmaiņas sabiedriskā transporta reisos
No 1.lpp.

Drošības nolūkos būvdarbu
laikā pārvads ir slēgts visiem satiksmes dalībniekiem. Pagaidu ceļš
pārvada apbraukšanai ir Aviācijas,
Garozas iela un Rubeņu ceļš. Ar
izmaiņām jārēķinās arī pasažieriem, kas ikdienā izmanto pilsētas
nozīmes sabiedrisko transportu,
– SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) pārstāvis Gatis Dūmiņš
skaidro, ka grozījumi ieviesti vairākos pilsētas 6. un 11. autobusa
maršruta reisos.
11. autobusa reisā pulksten 5.46
maršrutā Meiju ceļš–Agroķīmija
un reisā pulksten 6.50 maršrutā
Meiju ceļš–Tušķi GP–Agroķīmija
slēgto Loka maģistrāles posmu
autobuss apbrauc pa Aviācijas,
Garozas ielu, Rubeņu ceļu, Loka
maģistrāli, Langervaldes ielu,
Meža ceļu un Rubeņu ceļu līdz
pieturai «Agroķīmija». Minētajos
reisos slēgtas un turpmāk trīsarpus mēnešu laikā netiks apkalpotas vairākas pieturas: pulksten
6.21 un 7.40 pietura «Tipogrāfija» virzienā uz Loka maģistrāli
Langervaldes ielā, pulksten 6.23
un 7.43 – pietura «Rubeņu ceļš»,
pulksten 6.24 un 7.44 – pietura
«Būvuzņēmums», bet pulksten
6.25 un 7.45 – pietura «Autotas»
Rubeņu ceļā.
Jāņem vērā, ka izmaiņas veiktas
arī 11. autobusa reisā pulksten
6.27 un 7.46 maršrutā Agroķīmija–Centrs, kā arī pulksten 17.10
maršrutā Agroķīmija–Blukas.
Autobusi slēgto Loka maģistrāles
posmu apbrauc pa Rubeņu ceļu,
Garozas ielu un Rīgas ielu, tālāk
virzoties pēc ierastā maršruta.
Norādītajos reisos slēgtas vairākas

pieturas: pulksten 6.33 un 7.52
autobuss nepiestāj pieturā «Aviācijas iela», pulksten 6.34 un 7.54
– autobusu pieturā «Rīgas iela»
Loka maģistrālē, pulksten 6.36
un 7.55 – pieturā «Paula Lejiņa
iela», pulksten 6.38, 7.57 un 17.16
– pieturā «RAF rūpnīca», pulksten
6.40, 7.59 un 17.19 – pieturā «Helmaņa iela», bet pulksten 6.42, 8.01
un 17.21 – pieturvietā «Lāčplēša
iela» Aviācijas ielā.
Savukārt 11. autobusa reiss
pulksten 16.40 maršrutā Centrs–
Agroķīmija slēgto Loka maģistrāles posmu apbrauc pa
Garozas ielu, Rubeņu ceļu, Loka
maģistrāli, Langervaldes ielu,
Meža ceļu un Rubeņu ceļu līdz
autobusu pieturai «Agroķīmija».
Pulksten 16.48 šajā reisā slēgta
un netiek apkalpota pieturvieta
«Veikals «Pilsēta» uz Aviācijas»,
pulksten 16.49 – pietura «Lauktehnika», pulksten 16.51 – pietura «Helmaņa iela», pulksten
16.53 – pietura «RAF rūpnīca»
Aviācijas ielā, pulksten 17.01 un
8.52 – pieturvieta «Tipogrāfija»
virzienā uz Loka maģistrāli Langervaldes ielā, pulksten 17.04 –
pietura «Rubeņu ceļš», pulksten
17.05 pietura «Būvuzņēmums»,
bet pulksten 17.05 – pietura
«Autotas» Rubeņu ceļā.
Iedzīvotājiem, kuri izmanto 6.
maršruta autobusu, jārēķinās ar
izmaiņām reisā pulksten 8.31 maršrutā Depo–«Geor»–Centrs. Šis
maršruta autobuss rekonstrukcijas darbu gaitā neveic reisa posmu
Loka maģistrālē no Aviācijas līdz
Langervaldes ielai, kā arī Langervaldes ielā no Loka maģistrāles
līdz autobusu pieturai «Geor».

Līdz ar to uz laiku slēgtas vairākas autobusu pieturas: pulksten
8.47 pieturvieta «Ziediņu ceļš»
Loka maģistrālē, pulksten 8.48
un 8.52 – pietura «Tiprogrāfija»
(abos virzienos), pulksten 8.49 un
8.51 – pietura «Meža ceļš» (abos
virzienos), bet pulksten 8.50 –
pietura «Geor» Langervaldes ielā.
6. autobusa vakara reisā pulksten 18.13 maršrutā Satiksmes
iela (pasts)–«Geor» autobuss
slēgto Loka maģistrāles posmu
apbrauc pa Garozas ielu, Rubeņu
ceļu un Loka maģistrāli, tālāk
virzoties pēc ierastā maršruta.
Jārēķinās gan, ka rekonstrukcijas
darbu laikā netiek apkalpotas vairākas pieturas: pulksten 18.46 autobuss nepiestāj pieturā «Veikals
«Pilsēta» uz Aviācijas», pulksten
18.47 – pieturā «Lauktehnika»,
pulksten 18.49 – pieturā «Helmaņa iela», pulksten 18.51 – pieturā
«RAF rūpnīca» Aviācijas ielā. Bet
6. autobusa reisā pulksten 18.58
maršrutā «Geor»–Cukurfabrikas
stacija–Satiksmes iela (pasts)
autobuss apbrauc slēgto Loka
maģistrāles posmu pa Rubeņu
ceļu, Garozas un Rīgas ielu, turpinot ierasto maršrutu. Pasažieriem jārēķinās, ka uz laiku slēgta
pietura «RAF rūpnīca» pulksten
19.09, «Helmaņa iela» pulksten
19.11 un «Lāčplēša» Aviācijas ielā
pulksten 19.12.
Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem pilsētā
pieejama mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, savukārt sekot
līdzi izmaiņām pilsētas nozīmes
sabiedriskā transporta maršrutos
iespējams JAP mājaslapas www.
jap.lv sadaļā «Maršrutu izmaiņas».
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Īsi
 Lai nodrošinātu ielu uzkopšanas
darbus, vairākās pilsētas vietās ieviesti stāvēšanas ierobežojumi konkrētās nedēļas dienās un stundās.
Būtiski uzsvērt, tās nav pagaidu zīmes. Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka šobrīd ceļa zīmes
«Apstāties aizliegts» jau uzstādītas
piecās pilsētas vietās, kur regulāri tiek
nodrošināti ielu sezonālie uzkopšanas
darbi, un aizliegums pārsvarā noteikts
rīta un dienas stundās. Stāvēšanas
ierobežojumi noteikti Asteru ielas posmā no Māras ielas līdz ātrumvalnim (ar
stāvēšanas ierobežojumu trešdienās
no pulksten 9 līdz 15), Māras ielas
posmā no Asteru ielas līdz Dobeles
šosejai (ar stāvēšanas ierobežojumu
trešdienās no pulksten 9 līdz 15), kā
arī Satiksmes ielas posmā no Ganību
ielas līdz Meiju ceļam daudzstāvu
dzīvojamo māju pusē (ar stāvēšanas
ierobežojumu trešdienās no pulksten
9 līdz 15). Zīmes uzstādītas arī Zirgu
ielas posmā no Mātera līdz Pasta
ielai – tur stāvēšanas ierobežojumi
noteikti ielas labajā pusē virzienā uz
Mātera ielu piektdienās no pulksten
9 līdz 15 un kreisajā pusē virzienā uz
Mātera ielu trešdienās no pulksten 9
līdz 15. Savukārt Garozas ielas posmā
no Pļavu līdz Aviācijas ielai daudzstāvu
dzīvojamo māju pusē stāvēšanas ierobežojumi paredzēti piektdienās no
pulksten 9 līdz 15. «Pilsētsaimniecība»
autovadītājus aicina būt vērīgiem un
norāda, ka tuvākajā laikā stāvēšanas
ierobežojumi tiks noteikti arī citviet
pilsētā.
 Piektdien, 10. maijā, Latvijā uz
trim minūtēm tika ieslēgtas 164 civilās aizsardzības trauksmes sirēnas,
lai pārbaudītu to darbību. Jelgavā
visas četras sirēnas nostrādāja bez
traucējumiem. Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste informē, ka no 23 Zemgalē
pārbaudītajām trauksmes sirēnām bez
traucējumiem un bojājumiem automātiski nostrādāja 22, bet viena Jēkabpilī
izvietotā sirēna nostrādāja ar traucējumiem. Kopumā bez traucējumiem
un bojājumiem automātiski attālināti
nostrādāja 157 no 164 sirēnām.

Atvērto durvju diena
Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijā
Gaidām jūs uz satikšanos un sarunām ar
skolas skolotājiem, direktori un skolēniem

20. maijā pulksten 12
skolas zālē Mātera ielā 30.
Pieteikties pa tālruni 63029212;
informācija – www.jsg.lv.

