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Sāk Satiksmes ielas
seguma atjaunošanu
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas dome un
SIA «Fortum Latvia» sāk
kopīgu izpētes darbu zaļās
enerģijas – ūdeņraža –
izmantošanai
 Kristīne Langenfelde

5. maijā Jelgavas dome un SIA «Fortum Latvia»
parakstīja nodomu protokolu, sākot kopīgu
izpētes darbu, lai izvērtētu tehniskos aspektus
un ekonomisko pamatojumu ūdeņraža ieguvei
un pielietošanai. Pētījuma mērķis ir izstrādāt
risinājumus, kas nākotnē Jelgavas pašvaldības
uzņēmumu autotransportu ļautu papildināt ar
nulles emisiju zaļā ūdeņraža elektriskajiem autobusiem un ūdeņraža elektriskajiem atkritumu
izvešanas transportlīdzekļiem.

 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ sākta Satiksmes ielas posma no Meiju
ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma
atjaunošana. Autovadītājiem jāņem vērā, ka
būvdarbu laikā satiksmes kustība notiek pa vienu
joslu katrā braukšanas virzienā, būvdarbu zonā pa
posmiem ir aizliegts apstāties un stāvēt ielas malā
veikala «Rimi» pusē. Pretējā ielas pusē auto drīkst
novietot, taču arī tur var būt īslaicīgi stāvēšanas
ierobežojumi, tāpēc autovadītāji aicināti sekot
līdzi izvietotajām ceļa zīmēm.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Kristīne Vuškārniece
skaidro: lai uzlabotu satiksmes
dalībnieku drošību, Satiksmes
ielas posmā no Meiju ceļa līdz
Ganību ielai tiek atjaunots asfaltbetona segums un sakārtota
esošā lietusūdens savākšanas un
novadīšanas sistēma. Būvdarbu
laikā Satiksmes ielā tiks izbūvēta
jauna gājēju pāreja krustojumā
ar Vasaras ielu, kā arī pārbūvēta

gājēju pāreja pie Traktoristu
ielas. Tāpat pie Traktoristu
ielas tiks sakārtota autobusu
pietura, to nedaudz pārceļot uz
Meiju ceļa pusi, tālāk no gājēju
pārejas, lai nodrošinātu labāku
redzamību un gājēju drošību, bet
pie daudzdzīvokļu mājām esošajā
pieturvietā tiks uzstādīta jauna
nojume un nobruģēta pieeja.
Savukārt posmā no iebrauktuves uz Satiksmes ielas 59. mājas
iekšpagalmu līdz Meiju ceļam

paredzēta ietves seguma maiņa
uz betona bruģakmens segumu.
Satiksmes ielas posmā no
Ganību ielas līdz Meiju ceļam
plānota arī atsevišķu lietusūdens
uztvērēju nomaiņa un jaunu
izbūve, ieskaitot pievadus. Kopumā no jauna tiks izbūvētas divas
lietus kanalizācijas akas, astoņas
gūlijas un lietus kanalizācijas
kolektors 86,3 metru garumā.
«Darbi Satiksmes ielā sākti
no Ganību ielas puses. Vispirms
būvnieki nosprauda trasi, izvietoja satiksmes organizācijas
līdzekļus, bet šobrīd jau ķērušies
pie būvdarbiem, kas saistīti ar
lietus kanalizācijas sistēmas
sakārtošanu un pārbūvi,» stāsta
K.Vuškārniece.
Būvdarbu zonā ir noteikti
satiksmes ierobežojumi. Šobrīd
satiksmes kustība notiek pa vienu
braukšanas joslu katrā virzienā
un atļautais braukšanas ātrums ir
30 kilometri stundā. Būtiskākais,

Kā uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
pašvaldība, parakstot Pilsētu
mēru paktu, jau 2009. gadā
ir apņēmusies veicināt ilgtspēju un klimata pārmaiņu
mazināšanu, samazinot CO2
izmešu apjomu. «Nodomu
protokols ir vēl viens solis, lai
veicinātu zaļas enerģijas izmantošanu pilsētā. Šobrīd ar
«Fortum Latvia» ir uzsākts
kopīgs izpētes darbs, lai Jelgavā varētu sākt ražot zaļo
ūdeņradi, izveidot uzpildes
infrastruktūru un papildināt
pašvaldības uzņēmumus ar
transportlīdzekļiem, kuru
darbību nodrošina zaļais
ūdeņradis,» skaidro domes
priekšsēdētājs, uzsverot: kā
pirmais ar ūdeņradi darbināmus transportlīdzekļus
pilsētā nākotnē varētu sākt
izmantot Jelgavas Autobusu
parks.
Savukārt SIA «Fortum

kas jāņem vērā autovadītājiem, jo
īpaši šīs apkaimes iedzīvotājiem,
– atsevišķos posmos ir aizliegts
novietot transportlīdzekļus Satiksmes ielas malā veikala «Rimi»
pusē. Pretējā ielas pusē to drīkst
darīt, taču jāseko līdzi izvietotajām ceļa zīmēm, jo konkrētos posmos, kur strādā, var tikt noteikti
īslaicīgi stāvēšanas ierobežojumi.
Abiem stāvlaukumiem pie veikala  Ritma Gaidamoviča
«Rimi» piekļuve ir nodrošināta.
Lielākajai daļai ēku
Savukārt gājējiem atļauts pārJelgavā šobrīd jau
vietoties pa ietvi abās ielas pusēs.
atslēgta centralizēIepirkuma konkursā uzvarēja
tā apkure. Otrdieun Satiksmes ielas posma segunas rītā apkure bija
ma atjaunošanu veic SIA «Ceļu
atslēgta 324 dzīvobūvniecības sabiedrība «Igate»»
jamām mājām un
par kopējo summu 537 879,69
24 sabiedriskajiem
eiro ar PVN. Būvuzraudzību
objektiem no 420
nodrošina SIA «Latvijas būvuzpilsētas ēkām, inforraugs», autoruzraudzību – SIA
mē SIA «Fortum Jel«3C». Darbus plānots pabeigt
gava».
septembrī. Asfalta segums Satiksmes ielā tiek atjaunots par
Uzņēmuma pārstāve Guntra
pilsētas budžeta līdzekļiem.
Matisa stāsta, ka šajā apkures
sezonā pirmajiem namiem siltums tika pieslēgts 19. septemspriež «Pilsētsaimniecības» brī, bet oktobra sākumā apkure
vadītājs Māris Mielavs, cerot, bija nodrošināta jau gandrīz
ka šie projekti tiks iesniegti visiem klientiem. Kopumā «Forprogrammas pagarinājumā – tum Jelgava» siltumenerģiju
līdz 13. jūlijam.
mūsu pilsētā nodrošina 420
Šobrīd pagalmu labiekārto- ēkām – daudzdzīvokļu mājām
šanas programmā pieteikumi un sabiedriskajiem objektiem.
saņemti no divu daudzdzīvok- Apkure vēl nav atslēgta 24
ļu māju iedzīvotājiem.
dzīvojamām mājām. «Pirmajai
Turpinājums 3.lpp.
mājai apkure šogad tika atslēgta

