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Vēlēšanās Jelgavā nobalso
trešdaļa balsstiesīgo
Foto: Ivars Veiliņš

Izlaidumi pilsētas skolās
Šodien, 30. maijā, 9. klašu
skolēni kārto eksāmenu svešvalodā, bet divpadsmitajiem ir
eksāmens fizikā. Lai gan valsts
pārbaudes darbi 9. un 12. klašu skolēniem turpināsies arī
nākamnedēļ, šonedēļ pilsētā
jau svin pirmos izlaidumus.
Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, šogad 9. klasi
mūsu pilsētā absolvēs 593
skolēni, 12. klasi – 305, Jelga-

vas Amatu vidusskolu absolvēs
170, Jelgavas tehnikumu – 188
jaunie profesionāļi, bet Jelgavas Mūzikas vidusskolu – 12
audzēkņi.
Jāpiebilst, ka 9. klašu beidzējiem sertifikāts par pamatizglītības iegūšanu tiks
izsniegts 14. jūnijā, bet 12.
klašu absolventi sertifikātu
par vispārējās vidējās izglītības
iegūšanu saņems 28. jūnijā.

Izlaidumu grafiks
Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
Izglītības iestāde

Izlaiduma
datums

Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola

13.06.2019.

Klase/kurss

Plkst.

9.a, 9.b

12

9.m

15

12.

17

9.a, 9.b

14

9.c, 9.d

17

12.

18

9.a, 9.b

12

9.c, 9.d

16

12.

17

15.06.2019.

Jelgavas
Valsts ģimnāzija

28.06.2019.

Jelgavas 4. vidusskola

15.06.2019.
28.06.2019.

 Ritma Gaidamoviča,
Ilze Knusle

Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanās Jelgavā nobalsoja 12 343 vēlētāji
jeb 31,44 procenti no
visiem pilsētas balsstiesīgajiem, un vēlēšanas
mūsu pilsētā aizvadītas
mierīgi. Kopumā Jelgavā balsots līdzīgi kā
Latvijā.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics
atzīst, ka kopumā EP vēlēšanas
mūsu pilsētā pagājušas mierīgi un
problēmas nav konstatētas. «Vien
iepriekšējo balsošanu aizēnoja
ķibele ar datu pārraides sistēmu,
kuras dēļ pusotru dienu iedzīvo-

tājiem bija liegta iespēja nobalsot
jebkurā iecirknī. Taču cilvēki bija
saprotoši, un mēs nesaņēmām
nevienu sūdzību. Piektdien pat
iecirkņos piefiksējām vēlētāju
tālruņa numuru un, kad sistēma
atsāka darboties, sazinājāmies un
informējām, ka var nākt nobalsot. Jāpiebilst, ka tieši Jelgavas
iecirkņos piektdien, kad sistēmu
atjaunoja, tika veikti pirmie testi,
lai pārliecinātos, vai tā strādā bez
aizķeršanās, un tikai tad to sāka
izmantot pārējos iecirkņos Latvijā,» norāda J.Dēvics.
Arī Jelgavas Pašvaldības policijā un Valsts policijā apstiprina,
ka vēlēšanas pilsētā aizvadītas
mierīgi – bez starpgadījumiem un
sūdzībām.
Kopumā Jelgavā nobalsoja
12 343 vēlētāji, no kuriem 3722 cil-

vēki savu izvēli izdarīja jau iepriekšējā balsošanā. Derīgas aploksnes
bija 12 326, derīgas zīmes – 12 239.
Visvairāk nederīgo zīmju – 16 –
reģistrētas 191. vēlēšanu iecirknī,
kas atradās Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā, desmit – 195. vēlēšanu
iecirknī bērnu un jauniešu centrā
«Junda», bet deviņas nederīgas
zīmes reģistrētas 193. iecirknī
Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās. «Pilsētas 15 vēlēšanu
iecirkņos kopumā reģistrētas 17
nederīgas vēlēšanu aploksnes un
104 nederīgas vēlēšanu zīmes.
Situācijas dažādas – saplēsta aploksne vai vēlēšanu zīme, aploksnē
ievietoti visi kandidātu saraksti,
cits balsošanas urnā iemetis tukšu
aploksni,» skaidro J.Dēvics. Jelgavā vislielākā vēlētāju aktivitāte
bijusi līdz pulksten 16.