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
ir viens no lielākajiem koka karkasa konstrukciju –
koka paneļu un moduļu – ražotājiem Baltijā ar plašu
starptautisku pieredzi un zināšanām.

Uzņēmums aicina pievienoties komandai

STRĀDNIEKUS(-CES) RŪPNĪCĀ.

Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba
pienākumus.
Piedāvājam:
• apmācības darbavietā;
• astoņu stundu darba dienu;
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu atkarībā no darba rezultātiem, sociālās garantijas;
• atalgojumu 750–2000 EUR (bruto);
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan
Latvijā, gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: SIA «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads).
Tālrunis saziņai – 28483678,
Žans (rūpnīcas vadītājs).

AS «HKScan» (reģ.Nr.40003057228)

ražo un tirgo kvalitatīvus un atbildīgi ražotus produktus
no cūkgaļas, liellopu gaļas un mājputnu gaļas, kas tiek
piedāvāti zem pazīstamiem un iecienītiem zīmoliem.

«HKScan» aicina darbā atbildīgus,
čaklus STRĀDNIEKUS(-CES)
ražotnē Savienības ielā 8.
Darbs pazeminātā temperatūrā
(+2–+12 0C), saistīts ar fizisku slodzi.
Atalgojums – 650–850 EUR/mēn. (bruto);
visas sociālās garantijas; veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.
Nodrošinām ar darba apģērbu un apaviem.
Pieteikties vakancei, CV vai pieteikumu sūtot
pa e-pastu beata.petkevica@hkscan.com vai
zvanot pa tālruni 24249960.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

VĒLĒŠANAS

Ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Tuvojas Eiroparlamenta vēlēšanas
 Kristīne Langenfelde

25. maijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanas, kad vēlētājiem būs jāizdara izvēle
starp 16 mūsu valstī EP vēlēšanām iesniegtajiem
politisko partiju sarakstiem, izvēloties vienu, par
kuru balsot. Kā informē Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics, šobrīd
notiek aktīvs gatavošanās process vēlēšanām.
«Būtiskākais, kas jāzina vēlētājam, – 25. maijā
nobalsot varēs tikai konkrētā iecirknī, kurā vēlētājs ir reģistrēts,» uzsver J.Dēvics.
Jau 10. maijā vēlēšanu
iecirkņi no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes
saņēma vēlētāju sarakstus,
savukārt līdz 20. maijam, kad
darbu sāks vēlēšanu iecirkņi,

tiem būs piegādāti arī pārējie
vēlēšanu materiāli. Tāpat
J.Dēvics informē, ka visi 15 vēlēšanu iecirkņi pilsētā atradīsies tieši tajā pašā vietā, kur tie
bija ierīkoti pagājušajā rudenī,

kad Latvijā notika Saeimas vēlēšanas. «Arī iecirkņu vēlēšanu
komisijas ir gatavas darbam,
un jāatzīst, ka šoreiz, salīdzinot ar Saeimas vēlēšanām
rudenī, kad nemaz tik viegli
nebija nokomplektēt iecirkņu
komisijas, darbam vēlēšanu
iecirkņos saņēmām vairāk
pieteikumu, nekā mums bija
nepieciešams,» tā J.Dēvics.
Kā informē Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK), provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs
zināmi jau pusnaktī no 26. uz
27. maiju, kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās
tradicionāli vēlēšanu diena ir
svētdiena. J.Dēvics gan uzsver,

ka Jelgavā visas vēlēšanās
nodotās balsis būs saskaitītas
agrāk, taču tās publiskot varēs
tikai tad, kad arī visās pārējās
ES dalībvalstīs vēlēšanu process būs noslēdzies.
CVK atgādina, ka EP kopā
ar ES Padomi pieņem direktīvas un regulas, kuras, pēc
aptuvenām aplēsēm, ietekmē
aptuveni 80 procentus no
Latvijas likumiem. Vienlaikus
EP ir vienīgā tieši ievēlētā ES
institūcija, tādēļ, nobalsojot
EP vēlēšanās, vēlētājs var ietekmēt to, kuri cilvēki pieņems
likumus Eiropas līmenī, kas
vistiešākajā veidā attieksies
uz ikvienu no mums.

2019. gada EP vēlēšanās no Latvijas tiks
ievēlēti astoņi deputāti
(kopumā no visas ES
– 705). Atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām Latvija ir viens
vēlēšanu apgabals, tādējādi mūsu valsts partijas EP vēlēšanās katra
piedāvā vienu kandidātu sarakstu. Lai tiktu
ievēlētas EP, Latvijas
politiskajām partijām
jāiegūst vismaz pieci
procenti vēlētāju balsu. Jāpiebilst, ka EP
deputāti tiek ievēlēti uz
pieciem gadiem.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pirms vēlēšanu dienas

Kā noskaidrot savu
vēlēšanu iecirkni?

Kā pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā?

Vēlēšanu iecirkņi Latvijā darbu sāks 20. maijā, un līdz vēlēšanu dienai
– 25. maijam – tie būs atvērti noteiktas stundas dienā. Šajā laikā iecirkņos varēs iepazīties ar vēlēšanu materiāliem, kandidātu sarakstiem un
piedāvātajām programmām, pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, kā
arī no trešdienas, 22. maija, nobalsot iepriekš.

Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sagatavotajā paziņojumā, kas katram
vēlētājam jau martā tika izsūtīts uz viņa
deklarēto dzīvesvietas adresi.
Ja paziņojums netika saņemts, savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot pa tālruni
67049999 vai mājaslapā www.pmlp.gov.lv.

No 20. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā
dzīvesvietā. Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs atradīsies
sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Vēlēšanu iecirkņi
būs atvērti
• 20. maijā no pulksten 17 līdz 20
• 21. maijā no pulksten 9 līdz 12
• 22. maijā no pulksten 17 līdz 20
• 23. maijā no pulksten 9 līdz 12
• 24. maijā no pulksten 10 līdz 16

Balsošanas iespējas
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji var
piedalīties EP vēlēšanās:

Kur var uzzināt papildinformāciju
par Eiropas Parlamentu un
gaidāmajām vēlēšanām?
Visus jautājumus par Eiropas Parlamenta darbu var noskaidrot
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā mājaslapā

www.europarl.lv
www.soreizesbalsosu.eu
Atbildes uz jautājumiem par vēlēšanu kārtību var atrast
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā

www.cvk.lv

balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi strādās dažas
stundas dienā:
• trešdien, 22. maijā, no pulksten 17 līdz 20,
• ceturtdien, 23. maijā, no pulksten 9 līdz 12,
• piektdien, 24. maijā, no pulksten 10 līdz 16;

Vēlētāju reģistra informācija un e-pakalpojumi ir pieejami
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā

www.pmlp.gov.lv
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā

balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams
nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;

www.knab.gov.lv
Pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu
tālruni 67049999 (darba dienās no pulksten 8 līdz 20)

balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. Šo iespēju
gan var izmantot vēlētāji, kuri iepriekš šādu iespēju pieteikuši.

Balsošanas kārtība

No visiem vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem
balsojot jāizvēlas viens saraksts (viena vēlēšanu zīme); var balsot arī
ar tukšu aploksni (atturoties). Vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkst izdarīt
neierobežotu skaitu atzīmju «+» pretī attiecīgā saraksta kandidātiem,
svītrot neierobežotu skaitu attiecīgā saraksta kandidātu, kā arī neizdarīt nekādas atzīmes. Tad vēlēšanu zīme jāieliek aploksnē, tā jāaizlīmē
un jāiemet vēlēšanu urnā.

Vēlēšanu iecirkņos iesniegumus pieņems:
• pirmdien, 20. maijā, no pulksten 17 līdz 20;
• otrdien, 21. maijā, no pulksten 9 līdz 12;
• trešdien, 22. maijā, no pulksten 17 līdz 20;
• ceturtdien, 23. maijā, no pulksten 9 līdz 12;
• piektdien, 24. maijā, no pulksten 10 līdz 16;
• sestdien, 25. maijā, no pulksten 7 līdz 12.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā, 25.
maijā, pēc pulksten 12, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu
komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās
vietā līdz balsošanas beigām – pulksten 20.

Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildu balsošanas iespēja iepriekšējā
balsošanā – proti, drīkstēs vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā, tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku
laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, lai
nodrošinātu principu «viens vēlētājs
– viena balss», iecirkņa darbiniekam
pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas
būs jāsazinās ar vēlēšanu iecirkni, kurā
konkrētais vēlētājs ir reģistrēts, un
jāpārliecinās, ka vēlētājs jau nav nobalsojis.

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams
derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds
ir, un kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs ir reģistrēts, un to
var izdarīt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona
iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī. Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu var sūtīt elektroniski vietnē Latvija.lv,
adresējot to pašvaldībai.

Pilsoņu līdzdalības platformā, kas veltīta 2019. gada EP vēlēšanām,

balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, 25. maijā, no pulksten 7 līdz 20;

Kāds
dokuments
nepieciešams,
lai piedalītos
vēlēšanās?