Noslēdzas apkures sezona

Pagarināta pašvaldības līdzfinansētā pagalmu labiekārtošanas programma
 Ritma Gaidamoviča

11. maijā noslēdzās Jelgavas pašvaldības līdzfinansētās daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas programmas pieteikumu iesniegšanas
termiņš, un saņemti tikai divi pieteikumi par
kopējo līdzfinansējuma summu 22 289,57 eiro.
Kopumā šai programmai pilsētas budžetā šogad paredzēti 100 000 eiro, tāpēc pieteikumu
iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13. jūlijam.

«Pirmajā kārtā saņēmām
tikai divus pieteikumus, lai gan
«Pilsētsaimniecībā» tika saskaņotas vairākas būvniecības ieceres. Pieļaujam, ka ārkārtējās
situācijas laikā bijusi aizķeršanās ar kādu saskaņojumu vai
projektēšana nenorit tik raiti,
kā gribētos, līdz ar to pieteikumu iesniegšana aizkavējusies,»

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

Latvia» valdes priekšsēdētājs
Andris Vanags uzsver, ka
uzņēmuma mērķis nemainīgi ir piedāvāt klientiem
videi draudzīgu enerģiju un
pakalpojumus. «Esam apņēmušies veikt videi draudzīgu
saimniecisko darbību un
atbildīgi izmantot dabas resursus. Uzņēmums ne tikai
nodarbojas ar siltumenerģijas
un elektroenerģijas ražošanu,
sadali un tirdzniecību, kā arī
atkritumu pārstrādi, īpaši
uzsverot darbības ilgtspēju
un oglekļa dioksīda emisijas
neitralitāti, bet arī aktīvi
strādā pie pētniecības ūdeņraža ieguves un pielietošanas
jomā.»
Iesaistītās puses šobrīd ir
parakstījušas nodomu protokolu, kas paredz turpmāk
izpētes darbu veikt kopīgi,
lai nākotnē Jelgavā attīstītu
jaunas zaļās enerģijas – ūdeņraža – izmantošanu.

63048800

9. aprīlī, bet pēc 20. aprīļa iesniegumu no māju pārvaldniekiem
par apkures atslēgšanu kļuva
vairāk,» stāsta G.Matisa, piebilstot, ka siltums tiek atslēgts
iesniegumu saņemšanas secībā.
Jāuzsver gan, ka ēkās, kurās
uzstādīti individuālie siltumpunkti – un tādi ir gandrīz visās
daudzdzīvokļu mājās –, apkuri
var pilnībā nepārtraukt, jo tā
atslēdzas automātiski, sasniedzot siltumpunktā ieregulētās
temperatūras robežu. G.Matisa
norāda, ka tas ēkā nodrošina
komfortablu siltumu mainīgos
laikapstākļos, kad vērojamas
būtiskas temperatūras svārstības, īpaši pavasarī un rudenī.
Pagājušajā vasarā apkure pilnībā netika atslēgta septiņām
dzīvojamām mājām pilsētā.
Noslēdzoties apkures sezonai, «Fortum Jelgava» klientu
kopējais parāds par apkuri 30.
aprīlī bija 2,3 miljoni eiro – 1,9
miljoni eiro iedzīvotāju parāds
un 400 000 eiro juridisko personu parāds.

birojs@info.jelgava.lv
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Lielajā talkā sakopj Jelgavu
 Emīls Rotgalvis

Lielā talka norisinājās
jau 13. gadu, taču
šoreiz tā notika neierastos apstākļos,
vairāk akcentējot individuālu talkošanu
un savas tuvākās apkārtnes sakopšanu.
Aicinājuma «Sakop
savu sētu, tava sēta
– Latvija» vadīti, talkā
16. maijā piedalījās
arī jelgavnieki, sakārtojot tuvējo apkaimi, pastaigu vietas
un māju pagalmus.
Šogad Lielajai talkai
Jelgavā bija pieteiktas 17 vietas.
Jelgavā pieteikto vietu skaits
šoreiz bija teju četras reizes
mazāks nekā citus gadus, taču,
spītējot mainīgajiem laikapstākļiem un ievērojot pulcēšanās
ierobežojumus un epidemioloģiskās drošības prasības,
talkotāji bija sastopami visā
pilsētā, talkojot gan pieteiktās
publiskās vietās, gan individuāli
savu māju pagalmos. Talkas
aizvadītas, strādājot vienatnē,
divatā vai ģimenes lokā. Lielo
talku Jelgavā tradicionāli koordinēja SIA «Zemgales Eko»,
kas nodrošina arī pieteiktajās
talku vietās savākto atkritumu
izvešanu. Kā informē uzņēmuma valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis, kopumā Jelgavā
šogad talkojuši 150 cilvēki un
savāktas 5,8 tonnas atkritumu.
Uzrunātie talkotāji atzīst,
ka dalība Lielajā talkā jau kļuvusi par tradīciju, kuru negribas lauzt pat tad, ja ārkārtējā
situācija uzlikusi noteiktus