«Vēlēšanu iecirkņu darbiniekus sestdien iepriecināja kāds
jaunlaulāto pāris, kas vispirms
devās uz 194. iecirkni Jelgavas 2.
internātpamatskolas telpās, kurā
reģistrēts līgavainis, bet pēc tam
uz iecirkni, kurā reģistrēta līgava,
– 196. iecirkni LLU sporta zālē,»
stāsta J.Dēvics.
Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā no
1 411 955 balsstiesīgajiem EP vēlēšanās piedalījās 474 390 jeb 33,60
procenti vēlētāju, kas ir nedaudz
vairāk kā 2014. gadā, kad nobalsoja 30,24 procenti vēlētāju. Mūsu
pilsētā tāpat kā Latvijā visvairāk
balsu saņēma «Jaunā Vienotība»,
«Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
brīvībai»/LNNK un sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa».
Oficiālie vēlēšanu rezultāti gan vēl
nav paziņoti.

Līdz augusta beigām būs slēgts Lapskalna ielas posms
 Ilze Knusle

Īstenojot projektu, kas
paredz mazināt plūdu
draudus Lapskalna, Slokas ielas un 1. līnijas rajonā, no nākamās nedēļas tiks slēgts Lapskalna
ielas posms no Kazarmes līdz Zvejnieku ielai.
Plānots, ka transportam
tas nebūs pieejams līdz
25. augustam.
Pavasarī Lapskalna ielas posmā
no Kazarmes līdz Zvejnieku ielai
tika sākta saimnieciskās kanalizācijas būvniecība, bet tagad turpināsies lietusūdens kanalizācijas
izbūves darbi. «Saimnieciskās
kanalizācijas sistēma lielākoties ir

zem ietves vai gar ielas malu, tāpēc
tās izbūves dēļ satiksme nebija
jāslēdz, vien atsevišķās vietās un
laikā vajadzēja rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Savukārt
lietusūdens kanalizācijas sistēma
atrodas zem ielas braucamās
daļas, tāpēc būvdarbu laikā ielas
posms jāslēdz,» skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Pucena.
Jāatgādina, ka līdz šim šajā vietā
bija kopēja kanalizācijas sistēma,
kas savu laiku jau nokalpojusi,
tāpēc tā tiek pārveidota, atsevišķi
izbūvējot saimniecisko un lietus
ūdens kanalizāciju.
Lapskalna ielas posmu no Kazarmes līdz Zvejnieku ielai plānots
slēgt no 3. jūnija. «Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas in-

ženieris Kārlis Krūkliņš informē:
būvdarbu laikā kā apbraucamie
ceļi paredzēti Kazarmes iela un
Meiju ceļš, savukārt Lapskalna ielā
dzīvojošie mājokļiem varēs piekļūt
pa Šķūņu ielu. Būtiski, ka Kazarmes ielā no Lapskalna ielas līdz
Meiju ceļam abās ielas pusēs būs
aizliegts apstāties. Pilsētas 4., 14.,
15., 22. un 25. maršruta autobusi
kā apbraucamos ceļus izmantos
Kārļa ielu un Meiju ceļu, līdz ar
to tiks slēgta pietura «Larelini»
abos virzienos, bet Kārļa ielā būs
izveidota pagaidu pietura. Kārļa
ielā noteikts arī satiksmes ierobežojums – 30 kilometri stundā.
Līdz ar Lapskalna ielas posma
slēgšanu būs apgrūtināta piekļuve Uzvaras parkam, tāpēc tajā
šovasar pasākumi nenotiks, bet