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā,
jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

Ja vēlētājs nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un nav izmantojis iespēju
mainīt vēlēšanu iecirkni līdz 7. maijam, šogad pirmo reizi pilotprojekta
ietvaros būs iespēja mainīt iecirkni iepriekšējās balsošanas dienās. Šajā
gadījumā vēlētājam balsošana dzīvesvietā jāveic līdz 24. maijam (piektdienai, vēlams – līdz pulksten 15), un pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā šādā gadījumā persona var dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavā
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

Vēl var kļūt par
brīvprātīgo novērotāju
Centrālā vēlēšanu komisija Latvijas iedzīvotājus aicina iesaistīties projektā «Brīvprātīgie novērotāji» un sekot līdzi vēlēšanu norisei un balsu
skaitīšanai vēlēšanu iecirkņos.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlēšanu dienā, 25. maijā, ir sasniedzis
vismaz 16 gadu vecumu, līdz 20. maijam var pieteikties par Centrālās
vēlēšanu komisijas brīvprātīgo novērotāju.

189.*

JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA

Uzvaras iela 10, Jelgava

190.*

IESTĀDE «KULTŪRA»

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

191.*

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU
VIDUSSKOLA

Meiju ceļš 9, Jelgava

192.

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA

Aspazijas iela 20, Jelgava

193.*

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJAS SABIEDRĪBAS
Skolotāju iela 8, Jelgava
INTEGRĀCIJAS PĀRVALDE

jāapgūst Centrālās vēlēšanu komisijas interaktīvais mācību kurss
«Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtība» – tas ir pieejams elektroniskā
formātā mājaslapā www.cvk.lv, un nepieciešamais laiks tā apguvei ir
aptuveni stunda;

194.*

JELGAVAS 2.
INTERNĀTPAMATSKOLA

195.*

JELGAVAS BĒRNU
UN JAUNIEŠU CENTRS «JUNDA»

Pasta iela 32, Jelgava

mācību kursa noslēgumā jāizpilda neliels tests ar 16 jautājumiem
un brīvprātīgā novērotāja reģistrācijas pieteikums, izvēloties vēlēšanu
iecirkni, kurā vēlas novērot vēlēšanas.

196.*

LLU SPORTA ZĀLE

Tērvetes iela 91D, Jelgava

197.

SIA «ALVIMA»

Lietuvas šoseja 2, Jelgava

198.*

MIEZĪTES BIBLIOTĒKA

Dobeles šoseja 100, Jelgava

199.*

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA

Akmeņu iela 1, Jelgava

200.*

JELGAVAS 1. INTERNĀTPAMATSKOLAInstitūta iela 4, Jelgava
ATTĪSTĪBAS CENTRS

201.*

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA

Akadēmijas iela 25, Jelgava

202.*

KULTŪRAS NAMS «ROTA»

Garozas iela 15, Jelgava

203.

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA

Loka maģistrāle 29, Jelgava

Filozofu iela 50, Jelgava

*iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Lai iegūtu brīvprātīgā vēlēšanu novērotāja statusu,
jāizpilda šādi nosacījumi:

Pēc šo nosacījumu izpildes uz novērotāja reģistrācijas pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgā
vēlēšanu novērotāja pilnvara. Tā būs sagatavota elektroniski un derīga
bez paraksta. Pilnvara jāizdrukā un vēlēšanu iecirknī jāuzrāda kopā ar
personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību.

Kad stājas spēkā aģitācijas
aizliegums?
Dienu pirms vēlēšanām, kā arī vēlēšanu dienā ir aizliegta aģitācijas
materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas un
radio programmās, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses
izdevumos, internetā un valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās
un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām
pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju).

Ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Jelgavas sacensībās –
dalībnieku rekords

ZOC BMX trasē
norisinājās Latvijas
«SMScredit.lv» čempionāta 1. posms,
kurā sasniegts jauns
dalībnieku rekords
– 364 –, un Jelgavas BMX čempionāts.
Čempionāta 1. posmā piedalījās 36 Jelgavas sportisti, izcīnot 6 zelta, 4 sudraba un
3 bronzas medaļas. Zelts Emīlijai Zavinskai, Alvim Lānso, Raimo Soldānam, Ārim
Koško, Markusam Soļimam un Raineram
Pujiņam, savukārt Jelgavas čempiona
titulu izcīnīja Ramona Bāre, E.Zavinska,
A.Lānso un Reinārs Pavlovs. Jelgavnieka
Gata Jonkusa piemiņas kausu ieguva
ātrākais sportists 15 gadu veco puišu
grupā – mārupietis Mārtiņš Zadraks.

Sniegots izaicinājums
75 km garumā

Jelgavnieks Edgars Bukšs sestdien, 18.
maijā, pulksten 5 izies uz starta ultramaratonā, kas notiks Rumānijā, Transilvānijas
reģionā. Skrējiena starts un finišs būs
Branas pilsētā pie tūristu vidū populārās
Drakulas pils. «Pēdējo nedēļu pirms sacensībām šajā reģionā kalnos pamatīgi
snieg un ir lavīnu iespējamība, tāpēc organizatori drošības apsvērumu dēļ distanci
saīsināja – plānoto 100 kilometru vietā
man būs jāskrien 75,» tā Edgars, piebilstot, ka tas tik un tā būs izaicinājums. Pēc
organizatoru teiktā, sniegotajās distances
daļās skriešanas temps būs par 30 procentiem zemāks nekā parasti. Kontrollaiks, lai
finišētu, ir 31 stunda, un parasti izstājas 30
procenti dalībnieku. Distancei pieteicies
331 skrējējs.

«Jelgavas pilsētas svētki nav iedomājami bez sporta aktivitātēm un
pasākumiem,» norāda Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis,
papildinot, ka svētku programma tiek plānota, izvērtējot pilsētnieku
intereses un aktivitāti. Pēdējos gados jau ierasti ir programmā iekļaut
sacensības, kurās var piedalīties paši pilsētnieki un Jelgavas viesi. «Izvēlamies sporta veidus, kuri ir pieejami un patīk jelgavniekiem, un tie
ir pludmales volejbols un 3x3 basketbols, kas notiks arī šogad,» stāsta
J.Kaminskis. Viņš norāda, ka bijušas arī idejas par īpaša skrējiena rīkošanu, tomēr nolemts, ka pilsētā jau ik nedēļu notiek skriešanas koptreniņi,
pīķis ir nakts pusmaratons, skrējieni tiek organizēti arī citos svētkos,
piemēram, «Izskrien Latviju!» novembrī un Vecgada skrējiens, tāpēc
Pilsētas svētkos iederīgāki ir citi sporta veidi, kas arī ir demokrātiski,
interesanti un atraktīvi. Šogad svētku laikā priecēs arī jahtu regate,
šķēpmešana, karatē sacensības un citi sporta pasākumi, kas notiek
brīvdienās, – vieglatlētika, galda teniss un jauniešu futbols. Skatītājiem
ieeja uz visām spēlēm būs bez maksas. «Ceru, ka ikviens atradīs ko
piemērotu sev, lai piedalītos pats vai justu līdzi!» piebilst J.Kaminskis.

Turnīrs četros laukumos
PLUDMALES VOLEJBOLS – 26. MAIJĀ PULKSTEN 12 PASTA SALĀ
Arī šogad Jelgavā notiks pludmales volejbola sacensības.
Piesakoties iepriekš, dalība
tajās būs bez maksas, bet,
reģistrējoties sacensību dienas
rītā, – par maksu.
Sacensību organizators Andrejs Jamrovskis norāda, ka maksimālais komandu
skaits sacensībās ir 24, bet šogad turnīrs
vienlaikus varēs norisināties četros
laukumos. «Iepriekš, kad spēlējām divos
laukumos, pat neskatoties uz to, ka nebija
pieteicies maksimālais komandu skaits,
sacensības ieilga – ja sākām pulksten 11,
tad noslēdzām ap pulksten 18. Šogad ceru,
ka viss notiks raitāk,» tā viņš.
Komandā jābūt diviem dalībniekiem –
tie var būt divi vīrieši, divas sievietes vai
vīrietis un sieviete – bez vecuma ierobežojuma. Visas komandas startēs kopējā
ieskaitē, nenodalot atsevišķi vīriešu, sieviešu un jauktās komandas.
Piesakoties līdz 25. maija pulksten

SPORTS
Trīs spēlēs izcīna trīs punktus Aicina uz airēšanu
FK «Jelgava» pēdējās
tūrisma kanoe laivās
trīs futbola Virslīgas
čempionāta spēlēs nospēlējis neizšķirti, izcīnot
trīs punktus. Jelgavnieki
3. maijā izbraukumā
nospēlēja 1:1 pret šā
brīža čempioniem «Riga» FC. 8. maijā
izbraukumā FK «Jelgava» spēlēja 1:1
pret FK «Ventspils». Abās spēlēs vārtus
guva Aivars Emsis (attēlā), kurš ar četriem
goliem ir rezultatīvākais vārtu guvējs
mūsu komandā. 12. maijā FK «Jelgava»
savā treniņbāzes laukumā nospēlēja 0:0
pret turnīra tabulas līderiem «RFS». Tā
mūsu komandai bija piektā nezaudētā
spēle pēc kārtas. Nākamā spēle būs 17.
maijā pulksten 19 izbraukumā pret FK
«Liepāja».
Foto: Raitis Supe