ierobežojumus. Piemēram,
Kaspars Zihmanis kopā ar ģimeni sakopšanai bija pieteicis
teritoriju starp Ganību ielu un
Dobeles šoseju, kur talko jau
kopš 2008. gada, kad ģimene
šajā apkaimē sākusi dzīvot.
K.Zihmanis uzsver, ka darbs
dod rezultātu – katru gadu
teritorijā vācamo atkritumu
apjoms samazinās. «Ja cilvēki
redz, ka teritorija ir sakopta,
tad tik ļoti vairs nemet atkritumus. Protams, arī šogad
darba netrūkst, jo arvien šeit
izber būvgružus, garāmgājēji
mēdz piegružot. Turklāt nesen te izcirsti krūmi, līdz ar
to uzkopjamā vieta kļuvusi
plašāka, tomēr tagad ir daudz
labāk nekā agrāk,» saka talkotājs. Citus gadus K.Zihmanis
šajā teritorijā rīkojis plašu
talku, taču šogad tā aizritējusi tuvāko lokā, aicinot drošā
attālumā sakopšanas darbos
iesaistīties arī apkārtējo māju
iedzīvotājus.
Līdzīgi talkas tradīcijas turpinājuši Būriņu ceļa iedzīvotāji, kuri vairākās grupās sakopa
gan ceļmalas, gan mazdārziņu
teritoriju, gan Svētes krastu.
Teritorijas sakopšanas organizators Aigars Upelnieks
skaidro, ka vietējie talkas šajā
teritorijā aizvada kopš Lielās
talkas pirmsākumiem. Šogad
darbu sagādājuši apkārtnē
veiktie būvdarbi, talkā arī sakārtota teritorija gar upi, lai tā
būtu tīra vasaras mēnešos, kad
te gaidāma lielākā rosība. «Šeit
izbūvēta noteka, un vietā, kur
rudenī un ziemā izlīdzināta
zeme, šobrīd atklājas ļoti daudz
atkritumu. Arī gar upes malu
lasījām plastmasas pudeles,
stiklus no siltumnīcām, riepas.

Sava teritorija ir jāsakopj, un
iesaistām arī bērnus, lai viņiem
rodas izpratne un viņi nebūtu
tie, kas nākotnē vidi piegružos,» stāsta A.Upelnieks.
Lielās talkas dienā strādāts
arī Rūpniecības ielā, garāžu
īpašniekiem sakopjot kooperatīva teritoriju – noņemot
veco sētu, savācot apkārtnē
izmestos atkritumus, kā arī
sakārtojot bijušās estakādes
vietu.
Tāpat talkotāji darbojošies
pieteiktās talkas vietās Rīgas
ielā, Dobeles šosejā, Lietuvas
šosejā, Langervaldes mežā
un citur. Aizvadītas arī talkas
māju pagalmos, piemēram, Neretas ielā, kur daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāji organizējuši
pamesta šķūnīša nojaukšanu pagalmā. Šajā gadījumā
atkritumus nāksies izvest
pašu spēkiem, bet savāktie
kokmateriāli atdoti kaimiņiem
privātmājās, lai tos izmantotu
apkurei. «Cenšamies savu
teritoriju sakopt arī ikdienā
– remontējam kāpņutelpas,
kopjam piemājas krūmus, bet
tagad sanācām kopā, lai nojauktu nevienam nepiederošo
šķūnīti, kas mums te gadu
gaitā krājis piemēslotāju atstātos atkritumus. Sametīsimies
konteineram un visu savākto
izvedīsim,» stāsta iedzīvotāju talkas rīkotāja Liesma
Markova, cerot uz turpmāku
Lielās talkas organizatoru atbalstu arī gadījumos, kad tiek
sakoptas kādam piederošas,
bet pamestas vietas un teritorijas, tādējādi izdarot labu un
vajadzīgu darbu, kam ikdienā
varbūt nepietiktu laika un
iespēju.
Lielā talka ik gadu norisinās

«Draudzīgākā ģimene Jelgavā 2020»
gaida pieteikumus līdz 15. jūnijam
 Emīls Rotgalvis

Atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, kas
ik gadu tiek svinēta 15. maijā, kā arī sekmējot
starppaaudžu dialogu, stiprinot ģimenes saikni
un mudinot kā bērnus, tā pieaugušos pārdomāt ģimenes nozīmi un tās vērtības, Jelgavas
pilsētā dzīvojošās ģimenes aicinātas iesaistīties
sabiedrības saliedēšanas pasākumā «Draudzīgākā ģimene Jelgavā 2020», ko organizē Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde.
Uzsverot ģimenes vērtības,
tradīcijas un to nodošanu no
paaudzes paaudzē, līdz 30.
jūnijam pilsētā norisinās ģimeņu saliedēšanas pasākums
«Draudzīgākā ģimene Jelgavā
2020», kas notiks divos posmos. Pirmajā posmā, kas ilgs
līdz 15. jūnijam, ģimenes aicinātas sagatavot un uzfilmēt

līdz piecām minūtēm garu
videoprezentāciju, iepazīstinot ar savu ģimeni, hobijiem
un ģimenes devīzi. Savukārt
otrajā posmā, kas norisināsies no 15. līdz 30. jūnijam,
būs jāizveido līdz astoņām
minūtēm garš video, dziedot,
dejojot, gatavojot vai kā citādi parādot savas ģimenes