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

individuālie apmeklētāji parkam
varēs piekļūt pa Uzvaras ielu.
Pēc lietusūdens kanalizācijas
izbūves šajā posmā visā ielas platumā tiks atjaunots asfalta segums
un privātmāju pusē rekonstruēta
arī ietve. Kad darbi noslēgsies,
privātmājas Lapskalna ielā būs
iespēja pieslēgt gan lietusūdens
kanalizācijai, tādējādi mazinot
sava īpašuma applūšanas draudus,
gan saimnieciskajai kanalizācijai.
Lapskalna ielas posma sakārtošana ir viena no pašvaldības realizētā projekta «Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu
draudu novēršanai» aktivitātēm
– šī ir viena no plūdu apdraudētajām teritorijām pilsētā, jo vietām
atrodas zemāk par Driksas un
Lielupes ūdens līmeni.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavas 5. vidusskola

15.06.2019.

Jelgavas 6. vidusskola

13.06.2019.
13.06.2019.

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija

15.06.2019.

9.

13

12.

16

9.
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12.
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12.

16

9.soc

12

9.v

14.30

9.kom

17

Vieta
Skolas aktu zāle

LLU aula

Skolas koncertzāle

Skolas aktu zāle
Skolas aktu zāle
Jelgavas
kultūras nams
Skolas aktu zāle

Jelgavas 2. pamatskola

15.06.2019.

9.

15

Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskola

13.06.2019.

9.

15

29.06.2019.

12.

13

Jelgavas
1. internātpamatskolaattīstības centrs

15.06.2019.

9.

12

Skolas aktu zāle

Jelgavas
2. internātpamatskola

31.05.2019.

9.

10.30

Skolas aktu zāle

Jelgavas
Mūzikas vidusskola

07.06.2019.

4. kurss

17

Jelgavas
Mūzikas vidusskola

Jelgavas Mākslas skola

01.06.2019.

7abc, III kurss

11

Jelgavas Mākslas skola

Jelgavas Amatu vidusskola (skolas aktu zālē)
• 31.05.2019. pulksten 14 – 12. klase
• 28.06.2019. pulksten 14 – frizieri, konditori,
pavāri, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālisti, pavāra palīgi, montāžas
darba atslēdznieki, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāji, «Jauniešu
garantijas» grupas

Skolas aktu zāle
Skolas aktu zāle

Jelgavas tehnikums (skolas aktu zālē)
• 28.06.2019. pulksten 12 – automehāniķi,
datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi, autoatslēdznieki
• 28.06.2019. pulksten 15 – mēbeļu galdnieki,
apdares darbu tehniķi, viesmīlības pakalpojumu speciālisti, klientu apkalpošanas
speciālisti, inženierkomunikāciju tehniķi

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 31. maijā laikā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavas skolēna apliecības
izgatavošanas un nomaiņas kārtība
Foto: Ivars Veiliņš

SKOLĒNA APLIECĪBA PIRMKLASNIEKAM
Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, 2. septembrī mācības 1. klasē Jelgavas
izglītības iestādēs sāks vairāk nekā 700 skolēnu. Uzsākot skolas gaitas, pirmklasniekam ir
nepieciešams izgatavot pirmo Jelgavas skolēna apliecību. Tai vecāki var pieteikties izvēlētajā
skolā. Jelgavas skolēna apliecība skolēnam pilsētas sabiedrisko transportu ļaus izmantot
ar pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī saņemt citas priekšrocības. Pirmklasniekiem pirmā
e-apliecība tiek izgatavota bez maksas. «SEB bankā» skolēniem par e-apliecības lietošanu tiek
ieturēta gada maksa 0,15 eiro mēnesī, kas ir 1,80 eiro gadā, bet «PNB Bankā» kartes lietošanas
gada maksa ir vienreizējs maksājums 5 eiro apmērā, kas tiek ieturēts pēc pirmā gada.