21. maijā startēs airēšanas sacensības
tūrisma kanoe laivās, ko rīko klubs «KC»
sadarbībā ar Sporta servisa centru. Starts
ir airēšanas bāzē Pasta salā. Dalībniekiem
jāveic apmēram 600 metru gara distance
– tai iepriekš nav jāpiesakās, un distanci
komanda var veikt sev ērtā brīdī laikā
no pulksten 18 līdz 20. Dalība ir bez
maksas, un ar nepieciešamo inventāru
nodrošinās organizatori. Dalībnieki
startēs trīs grupās: ģimene ar diviem
pieaugušajiem, kas airē, un bērniem kā
pasažieriem; ģimene ar airētājiem vienu
pieaugušo un vienu bērnu līdz 12 gadu
vecumam; vispārīgā grupa ar diviem
airētājiem. Pavisam paredzēti pieci posmi: 21. maijā, 18. jūnijā, 23. jūlijā, 20.
augustā un 17. septembrī.
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Pakāpjas par vienu vietu

Pēc otrā ««Bigbank» Skrien
Latvija» posma Sporta
servisa centra skrējēju
komanda kopvērtējumā
ierindojas 7. vietā – par
vienu pozīciju augstāk,
nekā bija pēc 1. posma. Daugavpilī
startēja seši mūsu skrējēji: 5 km distancē
6. vietu ST grupā ar rezultātu 22,31 min.
izcīnīja Daiga Dābola, Salvim Brasavam
VT grupā 12. vieta (20,14 min.). 10 km
distancē 1. vietu SN40 grupā ieguva Ilze
Sermolīte (48,07 min.), SN20 grupā otrā
palika Anastasija Geraseva (42,48 min.)
(attēlā), VN40 grupā trešais – Oskars
Blaus (39,23 min.). 21 km distancē
Oskars Stāmers izcīnīja 9. vietu V grupā
(1:19,14 h). Nākamais posms būs 1.
jūnijā Rēzeknē.

Demokrātiskā spēle – strītbols
STRĪTBOLS – 26. MAIJĀ NO PULKSTEN 12 STĀVLAUKUMĀ PIE PASTA SALAS
Aktīva dzīvesveida piekritējiem būs iespēja piedalīties
3x3 basketbola turnīrā, kas
notiks 26. maijā Pilssalas
ielas stāvlaukumā.
«Ņemot vērā interesentu atsaucību
iepriekšējo gadu turnīros, šogad būs
izmaiņas vecuma grupās,» stāsta
organizatoru pārstāvis Dins Ušvils,
piebilstot, ka sacensībās var piedalīties no 10 gadu vecuma. Gan jauniešiem, gan jaunietēm grupas būs
šādas: 11–13 gadi; 14–16 gadi; 17–34
gadi. Ierasti meiteņu aktivitāte ir
mazāka nekā zēnu, tāpēc sacensību
dienā, ņemot vērā meiteņu komandu,
kas pieteikušās, skaitu, tiks lemts
par grupu apvienošanu. Ja būs viena
meiteņu komanda, visticamāk, tā
startēs ar attiecīgā vecuma puišu komandām; ja divas – komandas varēs

izspēlēt savā starpā un, ja vēlēsies, arī
sacensties ar sava vecuma puišiem.
Vēl ir plānots ieviest 35+ vecuma
grupu, tādējādi paplašinot dalībnieku
loku. Paredzēts, ka šajā grupā visas
komandas spēlēs kopā. «3x3 basketbols ir spēle, kas pieejama ikvienam,
tāpēc arī katru gadu Jelgavā rīkojam
šo turnīru. Ceram, ka atsaucība būs
lielāka nekā pērn,» tā D.Ušvils.
Komandā var pieteikt četrus dalībniekus, un reģistrēšanās notiks sacensību dienā norises vietā stundu pirms
sacensību sākuma – no pulksten 11.
Spēles tiks aizvadītas stāvlaukumā
pie Pasta salas – Pilssalas ielā 1. Mači
vienlaikus varēs notikt pie pieciem
groziem. Jāuzsver, ka sacensību laikā
stāvlaukumā novietot automašīnu
varēs tikai sacensību dalībnieki, bet ketbola klubs «Jelgava»» sadarbībā
pārējiem tas nebūs pieejams.
ar Sporta servisa centru. Komandām
Sacensības organizē biedrība «Bas- dalība ir bez maksas.

Cer sagaidīt Eiropas bronzas medaļnieku
ŠĶĒPMEŠANA – 26. MAIJĀ NO PULKSTEN 10 ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ

23.59, dalība sacensībās būs bez maksas.
Pieteikums, norādot abu spēlētāju vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, jānosūta pa
e-pastu vkbiolars@gmail.com. Ja nebūs
nokomplektēts maksimālais dalībnieku
skaits, komandas varēs pieteikties arī
sacensību dienā to norises vietā no pulksten 11.30 līdz 11.45. Tad gan komandai
jārēķinās ar 10 eiro dalības maksu.
Pludmales volejbola turnīru rīko vīriešu
volejbola klubs «Biolars/Jelgava» sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Sports, kas atkarīgs no vēja
Maija beigās sezonu atklās
Jelgavas jahtklubs, priecējot
pilsētniekus un Jelgavas viesus ar regati pa Lielupi.
«Šobrīd mēs, jahtkluba biedri, vēl gatavojamies – tiek remontētas un krāsotas
jahtas, lai tās līdz sezonas atklāšanai
būtu darba kārtībā,» stāsta jahtkluba
vadītājs Aleksandrs Jakovļevs, norādot,
ka Jelgavas jahtkluba sezonas atklāšanas
regate notiks 25. maijā. Sacensību starts
tiks dots pulksten 10, bet apbalvošana
plānota ap pulksten 16. «Starts un finišs
būs Lielupē pie jahtkluba, bet distance –
no Lielupes tilta līdz Pils salas galam,»
tā A.Jakovļevs, piebilstot, ka dalībnieki
veiks trīs braucienus. Mūsu pilsētas
jahtklubu regatē pārstāvēs 10–15 laivu,
bet uzaicināti ir arī citu Latvijas klubu
pārstāvji.
Savukārt 26. maijā no pulksten 11
notiks Jelgavas junioru kausa izcīņa burāšanā. To Jelgavas jahtklubs organizē kopā
ar biedrību «Razzo sailing team», kurā
darbojas vairākkārtēji Latvijas čempioni
burāšanā Alfs Pampe un Rūta Eistreiķe.
«Burāšana ir arī Latvijas Jaunatnes
olimpiādes, kas šovasar notiks Jelgavā,
programmā. Tiesa, burāšanas sacensī-
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Šogad neierasti agri – 26.
maijā – Zemgales Olimpiskajā centrā notiks olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņa šķēpmešanā, kas pulcēs
sportistus no 10 gadu vecuma
līdz pat elites klasei.
«Šoreiz sezona būs ļoti gara, jo gada
nozīmīgākās sacensības – pasaules čempionāts vieglatlētikā – notiks vien septembra beigās oktobra sākumā. Un, lai
varētu iekļauties starptautisko sacensību
kalendārā, Jāņa Lūša kausa izcīņu nācās
organizēt maijā. Līdz ar to Jelgavas
šķēpmešanas mači būs šogad pirmie lielie
Latvijā,» stāsta Latvijas Šķēpmetēju kluba
vadītājs Gints Palameiks.
Pulksten 11 sāks skolēni un jaunieši, sacenšoties piecās vecuma grupās.
Savukārt pulksten 16.30 uz starta izies
elites grupas šķēpmetēji. «Plānots, ka no

pašmāju sportistiem elites grupā startēs
Madara Palameika, Līna Mūze, Anete
Kociņa, Rolands Štrobinders un Patriks
Gailums. Tāpat ceram sagaidīt sportistus

no Polijas, Zviedrijas, Holandes, Lietuvas
un Igaunijas,» tā G.Palameiks, atklājot,
ka jelgavniekiem ir cerības uzņemt
pērnā gada Eiropas bronzas medaļnieku Igaunijas šķēpmetēju Magnu Kirtu
(viņa rezultāts – 85,96 metri) un 2017.
gada Eiropas U-20 čempionu no Polijas
Ciprjanu Mziglodu, kura uzvaru nesošajā
metienā šķēps lidoja 80,52 metrus tālu.
Visticamāk, sacensībās nestartēs jelgavnieks Gatis Čakšs, kurš ziemas sezonā
guva traumu un atgriezties apritē plāno
nedaudz vēlāk – jūnija sākumā sacensībās
«Rīgas kausi».
Elites grupā pirmo sešu vietu ieguvējiem būs arī naudas balvas, savukārt 800
eiro pienāksies sportistam, kurš labos
sacensību rekordu – šobrīd sievietēm tas
ir 66,15 metri, bet vīriešiem – 90,71 metrs.
Sacensības organizē Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar Sporta servisa
centru.