SIA «Jelgavas poliklīnika» ārkārtējās situācijas
laikā, turpinot projektu
«Jelgavas poliklīnikas
akadēmija», 21. maijā
pulksten 15 medicīnas
nozares darbiniekiem
piedāvā bezmaksas vebināru «Kardioloģiskie
pacienti un Covid-19
ēna». Vebinārs notiks
arī 28. maijā.
«Par semināru norisi attālināti domājām jau sen, un ārkārtējā
situācija valstī šo procesu paātrināja. Pirmais vebinārs notika
jau aizvadītajā nedēļā, un tajā

piedalījās 52 interesenti, bet
šodien, 21. maijā, mediķus aicinām piedalīties otrajā tiešsaistes
seminārā. Pieļaujam, ka šādā
formātā atsevišķi mūsu rīkotie
semināri varētu notikt arī pēc
ārkārtējās situācijas, jo tādējādi
ārstiem no jebkuras vietas ir
iespēja pieslēgties un saņemt
aktuālo informāciju. Arī šobrīd
ir ļoti svarīgi paplašināt ārstu
redzesloku un sniegt padomus
ikdienas darbā,» stāsta SIA
«Jelgavas poliklīnika» valdes locekle Kintija Barloti. Piedalīties
tiešsaistes seminārā aicināti ne
tikai poliklīnikas darbinieki, bet
arī kolēģi no citām ārstniecības
iestādēm. Vebinārs mediķiem ir
bez maksas, un par dalību tajā

Jelgavnieks Kaspars Zihmanis teritoriju savas dzīvesvietas tuvumā – starp Ganību ielu un Dobeles šoseju – sakopj jau kopš 2008. gada. Lai gan viņš vērtē, ka gadu no gada atkritumu kļūst
mazāk, darba pieticis arī šogad. Šajā reizē talkošana aizvadīta ģimenes lokā kopā ar bērniem.

Lielajā talkā darbi organizēti arī garāžu
kooperatīvā Rūpniecības ielā 93, teritorijā
nojaucot veco sētu un savācot apkārtnē izmestos atkritumus. Darbs sākts ap pulksten
deviņiem, bet jau stundu vēlāk kopīgiem
spēkiem teritorija kļuvusi sakoptāka.
visā Latvijā, un, lai gan šogad
ierobežojumu dēļ lielāks uzsvars likts uz sakopšanu, nevis
labiekārtošanu, Lielās talkas
organizatori atzīst, ka Latvija

Daudzdzīvokļu nama Neretas ielā iedzīvotāji
talkas sestdienā sanākuši kopā, lai nojauktu
ilgus gadus pamestu vecu šķūnīti mājas
pagalmā. Atkritumu izvešanu organizē paši
iedzīvotāji, bet koka dēļi nodoti kaimiņiem
privātmājās, lai tos izmantotu apkurei.

ir vienīgā valsts, kurā šā brīža
apstākļos notikusi organizēta
teritoriju sakopšana ar iedzīvotāju iesaisti. Jāpiebilst, ka
šogad 19. septembrī gaidāma

arī ikgadējā pasaules akcija
«World Cleanup Day», kuras
laikā tāpat kā Lielajā talkā
iedzīvotāji kopīgi sakopj un
labiekārto apkārtējo vidi.

Sākusies oficiālā peldsezona
 Emīls Rotgalvis

radošās prasmes. Sagatavotos
15. maijā Latvijā
darbus, ievērojot minētos
sākās peldsezona,
termiņus, kopā ar dalībnieku
līdz ar to Jelgavas
kontaktinformāciju jāiesūta
pilsētas oficiālajās
pa e-pastu sip@dome.jelgava.
pludmalēs – Lielupes
lv. Jāpiebilst, ka pirmajā kārtā
labajā krastā pie gāiesūtītā videofaila izmēram
jēju promenādes un
jābūt mazākam par 100 mePasta salas peldviegabaitiem, bet otrās kārtas
tā – par atpūtnieku
video nedrīkst pārsniegt 200
drošību katru dienu
megabaitus.
no pulksten 10 līdz
Draudzīgākās ģimenes tiks
22 gādā glābēji. Gagodinātas virtuālajā vidē
tavojoties sezonas
9. jūlijā. Papildinformāciju
sākumam, peldviepar saliedēšanās pasākuma
tas labiekārtotas un
noslēgumu ģimenes saņems
veikti ūdens kvalitāatsevišķi. Pasākuma «Drautes mērījumi.
dzīgākā ģimene Jelgavā 2020»
nolikums pieejams mājasOficiālā peldsezona Latvijā
lapā www.jelgava.lv, sadaļā ilgst no 15. maija līdz 15.
«Institūcijas», «Sabiedrības septembrim, un šajā laikā
integrācijas pārvalde».
abās pilsētas pludmalēs dežurēs glābēji, kas sekos līdzi,
lai atpūtnieki neapdraudētu savu un citu dzīvību un
viņi saņem kredītpunktus, kas veselību, tostarp nepeldētu
nepieciešami resertifikācijai. neatļautā vietā un nebraukVebinārs notiks «Zoom» tieš- tu ar ūdenstransportu tuvu
saistes platformā, un saite uz to peldvietai. Jelgavas pilsētas
pieejama Jelgavas poliklīnikas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce uzsver, ka
mājaslapā www.jp.lv.
Tiešsaistes seminārs 21. maijā glābēju darbs attiecas ne vien
sāksies pulksten 15, bet pieslēg- uz peldētāju uzraudzīšanu
šanās tam notiks no pulksten un palīdzības sniegšanu, bet
14.50. Par aktualitātēm Jelgavas arī uz sabiedriskās kārtības
poliklīnikā vebināra dalībniekiem nodrošināšanu. Gadu gaitā
stāstīs poliklīnikas galvenā ārste pieaudzis aizrādījumu par pelMarina Kovaļova, bet semināra dēšanu aiz bojām un lēkšanu
viesis būs Paula Stradiņa Klīnis- ūdenī no laipas skaits, kā arī
kās universitātes slimnīcas kar- vairāk kļuvis to atpūtnieku,
diologs profesors Oskars Kalējs. kas pludmalē ieved suņus vai
Tiešsaistes seminārs plānots brauc ar velosipēdu. 2019.
arī 28. maijā, un tā viesis būs gada peldsezonā abās oficiālanefrologs profesors Harijs Čer- jās peldvietās izteikti kopumā
148 mutiski aizrādījumi par
ņevskis.