MAINOT SKOLU –
JAUNA SKOLĒNA APLIECĪBA
Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 7. klasēs jaunajā mācību gadā
plānots uzņemt 348 skolēnus, bet 10. klasēs – 377. Ja šie skolēni sāks mācības citā skolā,
viņiem ir jāizgatavo jauna Jelgavas skolēna apliecība, tāpat jaunu apliecību vajag citu
klašu skolēniem, kuri maina skolu. Jaunai e-apliecībai var pieteikties izvēlētajā skolā dienā,
kad skolēns saņems apstiprinājumu par mācību uzsākšanu konkrētajā izglītības iestādē.
Skolēna apliecības nomaiņa šādā gadījumā ir bez maksas, bet par e-apliecības
lietošanu tiek ieturēta gada maksa: par «SEB bankas» skolēna apliecību tie ir 0,15 eiro
mēnesī, kas ir 1,80 eiro gadā, bet par «PNB Bankas» apliecību – 5 eiro gadā.

Apliecību paraugi
 Ritma Gaidamoviča

31. maijā ar liecību izsniegšanu noslēgsies 2018./2019.
mācību gads un skolēniem
sāksies vasaras brīvlaiks.
Taču, jau laikus gatavojoties
jaunajam darba cēlienam,
skolēniem, kuri nākamajā
mācību gadā mūsu pilsētā
mainīs izglītības iestādi, ir
jāizgatavo jauna elektroniskā Jelgavas skolēna apliecība jeb e-apliecība, savukārt
pirmklasnieku vecākiem
skolā jāpiesakās pirmajai
bērna skolēna apliecībai.
Bet tie izglītības iestāžu
audzēkņi, kuriem jau ir
e-apliecība, aicināti pievērst
uzmanību tās derīguma
termiņam – ja tas beidzies,
apliecība jāatjauno.
Skolēna apliecībai ir jābūt katram
skolēnam – tas ir viens no skolēna
obligātajiem dokumentiem, kas ne
tikai pierāda skolēna piederību kādai
izglītības iestādei, bet arī sniedz virkni
priekšrocību. Ar skolēna apliecību var
iegūt pašvaldības atlaidi sabiedriskajam transportam un ēdināšanai,
Jelgavas skolēns bez maksas var
apmeklēt visus pilsētas muzejus, un
arī citviet Latvijā apliecība ļauj iegūt
atlaides muzeju apmeklējumiem.
Tāpat ir atsevišķi kultūras un sporta
pasākumi, kuros skolēniem, uzrādot
apliecību, ieejas maksa ir zemāka.

Līdzfinansēti braucieni pilsētas
sabiedriskajā transportā

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka Jelgavas
pilsētā deklarētie skolēni, kuri mācās
Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs,
Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas
tehnikumā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā, izmantojot Jelgavas skolēna
apliecību, mācību gada laikā Jelgavas
pilsētas sabiedrisko transportu var
izmantot ar 80 procentu pašvaldības
līdzfinansējumu. Proti, skolēnam par
vienu braucienu jāmaksā 0,17 eiro,
bet pārējo biļetes cenu sedz pašvaldība. Jelgavā deklarētie trūcīgo un
daudzbērnu ģimeņu izglītojamie,
bērni bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni, kā arī pilngadību
sasniegušie bērni bāreņi, kuri mācās
kādā no Izglītības likumā noteiktajām
izglītības pakāpēm (pamatizglītība,
vidējā izglītība, augstākā izglītība)
un/vai profesionālās izglītības iestādē,
pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot par brīvu, jo biļetes cenu pilnā
apmērā sedz Jelgavas pašvaldība.
G.Auza atgādina, ka skolēns ar
pašvaldības atlaidi var izmantot līdz

pieciem braucieniem dienā un e-apliecība darbojas mācību gada laikā – no
septembra līdz maijam. «Izņēmums ir
9. un 12. klašu skolēni, kuriem elektroniskā skolēna apliecība ir aktīva arī
eksāmenu laikā, tāpat to norēķiniem
pilsētas autobusā vasaras periodā var
izmantot tie skolēni, kuri piedalās
mācību aktivitātēs izglītības iestādē,
kā arī tie, kuri iesaistīti pašvaldības
vasaras nodarbinātības programmā,»
piebilst G.Auza.