Izcīnīs Jelgavas kausu karatē
KARATĒ – 25. MAIJĀ NO PULKSTEN 10 JELGAVAS SPORTA HALLĒ

BURĀŠANA – 25. MAIJĀ NO
PULKSTEN 10 UN 26. MAIJĀ
NO PULKSTEN 11 LIELUPĒ
bas tiks aizvadītas Engurē,» papildina
A.Jakovļevs.
Junioru kausa izcīņas dalībnieku starts
un finišs būs Lielupē pretī Pasta salas
pludmalei, un distance paredzēta starp
autotransporta un dzelzceļa tiltu. Dalībnieki sacentīsies divās laivu klasēs – «Optimist», kas paredzēta bērniem 5–10 gadu
vecumā, un «Laser», kas paredzēta 11–18
gadu veciem bērniem un jauniešiem un ir
olimpiskā klase. Plānots, ka no Jelgavas
jahtkluba sacensībās startēs 5–6 juniori,
bet gaidīti arī ciemiņi no Usmas, Engures
un citām vietām.

Jau par tradīciju kļuvis karatē
turnīrs maijā, ko organizē
mūsu pilsētas klubs «Vitus».
Tajā galvenokārt piedalās Latvijas karatē klubu audzēkņi,
bet šogad interesi par turnīru
Jelgavā izrādījuši arī Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas
kluba «Arsenal» pārstāvji.
«Turnīru rīkojam jau piekto gadu – tas
ir mūsu veids, kā izrādīt godu un cieņu
savai pilsētai,» saka sacensību organizators Vitālijs Mišins. Viņš lēš, ka kopējais
dalībnieku skaits šogad varētu būt ap
300, tostarp klubu «Vitus» pārstāvēs
30–40 karatistu.
Sportisti sacentīsies trīs disciplīnās –
sumo, kata un kumitē. «Sumo ir cīņas

veids, kurā sportisti sacenšas noteikta
izmēra laukumā. Zaudē tas, kurš izkāpj no laukuma vai pieskaras zemei
ar kādu citu ķermeņa daļu, izņemot
pēdas. Sumo tiek iekļauts lielākajā daļā
Latvijas sacensību programmu, jo tā ir
lieliska iespēja jaunajiem karatistiem
iegūt pirmo sacensību pieredzi. Sumo
startēs 6–12 gadu veci sportisti. Kata ir
formāls karatē tehniku komplekss, kas
no dalībnieka prasa teicamu vispusīgu
fizisko sagatavotību un koncentrēšanos.
Savukārt kumitē ir cīņa starp diviem
sportistiem,» ieskicē V.Mišins. Kata un
kumitē startēs sportisti no astoņu gadu
vecuma.
Sacensības klubs organizē sadarbībā
ar Latvijas Karatē federāciju un Sporta
servisa centru.
Sagatavoja Ilze Knusle, foto no JV un klubu arhīva
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Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija (reģ.Nr.90000031705) aicina darbā
PATRUĻPOLICIJAS JAUNĀKO
INSPEKTORU(-I) (3355 32)
Prasības:
• atbilstība likuma «Par policiju» 21. panta
pirmās daļas prasībām;
• vidējā izglītība un vēlme apgūt jaunas prasmes;
• teicamas latviešu valodas prasmes (C
līmeņa 1. pakāpe);
• B kategorijas autovadītāja apliecība un trīs
gadu pieredze autovadīšanā;
• laba fiziskā sagatavotība un veicamajam
darbam atbilstošs veselības stāvoklis;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas
prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt
konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme
strādāt komandā.
Pienākumi:
• patrulēšana norīkotajā maršrutā Jelgavas
pilsētā, saņemto izsaukumu apkalpošana;
• sabiedriskās kārtības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības
saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu
ievērošanas uzraudzīšana;
• administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšana, novēršana un personu administratīvā
aizturēšana;
• administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības.
Piedāvājam:
• aktīvu un atbildīgu darbu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju strādāt summēto darba laiku;
• sākotnējo apmācību;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu
komandu;
• izaugsmes iespējas;
• atalgojumu no 555 EUR/mēn.;
• uzturdevas kompensācija 71,14 EUR/mēn.;
• pabalstu 50 procenti no mēnešalgas vienu
reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildu Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam
apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši
darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas
darba dienas).

SATIKSMES UZRAUDZĪBAS
NODAĻAS INSPEKTORU(-I) (3355 14)
Prasības:
• atbilstība likuma «Par policiju» 21. panta
pirmās daļas prasībām;
• vidējā izglītība un vēlme apgūt jaunas
prasmes;
• vēlama iepriekšējā darba pieredze tiesībsargājošā iestādē;
• teicamas latviešu valodas prasmes (C
līmeņa 1. pakāpe);
• B kategorijas autovadītāja apliecība un trīs
gadu pieredze autovadīšanā;
• laba fiziskā sagatavotība un veicamajam
darbam atbilstošs veselības stāvoklis;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas
prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt
konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme
strādāt komandā.
Pienākumi:
• transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanas kontrole Jelgavas
pilsētā;
• Ministru kabineta 01.03.2005. noteikumu
Nr.158 «Noteikumi par kuģošanas līdzekļu
satiksmi iekšējos ūdeņos» ievērošanas kontrole
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas
esošajos publiskajos ūdeņos;

• sabiedriskās kārtības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības
saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu
ievērošanas uzraudzīšana;
• administratīvo pārkāpumu profilakse,
atklāšana un novēršana;
• administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības.
Piedāvājam:
• aktīvu un atbildīgu darbu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju strādāt summēto darba laiku;
• sākotnējo apmācību;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu
komandu;
• atalgojumu no 611 EUR/mēn.;
• uzturdevas kompensācija 71,14 EUR/mēn.;
• pabalstu 50 procenti no mēnešalgas vienu
reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildu Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam
apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši
darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas
darba dienas).

SŪDZĪBU UN IESNIEGUMU
IZSKATĪŠANAS GRUPAS VECĀKO
INSPEKTORU(-I) (3355 08)
Prasības:
• atbilstība likuma «Par policiju» 21. panta
pirmās daļas prasībām;
• augstākā izglītība (vēlams – juridiskā);
• vēlama darba pieredze tiesībsargājošā
iestādē;
• teicamas latviešu valodas prasmes (C
līmeņa 1. pakāpe);
• laba fiziskā sagatavotība un veicamajam
darbam atbilstošs veselības stāvoklis;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas
prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt
konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme
strādāt komandā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pienākumi:
• fizisko un juridisko personu iesniegumu un
sūdzību pieņemšana un izskatīšana;
• administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• administratīvo pārkāpumu profilakse,
atklāšana un novēršana;
• administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības;
• saskaņā ar tiesu pieprasījumiem materiālu
sagatavošana tiesvedības nodrošināšanai;
• Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
pārstāvēšana tiesā.
Piedāvājam:
• aktīvu un atbildīgu darbu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• sākotnējo apmācību;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu
komandu;
• atalgojumu no 812 EUR/mēn.;
• uzturdevas kompensācija 71,14 EUR/mēn.;
• pabalstu 50 procenti no mēnešalgas vienu
reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildu Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam
apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši
darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas
darba dienas).

Motivācijas vēstuli un CV, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu personals@policija.jelgava.lv.

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

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Bibliotēkas pakalpojumi
kļuvuši pieejamāki
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta pašapkalpošanās iekārta, drošības vārti un grāmatu
nodošanas kaste. «Sabiedrība pierod pie pašapkalpošanās iekārtām,
piemēram, veikalos, un
bibliotēka ar šī pakalpojuma ieviešanu iekļaujas
vispārējā procesu attīstībā. Turklāt tas daļai
lasītāju mūsu iestādes
apmeklējumu padarīs
ērtāku,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas
vadītāja Lāsma Zariņa.
Gatavošanās pārmaiņām pilsētas bibliotēkā noritēja divus mēnešus – parādījās jaunas iekārtas,
drošības vārti, ieejot bibliotēkā,
grāmatās tiek līmētas speciālas
ielīmes ar informāciju par konkrēto izdevumu, pie bibliotēkas
novietota grāmatu nodošanas
kaste. «Šīs vērienīgās pārmaiņas
notiek, lai modernizētu bibliotēku un piedāvātu apmeklētājiem
jaunus un inovatīvus pakalpojumus,» skaidro Jelgavas pilsētas
bibliotēkas projektu vadītāja
Klinta Kalnēja.
Pašapkalpošanās iekārta ārvalstu bibliotēkās nav retums,
bet Latvijā pagaidām nav pārāk
daudz publisko bibliotēku, kurās
tāda ir, – L.Zariņa zina teikt, ka
ar šādu iekārtu aprīkota Līvānu
bibliotēka, četru augstskolu bibliotēkas un tagad arī Jelgavas un
Liepājas bibliotēka. «Studenti pie
šādas sistēmas ir pieraduši, un arī
daudz mūsu lasītāju ir studenti,»
piebilst bibliotēkas vadītāja. Šī
iekārta lasītājam sniedz iespēju
pašam grāmatas gan saņemt, gan
nodot. Lai grāmatas saņemtu,
nepieciešama lasītāja karte – tā
ļauj piekļūt lasītāja profilam un
pārbaudīt grāmatu nodošanas
termiņu, kā arī to pagarināt,
ja nepieciešams. «Reizēm pie
bibliotekāra veidojas rinda, jo
citiem apmeklētājiem ir dažādi