Poliklīnika mediķiem rīko vebinārus
 Ritma Gaidamoviča

Foto: JV

dažādiem pārkāpumiem, sastādīti astoņi administratīvā
pārkāpuma protokoli un 52
cilvēkiem sniegta palīdzība
nelielu traumu gadījumā.
Jāatgādina, ka pludmalē ir
aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Valstī
turpinoties ārkārtējās situācijas noteiktajiem ierobežojumiem, glābēji uzraudzīs arī to,
lai tiktu ievērotas pulcēšanās,
distances un epidemioloģiskās
drošības prasības.
Gatavojoties peldsezonai,
gan Lielupes labā krasta,
gan Pasta salas pludmale
sakopta. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja informē, ka pilsētas oficiālajās
peldvietās noecētas smiltis,
tās arī pievedot klāt, abās
pludmalēs ūdenslīdēji iztīrījuši upes gultni un gan Lielupes
labā krasta, gan Pasta salas

peldvietā izvietotas glābēju
mājas un ūdenī bojas. Tāpat
Lielupes labā krasta pludmalē
uzstādītas ģērbtuves, stendi,
soli, atkritumu urnas un pārvietojamās tualetes.
Rūpējoties par to, lai atpūta
pie ūdens un peldēšanās būtu
droša, Veselības inspekcija
reizi mēnesī uzraudzīs ūdens
kvalitāti. Pirmās pārbaudes,
kas veiktas 11. un 12. maijā,
liecina, ka abās Jelgavas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Nākamās pārbaudes paredzētas 8.
un 9. jūnijā, un ar to rezultātiem varēs iepazīties vietnē
www.vi.gov.lv, sadaļā «Vides
veselība», «Peldūdens», «Peldūdens monitorings». Turpat
pieejama sadaļa «Iedzīvotāju
līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos», ikvienu
aicinot veikt individuālos
ūdens kvalitātes novērojumus
un par tiem ziņot.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas izglītības pārvalde» (reģ.Nr.90000074738)
aicina darbā SPECIĀLISTU(-I) SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS
(1 vakance uz nenoteiktu laiku Jelgavas Izglītības pārvaldes Iekļaujošas izglītības
atbalsta centrā).
Galvenie pienākumi:
• izmantojot testus, novērtēt un dokumentēt
izglītojamā attīstības dinamiku un mācību
rezultātus;
• ieteikt izglītojamā spējām atbilstošu izglītības programmu;
• sagatavot atzinumus par izglītojamā novērtējuma rezultātiem;
• konsultēt bērnu likumiskos pārstāvjus,
pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus.
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija
– speciālais pedagogs;
• pedagoģiskā darba pieredze speciālā
pedagoga darbā;

• spēja individuāli organizēt savu darbu, kā
arī veiksmīgi strādāt komandā;
• precizitāte, analītiskā un kritiskā domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas
prasmes;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru;
• C līmeņa 2. pakāpes valsts valodas prasme.
Mēnešalga – 1048 EUR.
Motivētu pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae
(CV) elektroniski sūtīt pašvaldības iestādei
«Jelgavas izglītības pārvalde». E-pasta adrese: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv. Papildu
informācija – pa tālruni 63012461.
Pieteikumu iesniegt līdz 2020. gada 31. maijam.

Pagarināta pašvaldības līdzfinansētā
pagalmu labiekārtošanas programma

Pārbūvē pašvaldības īres
namu; mainīsies tā funkcijas

ir 20 000 eiro (iepriekš – 10
Pulkveža Brieža ielas 14 000 eiro), savukārt darbiem,
dzīvokļu īpašnieki vēlas lab kam nepieciešams paskaidroiekārtot stāvlaukumu mājas juma raksts, maksimālais
iekšpagalmā, bet Lielās ielas pieejamais atbalsta apmērs
8. nama dzīvokļu saimnieki ir 5000 eiro (iepriekš – 2000
iecerējuši izbūvēt lietusūdens eiro). Pašvaldības atbalsts nekanalizācijas sistēmu un sa- var pārsniegt pusi no kopējām
kārtot stāvlaukumu pagalmā. projekta izmaksām, izņemot
«Šobrīd abi iesniegtie projekti gadījumus, ja plānots sakārtot
tiek izvērtēti, un tuvākajā piebraucamo ceļu, kas kopīgs
laikā tiks sniegta atbilde,» vairākām mājām, – tad pašvalstāsta M.Mielavs, norādot, ka dības atbalsts var būt līdz 80
kopējā pieprasītā pašvaldības procentiem no izmaksām. Ja
līdzfinansējuma summa šajos projektu iesniedz vairākas māprojektos ir 22 289,57 eiro ar jas kopā, arī pieejamā atbalsta
PVN, kas gan var mainīties apmērs ir lielāks.
pēc saņemto pieteikumu izAr programmas nolikumu
vērtēšanas.
un nepieciešamo dokumenSavukārt kopējais pieeja- tu sarakstu var iepazīties
mais Jelgavas pilsētas pašval- «Pilsētsaimniecības» mājasdības līdzfinansējums šai prog- lapā www.pilsetsaimnieciba.
rammai šogad ir 100 000 eiro. lv, sadaļā «Infrastruktūra»,
Veicot grozījumus pašvaldības «Pašvaldības līdzfinansējums
saistošajos noteikumos «Par iekšpagalmu labiekārtošanai».  Ritma Gaidamoviča
Jelgavas pilsētas pašvaldības Informāciju par pieteikuma
Būvnieki atsākuši ēkas
līdzfinansējumu daudzdzīvok- sagatavošanu un iesniegšanu
Stacijas ielā 13 pārbūvi.
ļu dzīvojamām mājām piesais- var saņemt, arī zvanot pa
Darbi tur tika pārtrauktīto zemesgabalu labiekārto- tālruni 63084475 vai sūtot
ti aizvadītā gada jūnijā
šanai», šogad ir palielināts jautājumus elektroniski pa
līdz ar valsts noteiktapašvaldības līdzfinansējuma e-pastu pilsetsaimnieciba@
jiem ierobežojumiem
apmērs projektu realizācijai. pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
pašvaldībām aizņemMaksimālais atbalsts darbiem,
Pieteikumu iesniegšanas
ties finanšu līdzekļus.
kam nepieciešama būvatļauja termiņš – līdz 13. jūlijam
vai apliecinājuma karte, tagad (ieskaitot).
SIA «Delta Construction», kas
izraudzīta iepirkuma kārtībā
PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS
no astoņiem pretendentiem,
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2020. GADĀ darbus Stacijas ielas 13. namā
sāka pērn aprīlī, bet jūnijā tie uz
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16nenoteiktu laiku tika apturēti.
7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
Pagājušā gada jūnijā Ministru
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu
kabinets pieņēma lēmumu nodzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai
teikt ierobežojumus pašvaldību
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības
aizņēmumiem projektu realiiestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
zācijai, līdz ar to Jelgavas pašPieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 13. jūlijam (ieskaitot).
valdībai nebija iespējas saņemt
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 77 710,43 euro (var mainīties
aizņēmumu neattiecināmajām
pēc pieteikumu izskatīšanas).
izmaksām projektā «Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv
vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
infrastruktūras izveide Jelgavā»
ēkas Stacijas ielā 13 pārbūvei.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 63084475,
Nepieciešamie finanšu līdzekļi
sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai
No 1.lpp.

klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Laulības reģistrācijā
turpmāk varēs piedalīties
arī noteikts skaits viesu
 Emīls Rotgalvis

Ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos ārkārtējās situācijas ierobežojumu atvieglojumus, no
12. maija atļauta pulcēšanās gan publiskos, gan
privātos pasākumos grupās līdz 25 cilvēkiem, ja
tiek ievērota divu metru distance, līdz ar to atļauta arī svinīgā laulības reģistrācija dzimtsarakstu
nodaļā ar viesu klātbūtni. Izvērtējot iespējas
esošajās telpās nodrošināt ierobežojumu ievērošanu, Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā
noteikts, ka vienā svinīgajā laulības reģistrācijā
var piedalīties 15 viesi.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska informē: lai nodrošinātu visas
spēkā esošās prasības par
savstarpēju divu metru distanci, vienā svinīgajā laulības
reģistrācijā var piedalīties
līgava, līgavainis, divi pilngadīgi liecinieki un 15 viesi,
ieskaitot fotogrāfu un citas
personas. Viesu daudzums
tiks uzraudzīts un kontrolēts.
Tāpat tradicionālos sveicienus
kāzu viesi lūgti organizēt
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas
telpām vai arī šai tradīcijai pievērsties radoši, lai nenotiktu
drūzmēšanās.
Izziņojot ārkārtējo situāciju
valstī, laulības reģistrācija tika
veikta kā juridisks akts bez
ceremonijas, fotogrāfa un viesiem, klātesot tikai jaunajam
pārim un diviem pilngadīgiem
lieciniekiem. Šogad no 13.

marta līdz 11. maijam noslēgtas 40 laulības, kas ir par 19
mazāk nekā šajā laika posmā
pērn. Aizvadītajā nedēļas nogalē – 16. maijā – pirmie četri
pāri noslēdza savu savienību
Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, klātesot viesiem,
tāpat ar viesu klātbūtni maijā
pieteiktas vēl divas laulības ceremonijas, kas notiks Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, kur, ieskaitot jauno pāri,
lieciniekus, ceremonijas vadītāju un mūziķi, vienā laulības
reģistrācijā var piedalīties 12
cilvēki.
Jāatgādina, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta
rīkojumu, ārkārtējās situācijas
laikā laulības iesnieguma termiņš var tikt pagarināts līdz
vienam gadam – iepriekš tas
bija derīgs sešus mēnešus no
iesniegšanas brīža.
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ZIŅAS

Ceturtdiena, 2020. gada 21. maijs

SIA «Spectre Latvia»
(reģ.Nr.40003527355)

aicina darbā ŠUVĒJAS(-US)
Kalnciema ražotnē ar pieredzi šūšanā.
Piedāvājam ilgtermiņa darbu un bruto algu
430–850 EUR/mēn.
Pieteikties vakancei pa tālruni 29347691
vai e-pastu darbs@spectre.lv.

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511)
aicina darbā jauku, radošu pirmsskolas izglītības skolotāju. Piedāvājam darbam labu un atbilstošu
vidi, lieliskus kolēģus, samaksu 820
EUR par 1 slodzi. Pieteikties, zvanot
vadītājai pa tālruni 26123171
vai sūtot CV pa e-pastu
sanita_viluma@inbox.lv.

Līdzjūtība
Foto: Ivars Veiliņš
iekļauti šā gada pilsētas budžetā,
un šobrīd objektā darbi atsākti.
Projekts paredz, ka kopmītņu
tipa mājokļu vietā tiks izveidoti
servisa dzīvokļi, kas pielāgoti
cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un grupu
dzīvokļi, kuros, palīdzot aprūpētājam, varēs dzīvot personas ar
garīga rakstura traucējumiem.
Lai šīm personām nodrošinātu
sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus, ēkā paredzēts
labiekārtot un paplašināt dienas
aprūpes centru «Atbalsts» un
izveidot specializētās darbnīcas.
Lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošinātu augšanu ģimeniskā vai tai pietuvinātā
vidē, Stacijas ielā 13 tiks izveidotas ģimeniskas dzīves apstākļiem
līdzīgas dzīvokļa tipa telpas. Ēkā
plānots ierīkot arī pašvaldības
īres dzīvokļus, lai nodrošinātu
pašvaldības funkciju izpildi.
Lēmums rekonstruēt ēku
Stacijas ielā 13 ir saistīts ar valstī
ierosināto deinstitucionalizācijas procesu, kas tiek īstenots

Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta
Nr.9.3.1.1/19/I/052 «Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide Jelgavā»
gaitā. Jelgavā dzīvo 730 cilvēki
ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem vajadzīgi grupu
dzīvokļi individuālo prasmju
attīstībai, dienas aprūpes centra
un specializēto darbnīcu pakalpojums, savukārt 235 bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
nepieciešams nodrošināt sociālās
rehabilitācijas, kā arī dienas aprūpes centra pakalpojumu, bet
bērnu vecākiem – atelpas brīža
pakalpojumu. Lai šos pakalpojumus nodrošinātu, tika uzsākta
pašvaldības īres nama Stacijas
ielā 13 rekonstrukcija.
Pašvaldības īres namā Stacijas
ielā 13 iepriekš dzīvesvieta tika
nodrošināta galvenokārt cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām
grupām – trūcīgām ģimenēm,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
kā arī personām pēc cietumsoda
izciešanas.