Jelgavas skolēna apliecību
izgatavo divās bankās

E-apliecības izgatavošanu koordinē katra skola. Lai tai pieteiktos,
vecākiem bērna izglītības iestādē
jāuzraksta pieteikums par skolēna
apliecības izgatavošanu un vēlāk – iesniegums izvēlētajā bankā par kartes
izgatavošanu. G.Auza skaidro, ka
vecāki elektroniskās Jelgavas skolēna
apliecības izgatavošanai var izvēlēties
vienu no divām bankām, kas nodrošina šo pakalpojumu, – «SEB banku» vai
«PNB Banku». Jāpiebilst, ka «PNB
Bankā», iesniedzot iesniegumu par
skolēna apliecības izgatavošanu, ir
iespēja skolēnu nofotografēt arī bankas filiālē, bet «SEB bankai» būtiski,
lai bērns jau būtu nofotografēts skolā.
Jāpiebilst, ka «SEB banka» gatavās
apliecības izsūta pa pastu uz norādīto
adresi, bet «PNB Bankā» tās jāizņem
klātienē. «Svarīgi ir skolēna apliecības
izgatavošanu veikt savlaicīgi, neatliekot uz pēdējo brīdi,» tā G.Auza.

Pirmreizējā e-apliecība –
bez maksas

Lai skolēns varētu norēķināties
par braukšanu pilsētas sabiedriskajā
transportā, vecākiem jārūpējas, lai
bērna kartē vienmēr būtu līdzekļi.
«Kad skolēns autobusā veic maksājumu, ieturēta tiek pilna biļetes cena
– 85 centi –, taču atlaides summa tiek
atskaitīta atpakaļ kontā. Lai nerastos
situācija, ka tajā nepietiek līdzekļu,
aicinām vecākus sekot līdzi konta atlikumam,» skaidro pārvaldes vadītāja.
Jāuzsver, ka pirmreizējās skolēna
apliecības izgatavošanas maksu sedz
SIA «Jelgavas autobusu parks», bet
skolēna apliecībai ir noteikta gada lietošanas maksa. «SEB bankā» tā ir 1,80
eiro, kas tiek ieturēta pa mēnešiem –
mēnesī 0,15 eiro, bet «PNB Bankas»
apliecībai ir noteikta lietošanas maksa
5 eiro, ko iekasē reizi gadā.

Lieto arī norēķiniem
skolas ēdnīcā

Jāpiebilst, ka ar e-apliecību izglītojamie var arī norēķināties par
pusdienām skolas ēdnīcā. Tiesa,
1.–4. klašu skolēniem pusdienas 1,42
eiro apmērā tiek finansētas no valsts

budžeta, taču, ja bērns vēlas nopirkt
kaut ko papildus, viņš skolas ēdnīcā
var norēķināties ar Jelgavas skolēna
apliecību. Jāuzsver, ka 5. un 6. klašu
izglītojamajiem, kuri norēķiniem par
pusdienām skolā izmanto Jelgavas
pilsētas skolēna apliecību, pašvaldība
mācību gada laikā piešķir pabalstu
ēdināšanas pakalpojuma apmaksas
segšanai 20 procentu apmērā no pusdienu maksas, kas ir 1,42 eiro. Tas
nozīmē, ka pašvaldība līdzfinansē 0,28
eiro, bet skolēniem jāmaksā atlikusī
summa. Lai saņemtu šo pašvaldības
līdzfinansējumu, 5. un 6. klašu skolēnu vecākiem Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē jāuzraksta iesniegums par
pabalsta pieprasījumu.
Būtiski uzsvērt, ka «PNB Bankā»
izgatavotā e-apliecība pilda arī maksājumu kartes funkciju un ar to var
norēķināties jebkurā vietā, kur tiek
pieņemti karšu maksājumi.