jautājumi, nepieciešama palīdzība.
Tādā gadījumā steidzīgākie lasītāji
varēs sevi paši apkalpot,» papildina L.Zariņa. Pašapkalpošanās
iekārta atrodas bibliotēkas vestibilā pie garderobes. Šobrīd ar tās
starpniecību iespējams izsniegt
grāmatas no bibliotēkas 2. stāva
– pārējās vēl nav ielīmētas nepieciešamās ielīmes, jo šis process ir
laikietilpīgs un joprojām turpinās.
Plānots, ka tas noslēgsies vasaras
beigās. Nākotnē paredzēts, ka
šādā veidā varēs tikt izsniegti
arī diski.
Sākotnēji apmeklētājus par paš
apkalpošanās iekārtas lietošanu
konsultēs bibliotēkas darbinieki,
bet vēlāk plānots piesaistīt brīvprātīgos jauniešus, kuri jaunās
tehnoloģijas palīdzēs apgūt gados
vecākiem bibliotēkas apmeklētājiem.
Ieejot bibliotēkā, uzstādīti drošības vārti, kas neļauj iznest grāmatas, kuras pie bibliotekāra vai
pašapkalpošanās iekārtā nav reģistrētas kā saņemtas. Ja grāmata
nav reģistrēta lasītājam, vārti sāk
pīkstēt un nobloķējas bibliotēkas
durvis.
Jāpiebilst, ka ar pašapkalpoša-

Jaunieši var pieteikties
darbam vasarā
 Anastasija Miteniece

Arī šovasar jauniešiem
būs iespēja strādāt
valsts līdzfinansētās
darba vietās – Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) skolēnus
vecumā no 15 līdz 20
gadiem aicina elektroniski reģistrēties vasaras nodarbinātības
pasākumam. Šobrīd
Jelgavā skolēniem darbam vasarā uzņēmēji
piedāvā 113 vakances.
Reģistrēties iespējams, aizpildot pieteikuma anketu NVA
mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā
«Elektroniskie pakalpojumi».
Anketā līdztekus personas datiem
jānorāda mācību iestāde un pases
vai identifikācijas kartes numurs.
Nodarbinātības pasākuma noteikumi paredz, ka skolēns var
izrādīt iniciatīvu un vēl pirms
reģistrācijas vienoties ar konkrētu
darba devēju par darba vietu un
laiku. Šajā gadījumā NVA filiāles
darbinieks, sazinoties ar skolēnu,
aicinās viņu saņemt norīkojumu

dalībai pasākumā. Savukārt, ja
šāda vienošanās nav notikusi,
skolēns pieteikuma reģistrācijas
secībā saņems informāciju par
iespēju pretendēt uz brīvajām
darba vietām, kā arī par laiku,
kad darba devējs izvērtēs pretendentus. Šādā gadījumā potenciālajam darbiniekam būs jādodas
uz atlasi, ņemot līdzi savu CV un
personu apliecinošu dokumentu.
Šogad skolēniem pieejamas
darba vietas dažādās nozarēs –
tirdzniecībā, ēdināšanā, ražošanā,
izglītībā. Visvairāk vakanču pieteikts pārdevēja palīgiem, iespieddarbu pēcapstrādes strādniekiem,
ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, kā arī palīgstrādniekiem.
NVA gan uzsver, ka reģistrācija
pasākumā vēl negarantē darbu
vasarā, jo strādāt gribētāju katru
gadu ir vairāk nekā piedāvāto
vakanču.
Būtiski uzsvērt, ka par vasaras
brīvlaikā strādājošu bērnu, kurš ir
skolēns vecumā līdz 19 gadiem,
vienam no vecākiem ir tiesības
saglabāt nodokļa atvieglojumu.
Elektroniskā reģistrācija skolēniem, kuri vēlas strādāt vasarā,
turpināsies līdz 17. augustam.

nās iekārtu un drošības vārtiem
aprīkota arī bērnu bibliotēka
«Zinītis».
Savukārt grāmatu nodošanas kaste, kā to dēvē bibliotēkas
darbinieki, sniedz iespēju nodot
grāmatas arī tad, ja bibliotēka ir
slēgta, jo tā atrodas pie ēkas stūra.
Būtiski, ka tajā var atstāt arī filiāļu
grāmatas. Lai nodotu grāmatas,
lasītāja karte nav nepieciešama.
Bibliotēkā cer, ka kaste pamudinās
arī parādniekus atdot bibliotēkas
grāmatas. «Šī ir pilnībā droša
sistēma, kas bibliotekāriem ļauj
atšifrēt, kurš lasītājs grāmatas
nodevis, un veikt atzīmi viņa profilā,» skaidro bibliotēkas vadītāja,
piebilstot, ka līdz iekārtu oficiālajai
atklāšanai grāmatu kastē bija
nodotas sešas grāmatas.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka pagājušajā gadā gan
pilsētas bibliotēkas, gan bērnu bibliotēkas piedāvājumu papildināja
interaktīva dabaszinātņu spēle.
Tajā spēlētāja zināšanas pārbauda
pasaulslaveni zinātnieki – Īzaks
Ņūtons, Galileo Galilejs, Arhimēds
un Marija Sklodovska-Kirī. Jauno
risinājumu ieviešana un bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana

norit «Interreg V-A» Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
projekta «Inovatīvu risinājumu
attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas
reģionā» gaitā. Projekta mērķis ir
bibliotēkas pieejamo pakalpojumu
modernizēšana, jauno tehnoloģiju
un sistēmu ieviešana, lai paplašinātu vietējās sabiedrības iespējas
iegūt jaunas zināšanas, rosinātu
interesi apmeklēt bibliotēku un
saņemt daudzveidīgus bibliotēkas
pakalpojumus. Projekta vadošais
partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka, sadarbības partneri – Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā
bibliotēka un Liepājas Centrālā
zinātniskā bibliotēka.
Projekta kopējās izmaksas ir
585 262,94 eiro. Jelgavas pilsētas
bibliotēkas izmaksas ir 263 449,92
eiro, no kurām 223 932,43 eiro jeb
75 procenti ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums,
13 172,50 eiro jeb pieci procenti – valsts budžeta dotācija un
26 344,99 eiro jeb 10 procenti
– Jelgavas pilsētas pašvaldības
finansējums.
Projekts noslēgsies 31. augustā.

Sākusies oficiālā peldsezona
 Ilze Knusle

15. maijā sākusies oficiālā peldsezona, un
abās Jelgavas pludmalēs darbu atsākuši glābēji. Viņi par atpūtnieku
drošību gādās katru
dienu no pulksten 10
līdz 22 visas peldsezonas garumā – līdz 15.
septembrim.
Gatavojoties peldsezonai, pludmalēs veikti sakopšanas darbi.
«Katru gadu pirms peldsezonas
sākuma ūdenslīdēji attīra upes
gultni peldvietās. Šogad viņi no
ūdens izcēla gumijas zābaku, stikla
un plastmasas pudeles, akmeņus
un koku saknes. Tāpat abu peldvietu krasti attīrīti no sanesumiem
un niedrēm, kā arī piebērtas un
uzecētas smiltis,» stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
pārstāve Kristīne Lazdiņa. Viņa
papildina, ka Lielupes labā krasta
peldvietā arī izvietotas rotaļu
ierīces un četras pārģērbšanās kabīnes, informatīvais stends, velosipēdu turētāji un atkritumu urnas.
«Lielupes labā krasta peldvietas
aprīkojums rudenī tiek noņemts
un pavasarī uzstādīts atpakaļ, lai

to nesabojā pavasara pali un ledus
iešana,» skaidro «Pilsētsaimniecības» pārstāve. Pludmalē ir arī trīs
pārvietojamās tualetes, no kurām
viena paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Savukārt, lai atpūta būtu droša,
pludmalēs dežurē glābēji. Viņu
pienākums ir ne vien uzraudzīt
peldētājus un sniegt palīdzību,
bet arī sekot līdzi sabiedriskajai
kārtībai pludmalēs. «Pagājušogad
glābēji atpūtniekiem izteica 519
mutiskus aizrādījumus, kas ir
divreiz vairāk nekā 2017. gadā. Ja
tendence lietot pludmalē alkoholu
un smēķēt gadu no gada samazinās, tad to pārkāpēju skaits, kas
pa pludmali brauc ar velosipēdu
vai tās teritorijā ieved suņus, aug.
Bet pats svarīgākais ir tas, ka palielinājies aizrādījumu skaits par
peldēšanu aiz bojām un lēkšanu
ūdenī no laipas,» norāda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
pārstāve Sandra Reksce. Tā kā
vasaras sezonā ir liels pieprasījums
pēc atpūtas iespējām uz ūdens, arī
kuģotājus, ūdens velosipēdistus,
supotājus uzrauga Pašvaldības
policijas darbinieki.
Veselības inspekcija peldsezonas
laikā veiks peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu.
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BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS MAIJĀ