Ko mīli, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur
Pat tad, ja mūžam nesatiksi vairs.
(V.Rūja)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu kolēģēm
Irinai Timofejevai un Olgai Usačai,
pavadot māmiņu aizsaulē.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ILMĀRS SPROĢIS (1952. g.)
NERUTA ATVARE (1938. g.)
NIKOLAJS PAVLOVS (1935. g.)
LAIMONIS ŠMITS (1953. g.)
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina:
SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Pagarināts pabalstu saņemšanas un izziņu derīguma termiņš
 Karīna Lukaševiča

Valstī līdz 9. jūnijam
pagarināta ārkārtējā situācija, tāpēc
daudzbērnu ģimenēm, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām
jārēķinās ar atsevišķām izmaiņām
sociālo pabalstu un
pakalpojumu piešķiršanas kārtībā.

Daudzbērnu ģimenes, kuras mācību gada laikā saņem
pabalstu bērnu ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādē
un kuru bērni turpinās bērnudārzu apmeklēt arī jūlijā, ēdināšanas pabalstu saņems līdz
31. jūlijam. Vecākiem atsevišķs
iesniegums par to Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē (JSLP)
nav jāiesniedz. Ja bērns no
daudzbērnu ģimenes vasaras
mēnešos maina pirmsskolas
izglītības iestādi un vēlas sa-

ņemt brīvpusdienas jaunajā
bērnudārzā, vecākam par to jāpaziņo JSLP, zvanot pa tālruni
63048914, 63007224 vai brīvā
formā uzrakstot iesniegumu
un iemetot to kastītē «Iesniegumiem» pie JSLP Informācijas kabineta Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9. Ārkārtējās
situācijas atcelšanas gadījumā
pēc 9. jūnija daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklēs
pirmsskolas izglītības iestādi
augustā, pabalsts par bērnu

ēdināšanu būs jāpieprasa līdzšinējā kārtībā – ar rakstisku
iesniegumu.
Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts un dzīvokļa pabalsts trūcīgām personām, kurām tas tika piešķirts
līdz 30. jūnijam, automātiski
tiks piešķirts arī jūlijā – līdz
šā gada 31. jūlijam. Arī izziņas
par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu
derīguma termiņš automātiski
tiek pagarināts līdz 31. jūlijam.
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Pārbaudi, cik labi pazīsti Jelgavu,
un saliec pilsētas skatu puzles!
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas 755. gadadienu svinot ar dažādām aktivitātēm,
kurās var piedalīties, neizejot
no mājām, arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) iesaistās svētku pasākumos, piedāvājot
spēles, kas vienlaikus var
kalpot kā zināšanu pārbaude
un aizraujošs laika kavēklis.
Mājaslapā www.zrkac.lv pieejamas gan virtuālas puzles,
gan erudīcijas spēle.
ZRKAC aicina pārbaudīt savas zināšanas un izaicināt veiksmi digitālajā
spēlē «Gudrais jelgavnieks!». Tajā
ietvertas vairākas tematiskās sadaļas,

piemēram, «Jelgavas personības», kur
pēc apraksta jāatpazīst attēlā redzamais
cilvēks. Tāpat spēlētāji var pārliecināties
par savām zināšanām vēsturē, pareizā
secībā sarindojot faktus, kas saistās ar
Jelgavu. Spēlē iekļauti arī apgalvojumi
par Jelgavu, un dalībniekiem, zinot vai
minot, jāatzīmē, kuri no tiem ir patiesi
un kuri ne. Vērīgākajiem spēlētājiem
grūtības nesagādās sadaļa «Atpazīsti
Jelgavas ēkas», kur jāpaļaujas uz savu
redzes atmiņu.
Tāpat ikviens var salikt pilsētas ainavas spēlē «Daudz laimes, Jelgava!».
Piecu dažādu grūtības pakāpju puzles
atklās Jelgavai raksturīgus skatus un
ļaus asināt prātu, saliekot gan vienkāršākas puzles, gan izmēģinot spēkus
sarežģītāku attēlu, kuri sadalīti sīkākos gabaliņos, kas jāpagriež arī pareizā virzienā, veidošanā.
Salikt attēlus var gan
savam priekam, gan reģistrējoties sacensībām,
cenšoties veikt uzdevumu pēc iespējas ātrāk.
Reģistrētie dalībnieki
varēs piedalīties virtuālā sacensībā ar citiem,
novērtējot savu veiklību
un acīgumu kopējā laika
rezultātu tabulā.

Jelgavas vēsturi izzinās svētku
izstādēs un publikācijās
 Emīls Rotgalvis

Sagaidot Jelgavas 755. dzimšanas dienu, svētku nedēļā
– no 25. līdz 31. maijam –
īpaši pilsētas svētkiem veltītas
aktivitātes piedāvās Jelgavas
muzeji. Teju visas nedēļas
garumā muzeju logi pārtaps
par izstāžu vitrīnām, gaidāma arī āra izstāde un pirmā
publikācija rakstu sērijā, kas
veltīta Jelgavas spilgtākajām
personībām un notikumiem.
No 26. līdz 31. maijam Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
logos ikviens garāmgājējs varēs apskatīt
izstādi «Jelgava un jelgavnieki», iepazīstot Jelgavas mākslinieku radītos darbus
un priekšmetus no dažādiem Jelgavas
vēstures posmiem. Vienlaikus ar logos
apskatāmajiem priekšmetiem ārā pie
muzeja Akadēmijas ielā būs iekārtota
brīvdabas izstāde «Jelgavai 755», kas
vēstīs par pilsētas spožumu un postu
laika griežos, noslēdzot ekspozīciju ar
skatu uz šodienas Jelgavu – tās izaugsmi

Svinam!