ĀRA TRENIŅI JELGAVĀ
• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz
20 – «Kardio/Spēks» (pie Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra Institūta ielā
4; trenere – Anete Rone)
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura» (pils saliņā; trenere – Tatjana Gorbatko)
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām – mazuļu vingrošana» (LLU sporta
laukumā Raiņa ielā; trenere – Egija Troščenko)
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«BodyArt» (pils saliņā; trenere – Tatjana Gorbatko)
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Nodarbību norises vieta var tikt mainīta
atkarībā no laikapstākļiem.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

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.
Ozolnieku novada pašvaldības SAC
«Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
piedāvā darbu medicīnas māsai(-am) uz
nenoteiktu laiku (viena slodze). Jābūt
māsu reģistrā. Plānotais atalgojums –
750 EUR (bruto). Pieteikties pa e-pastu
diana.valtere@ozolnieki.lv.
T.63050449, 63022863.
SIA «Slow» (reģ.Nr.42103079234) piedāvā darbu šuvējai(-am) darbam ar elastīgu
materiālu (pludmales tērpu šūšana).
Darbs ar overloku un taisnās vīles mašīnu. Specifikas apmācības nodrošinātas
uz vietas. Piedāvātais atalgojums – 3,26
EUR/st. (bruto). Pilna laika darbs Liepājā.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu
info@slowbeachwear.com vai zvanīt pa
tālruni 29469685.
SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151)
piedāvā darbu kvalificētām(-iem)
šuvējām(-iem) vai māceklēm(-ļiem) (ar
priekšzināšanām) trikotāžas apģērbu šūšanā. Darba apmaksa – sākot no 500 EUR
– ir atkarīga no paveiktā darba apjoma
un kvalitātes. Ir iespēja strādāt nepilnu
darba dienu. Darba laiks – no plkst.7.30
līdz 16.45. Pieteikties, zvanot pa tālruni
29547628, personīgi ierodoties K.Barona
ielā 8, Jelgavā, vai arī CV sūtot pa e-pastu maritesia@inbox.lv.

Meklē darbu
Meklēju jebkādu darbu jūsu vasarnīcā.
Priekšroku dodu zāles pļaušanai.
T.29726383.

Līdzjūtības
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
(A.Straube)
Seko mums:

facebook.com

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anitai,
vecmāmiņu mūžības ceļā pavadot.
PII «Pasaciņa» kolektīvs

Make-up sev
20. maijā pl. 1730

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

MONTESORI

pakalpojumu sniegšanai
23. maijā pl. 900

Angļu valodas

(vecākiem un pedagogiem)

vasarnīca

6. jūnijā pl. 10

00

Izsakām visdziļāko līdzjūtību auklītei
Irēnai Gatiņai ar ģimeni,
no mammas atvadoties.
JPPII «Kāpēcīši» kolektīvs

05.08. - 16.08.
pl. 10.00 - 14.15

pedagoģijas elementi
bērna attīstībai
3. jūnijā pl. 900

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

bērniem un jauniešiem

Aizsaulē aizgājuši
JURIJS BEČS (1945. g.)
ANNA ALLIS (1930. g.)
SERGEJS MOGIĻNIJS (1941. g.)
VIKTORS JEVDOKIMOVS (1962. g.).
Izvadīšana 16.05. plkst.14 Baložu kapsētā.
BERTA PILĀTE (1929. g.).
Izvadīšana 17.05. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
17. maijā pulksten 15.30 – repera Wordsmith meistarklase: hiphopa
mākslinieks no Baltimoras (ASV) aicina interesentus ar un bez muzikālās
pieredzes. 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». 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 no pulksten 19 – Muzeju nakts Jelgavas pilsētas bibliotēkā:
radošās darbnīcas, ekskursijas un izzinošas aktivitātes visai ģimenei. Ieeja
– bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
18. maijā no 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 pulkste n 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).
21. maijā pulksten 18 – koncerts «Mūzika Jelgavā – vakar, šodien, rīt...».
Piedalās: Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, skolotāji un absolventi,
Jelgavas kamerorķestris. Diriģents – A.Meri. Programmā – V.A.Mocarts,
T.Albinoni, Ē.Ešenvalds, V.Salaks u.c. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas
vidusskolā).
24. maijā pulksten 18 – «Kjogenstāsti» jeb Japāņu viduslaiku anekdotes
(LLU Studentu teātrī).
24. maijā pulksten 20 – RTU studentu teātra «Spēle» viesizrāde «Sapūtnieki» Biļešu cena – 3 € (LLU Studentu teātrī).
25. maijā pulksten 11 – veloekskursija «Jēkaba kanālu meklējot». Sākums – no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalma. Pieteikties pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalība – bez maksas.
25. maijā pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros «T kreklu
apdruka sietspiedes tehnikā». Nodarbību vada L.Gūtmane. Dalības maksa
– 12 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
25. maijā pulksten 18 – TDA «Lielupe» 60 gadu jubilejas koncerts
«Mīlestībā – «Lielupe»». Mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena –
3 € (ZOC Kronvalda ielā 1).
26. maijā pulksten 11 – ekskursija «Barons un Jelgava»: gide S.Lūsiņa
aicina iepazīt ar dainu tēvu Krišjāni Baronu saistītās vietas Jelgavā. Pieteikties pa tālruni 28677630 vai e-pastu signe.lusina@inbox.lv. Dalība – bez
maksas (tikšanās – pie strūklakas «Jelgavas students» J.Čakstes bulvārī).
29. maijā pulksten 14 – A.Rencbergas valsts kvalifikācijas eksāmens
– koncerts kora diriģēšanā. Programmā – K.Monteverdi, P.Barisons, K.Sensānss. Piedalās: JMV mācību koris un orķestra grupa, J.Kurševs (tenors),
J.Kokins (bass). Koncertmeistari – U.Muzikants un V.Tensons. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
31. maijā pulksten 18 – Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda»
mācību gada noslēguma pasākums ««Jundas» pikniks». Ieeja – bez maksas
(«Lediņos» Lediņu ceļā 1).
1. jūnijā pulksten 17 – VPDK «Laipa» 25 gadu jubilejas koncertuzvedums
«… līdz ar gaismu augt…». Mākslinieciskā vadītāja – M.Skrinda, režisors
– S.Kalniņš. Ieeja – par ziedojumiem. Koncerta mērķis – atbalstīt bērnus
ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 21. maijam – Aidas Skalbergas jubilejas izstāde «Es tikai mirklim
pieskāros...» (kultūras nama 2. stāva galerijā).
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).
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).
Maijā – Ulda Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
Maijā – JRTC veidota izstāde «Jelgava toreiz un tagad» (Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa kāpņu telpā).
Līdz maija beigām – Andas Stankevičas radošo darbu izstāde «Līdzsvaru
meklējot» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 2. jūnijam – izstāde «Mākslas dienas 2019»: Jelgavas Mākslinieku
biedrības dalībnieku darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Uz tikšanos Pilsētas svētkos!
 Ritma Gaidamoviča

No 20. līdz 26. maijam svinēsim Pilsētas svētkus ar moto
«Mēs esam Jelgava». «Jelgava
ir mūsu pilsēta. Šeit mēs dzīvojam, strādājam, mācāmies,
mīlam… Gribas vēlēt, lai katrā
mājā un ģimenē ienāk svētku
prieks un kopības izjūta, ko
visspilgtāk varēsim izbaudīt
Pilsētas svētku gājienā un
pasākumos. Svētki ir vēl viena
iespēja, kā veicināt un apliecināt piederību pilsētai, jo tieši
mēs – katrs iedzīvotājs – esam
daļa no Jelgavas,» piedalīties
svētku pasākumos aicina pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics.
Stabilākā no Pilsētas svētku vērtībām
ir gājiens, kurā arī visspilgtāk izpaužas
jelgavnieku vienotība, un tajā aicināts
piedalīties ikviens – kolektīvi, uzņēmumi,
domubiedru grupas. Gājienam, kas piektdienas, 24. maija, vakarā vedīs pa Lielo,
Uzvaras un Krišjāņa Barona ielu, iepriekš
nav jāpiesakās – ar stāšanās organizācijas
shēmu var iepazīties «Kultūras» mājaslapā www.kultura.jelgava.lv. «Gājiens katru
gadu kļūst kuplāks, un allaž ir cilvēki, kuri
tajā piedalās pirmo reizi. Tas priecē, jo
iesaistoties mēs apliecinām, ka esam daļa
no Jelgavas,» spriež «Kultūras» vadītāja
vietniece Inta Englande.
Jāpiebilst, ka svētku gājiens būs
skatāms tiešraidē Jelgavas pilsētas
facebook.com lapā.

Hercoga Jēkaba laukums
skanēs divas dienas

Pēc svētku gājiena Hercoga Jēkaba
laukumā sāksies koncerts. «Veidojot
pasākumu programmu, ir svarīgi, lai
ko saistošu tajā atrastu katrs. Vēlmes ir
dažādas, un vidusceļu mēģinām atrast,
uz Jelgavu aicinot gan šobrīd populāros
māksliniekus, gan pārbaudītas vērtības,»
norāda M.Buškevics.
Koncerts Hercoga Jēkaba laukumā
būs divus vakarus pēc kārtas, uzstājoties grupām «Baritoni», «Raxtu Raxti»,
«Bermudu divstūris», «Krauja band»,
«Autobuss debesīs», «Labvēlīgais tips»
un «Crazy dolls».