Svinam!

un attīstību, informē Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktores
vietniece darbā ar sabiedrību Marija
Kaupere. Savukārt Ā.Alunāna memoriālā muzeja logu rūtīs būs redzamas
koktēlnieka Krišjāņa Kugras skulptūras,
kurās attēloti Ā.Alunāna lugu varoņi,
kā arī dramaturga lugu teksti, kurus
sākotnēji savos iespieddarbos izdevis
Ā.Alunāna tēvabrālis Indriķis Alunāns.
Jelgavas 755 gadu svinībām veltītie
muzeja pasākumi turpināsies visa atlikušā gada garumā, svētku nedēļā uzsākot
rakstu sēriju «Jelgavas vēsture muzejā».
«Jelgavas vēsturē ir tik daudz notikumu
un cilvēku, kas pelnījuši uzmanību, tāpēc
pilsētas jubilejas gadā muzeja speciālisti
uzsākuši publicēt rakstus muzeja mājaslapā, rubrikā «Jelgavai 755». Tur lasāms
par dažādām pilsētas vēsturē svarīgām,
interesantām, arī pretrunīgi vērtētām
personībām un notikumiem,» stāsta
M.Kaupere. Īpašajā pilsētas jubilejas
sadaļā muzeja mājaslapā www.jvmm.lv
jau pieejams pilsētas vēstures nozīmīgāko notikumu apskats, kā arī stāsts par
1. Saeimas priekšsēdētāju jelgavnieku
Fridrihu Vesmani.

Ceturtdiena, 2020. gada 21. maijs

Jelgavas 755. jubileju
ieskandinās svētku ekspresis
Foto: Ivars Veiliņš

Svinam!

 Emīls Rotgalvis

Pilsētas svētkos – 29. un 30. maijā – pa Jelgavu ceļos muzikālais
svētku ekspresis, no kura pilsētas simbols Alnītis sveiks iedzīvotājus
Jelgavas 755. dzimšanas dienā. Svētku ekspresis dosies trīs braucienos, katrā no tiem pieturot sešos daudzdzīvokļu namu pagalmos,
tādējādi ļaujot jelgavniekiem baudīt svētku atmosfēru un piedalīties Jelgavas 755. dzimšanas dienas svinībās, neizejot no mājas.
Iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune informē, ka brauciens
pa Jelgavu, Alnītim viesojoties jelgavnieku pagalmos, būs kā aicinājums
visiem pilsētas svētkos būt kopā, pat
ja katram jāpaliek savās mājās. Katra
satikšanās ar Alnīti aizritēs ar muzi-

kālu sveicienu, aicinot kopā izdziedāt
Jelgavas dziesmas, piemēram, «Satiksimies Jelgavā» un «Sauciet ciemos».
Iedzīvotāji Alnīša sveicienu lūgti vērot
pa savas mājas logu vai balkonu,
dziedot līdzi un mājot ar Jelgavas
karodziņu vai citādi dekorējot sava

dzīvokļa logus vai balkonus Jelgavas
krāsās. Lai katrs svētku dalībnieks
būtu pārliecināts par drošības prasību
ievērošanu un nenotiktu pulcēšanās,
ekspreša ceļojumu pavadīs Pašvaldības policija.
Gaidāmi trīs svētku ekspreša braucieni, apciemojot jelgavniekus kopumā 18 pilsētas dzīvojamos rajonos.

Svētku ekspreša braucienu laiki
PIEKTDIENA, 29. MAIJS
(plānotais ierašanās laika intervāls)
Pulksten 18 – Pārlielupes dzīvojamais rajons
18.30–18.50 – Puķu ielas dzīvojamais rajons
18.50–19.20 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons
19.40–20.10 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons
20.30–21.00 – Neretas ielas dzīvojamais rajons
21.00–21.30 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons
SESTDIENA, 30. MAIJS
(plānotais ierašanās laika intervāls)
Pirmais brauciens
Pulksten 10 – P.Lejiņa ielas dzīvojamais rajons
10.30–10.50 – Uzvaras ielas dzīvojamais rajons
10.50–11.20 – Zvejnieku ielas dzīvojamais rajons
11.20–11.50 – Ganību ielas dzīvojamais rajons
12.10–12.40 – Zirgu ielas dzīvojamais rajons
12.40–13.10 – Akadēmijas ielas dzīvojamais rajons
Otrais brauciens
Pulksten 17 – Pērnavas ielas dzīvojamais rajons
17.30–17.50 – Dambja ielas dzīvojamais rajons
17.50–18.20 – Atmodas ielas dzīvojamais rajons
18.40–19.10 – Zemgales prospekta dzīvojamais rajons
19.30–20.00 – Pētera ielas dzīvojamais rajons
20.10–20.40 – Lāčplēša ielas dzīvojamais rajons

Piedalies Jelgavas 755. dzimšanas dienas karodziņa stafetē!
Pilsētas svētku mēnesī jelgavnieki aicināti radoši izpausties,
piedaloties īpašā akcijā – simboliskā Jelgavas pilsētas karodziņa
stafetē. Ikviens var nofilmēt un iesūtīt savu karodziņa padošanas video, kas tiks iekļauts svētku stafetes montāžā. Stafetes
dalībnieku uzdevums ir nofilmēt, kā kadrā esošajam cilvēkam
karodziņš tiek padots no labās puses, tālāk nododot to ārpus
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Zemgales Olimpiskajā centrā un Tūrisma informācijas centrā.
Savu video ikviens aicināts iesūtīt pa e-pastu
Jelgava755@jelgava.lv un pilsētas «Facebook» lapā.
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1.

Izgriez karodziņu no avīzes.

2.

Aplīmē to ap kātiņu.

3.

Nofilmē video un piedalies
virtuālā Pilsētas svētku gājienā!
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