Unikāla muzikāla
performance pils pagalmā

«Vienmēr gaidīti ir koncerti Jelgavas
pils pagalmā, kur ir īpaša aura un atmosfēra, kas piederas opermūzikai. Šogad tur
varēs baudīt unikālu muzikālu mākslas
performanci «Ziedu duets», kas Latvijā
tiks izrādīta pirmo reizi,» stāsta I.Englande. Koncerts 24. maijā sāksies pulksten
23, jo izrādei nepieciešama tumsa. «Ziedu
duetā» profesionāli Latvijas dekorāciju un
butaforiju meistari kopā ar lielformāta
tērpu šuvējiem, dizaineriem un kostīmu
mākslinieci radījuši ļoti iespaidīgus skatuves tērpus ziedu formā – to augstums
pārsniedz piecus metrus, bet platums – 4,5
metrus. Tērpi papildināti ar gaismas un
skaņas efektiem, un šajos ziedu tērpos uzstāsies Latvijas Nacionālās operas tenors
Juris Jope un operas mecosoprāns Baiba
Renerte, 50 minūšu programmā izpildot

pasaulē pazīstamas populārās mūzikas
melodijas, kā arī pasaulslavenu operu un
mūziklu duetus. Jāpiebilst, ka lielizmēra
ziedi arī pārvietosies pa Jelgavas pils
pagalmu un skatītājiem jārēķinās, ka
koncertā nav paredzētas sēdvietas.

Ielās iznesīs teātri

«Lielupe» priecēs ar deju

60 gadu jubileju šogad svin tautas
deju ansamblis «Lielupe», svētku laikā
ielūdzot uz koncertu «Mīlestībā – «Lielupe»» Zemgales Olimpiskajā centrā.
««Lielupe» ir starp Latvijā labākajiem
deju ansambļiem ar kuplu dalībnieku
skaitu – viens no Jelgavas lepnumiem,
kas ar košu koncertprogrammu papildinās svētkus,» piebilst M.Buškevics.
Kolektīva mākslinieciskā vadītāja
Elita Simsone stāsta, ka jubilejas
koncertā akcentēs to, ar ko «lielupieši» atšķiras no pārējiem. «Esam liels
kolektīvs – ar četriem sastāviem, kuros
ir kopumā 127 dejotāji, tostarp tādi, kas
«Lielupē» dejo vairāk nekā 20 un pat
vairāk nekā 30 gadu. Mums ir daudz
ilggadēju dalībnieku, kuri spējuši rast
mīlestību pret vienu kolektīvu mūža
garumā. Ar to esam īpaši un to arī
uzsvērsim jubilejas koncertā,» atklāj
E.Simsone.
Koncerta pirmajā daļā «Lielupe»
dejā stāstīs par sevi šodien, bet otrajā
daļā skatītāji varēs baudīt pēc Rūdolfa
Blaumaņa darba motīviem veidotu deju
uzvedumu «Īsa pamācība mīlēšanā».

Interesants pasākums 25. maijā solās
būt Jelgavas kultūras nama pagalmā, kur
īpašā atmosfērā varēs baudīt teātri – LLU
Studentu teātris kopā ar citu universitāšu
teātriem un improvizatoru apvienību «Ārprāts» piedāvās teātra sportu. «Iznesīsim
teātri ielās. Aktieri nodosies improvizācijas mākslai dabā, radot ainas pēc skatītāju ieteikuma. Etīdes spēlēs vairākas
komandas, un skatītāji ar savu balsojumu
varēs noteikt, kam improvizācija padodas
vislabāk,» stāsta LLU Studentu teātra
režisore Astra Kacena, norādot, ka improvizācijas mākslu Pilsētas svētku laikā
varēs baudīt arī LLU Studentu teātrī Jāņa
Čakstes bulvārī 5a, kur sestdien notiks
garās formas improvakars. Jāpiebilst, ka
improvizācijas izrādes ir daļa no studentu
pop-up teātru festivāla «Krēslainie maija
vakari» aktivitātēm.
Piektdienas vakarā LLU Studentu
teātrī arī varēs noskatīties divas izrādes Iepazīsti pilsētu ekskursijās!
pašmāju universitātes un Rīgas Tehniskās
Savukārt Tūrisma centrs aicina douniversitātes teātra izpildījumā.
ties ekskursijās. Šoreiz piedāvājumā ir
veloekskursija «Jēkaba kanālu meklēSvētku gadatirgus, cirks un izrādes jot», izzinot vietas, kur savulaik atradies
Svētku gadatirgus sestdien notiks Jēkaba kanāls, gides Inas Jurģes vadībā
skvērā aiz kultūras nama. «Hercoga Jē- un ekskursija kājām «Barons un Jelgakaba laukumā, kur būs izvietota svētku va», kurā kopā ar gidi Signi Lūsiņu tiks
galvenā skatuve, kļūst par šauru, tāpēc izstaigātas vietas, kas pilsētā saistītas ar
tirgošanās pārcelta uz skvēru aiz kultūras Krišjāni Baronu.
nama, cenšoties radīt īsta gadatirgus atBet siltumapgādes uzņēmums «Formosfēru. Būs tirgošanās, akrobāti, burvju tum Jelgava» sestdien, 25. maijā, aicina
mākslinieki, cirks, uzstāsies Ā.Alunāna uz Atvērto durvju dienu koģenerācijas
Jelgavas teātra aktieri, grupa «Bruģis»,» stacijā Rūpniecības ielā 73a, lai kopā
stāsta M.Buškevics.
atklātu, kur rodas siltums. Pasākuma
Uz Hercoga Jēkaba laukuma lielās laikā paredzētas ekskursijas gida vaskatuves tiks rādītas izrādes bērniem, dībā pa koģenerācijas staciju, kā arī
savukārt laukuma zaļajā zonā darbosies koncerts, kurā uzstāsies dziesminieks
atrakciju parks, kur būs pieejamas gan Kārlis Kazāks, Elza Rozentāle un ģitāmaksas, gan bezmaksas atrakcijas, un rists Rainis Jaunais. Tāpat būs atrakcibrīvdabas kafejnīcas. «Pirmo reizi svētkos jas visai ģimenei un radošās darbnīcas.
atrakciju parks nedēļas nogalē būs atvērts
arī Raiņa parkā, kur notiks putu un Ievadā – «Laika vilciena»
burbuļu ballīte, dažādas citas aktivitātes, atklāšana, noslēgumā –
kā arī darbosies našķu tirdziņš,» norāda zaļumballe
I.Englande.
Pasākumiem piesātinātākā būs piektSestdien Raiņa parkā paredzēts arī bēr- diena un sestdiena, bet svētkus sāksim
nu un jauniešu centra «Junda» tautas deju svinēt jau pirmdien, kad Ozolskvērā
kolektīvu deju uzvedums «Tik uz tirgu!». atklās koka skulptūru «Laika vilciens».
Otrdien tiks godinātas pilsētas stipMazākumtautību kolektīvi
rās ģimenes – pāri, kuri šogad svin
uzstāsies RAF
Zelta kāzu jubileju. Šim pasākumam
«Gribas, lai svētki ir jūtami visā pilsētā, atsaukušies 27 pāri. Tāpat otrdien uz
tāpēc arī šogad RAF mikrorajonā notiks koncertu «Mūzika Jelgavā – vakar, šoSabiedrības integrācijas pārvaldes rīkotais dien un rīt…» ielūdz Jelgavas Mūzikas
multikulturālais pasākums «Draudzības vidusskolas audzēkņi, absolventi un
vainags», ļaujot iepazīt Jelgavā dzīvojo- skolotāji, kā arī Jelgavas kamerorķesšo tautu tradīcijas un kultūru,» stāsta tris. Pie diriģenta pults – Aigars Meri.
M.Buškevics. Koncertā pie tirdzniecības Ieeja koncertā ir bez maksas, un tas
centra «Pērnava» uzstāsies Jelgavas ma- notiks Mūzikas vidusskolas zālē.
zākumtautību biedrību kolektīvi, ļaujot
Jau tradicionāli svētku ievadā Jelgaiepazīt poļu, krievu, baltkrievu un romu vas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
kultūru, un uzaicināts arī deju ansamblis godinās skolēnu olimpiāžu un konkursu
«Ivuška» no Rīgas, kas priecēs arī ar itāļu uzvarētājus, kā arī pasniegs pilsētas
un latviešu dejām.
augstākos apbalvojumus. Bet svētdien
Paralēli koncertam jau tradicionāli Pilsētas svētki noslēgsies ar zaļumballi
notiks radošās darbnīcas bērniem, kā pils saliņā.
arī svētku apmeklētāji varēs iegādāties
Tiekamies Pilsētas svētkos!
jelgavnieku darinātus rokdarbus.
Svētku programmu skatīt 7. lpp.