Kā rīkoties apvienoto
skolu audzēkņiem?

Jaunais mācību gads Jelgavā nesīs
pārmaiņas pilsētas skolu tīklā. «Jelgavas 2. pamatskola līdz ar jauno mācību
gadu tiek apvienota ar Jelgavas 5.
un 6. vidusskolu, un, lai maksimāli
atvieglotu pārmaiņas 2. pamatskolas
1.–3. klašu audzēkņiem un nodrošinātu skolu tuvāk dzīvesvietai, paredzēts,
ka 5. vidusskola uzņems visus 1.–3.
klašu skolēnus kopā ar katras klases
skolotāju. Taču ikvienam vecākam ir
iespēja savam bērnam izvēlēties jebkuru citu pilsētas skolu. Tas nozīmē,
ka arī 2. pamatskolas skolēniem, kuri
mācīsies citā pilsētas skolā, ir jāizgatavo jauna Jelgavas skolēna apliecība,»
uzsver G.Auza, piebilstot, ka 68 Jelgavas 2. pamatskolas audzēkņi uz citu
pilsētas skolu pārgājuši jau mācību
gada laikā, izvēloties Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, Jelgavas Valsts
ģimnāziju, Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāziju un 5. vidusskolu.
Tāpat skolu tīkla reformas gaitā
pilsētā tiek likvidēta Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskola, to pievienojot
Amatu vidusskolai, līdz ar to jaunajā
mācību gadā visi Vakara (maiņu)
vidusskolas audzēkņi mācības turpinās Jelgavas Amatu vidusskolā, kas
piedāvā pamatizglītības un vidējās
izglītības programmas klātienes vai
neklātienes formā. Arī šīs skolas audzēkņiem, iesniedzot dokumentus par
mācību uzsākšanu Amatu vidusskolā,
būs jāuzraksta iesniegums par jaunas
Jelgavas skolēna apliecības izgatavošanu. Ja izglītojamais nav sasniedzis
18 gadu vecumu, iesniegums par
apliecības izgatavošanu gan izglītības
iestādē, gan bankā jāuzraksta kādam
no vecākiem vai aizbildnim, bet pilngadīgas personas to var darīt pašas.

SKOLĒNA APLIECĪBAS
IZGATAVOŠANAS PROCESS
• Vecāks skolā uzraksta pieteikumu par skolēna apliecības izgatavošanu, norādot
izvēlēto banku
• Skolēnu izglītības iestādē nofotografē («PNB Bankā» iespējams nofotografēties
bankas filiālē)
• Skolas darbinieks trīs darba dienu laikā apliecības izgatavošanai nepieciešamo
informāciju un skolēna fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei un reģistrē personu nākamajam mācību gadam valsts izglītības informācijas sistēmā. Ja reģistrāciju
nākamajam mācību gadam nevar veikt 3 darba dienu laikā, skolas darbinieks sniedz
informāciju, kad to ir plānots darīt
• Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai
• Skolēna vecāks ne agrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas brīža skolā, vai 1 darba dienas pēc reģistrācijas nākamajam mācību gadam,
ja reģistrācija notikusi vēlāk, ierodas bankā aizpildīt pieteikumu par skolēna apliecības
izgatavošanu. Līdzi jāņem savi un skolēna dokumenti (vecāka pase vai personas apliecība, bērna dzimšanas apliecība un, ja ir, bērna pase vai personas apliecība).
• «SEB banka» izgatavoto apliecību nosūta pa pastu uz klienta norādīto adresi
• «PNB Bankā» apliecība jāizņem klātienē

JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA
MAINA NOSAUKUMU. KĀ RĪKOTIES?
No jūnija skolas statuss un nosaukums mainās Jelgavas 3. sākumskolai, kas turpmāk
būs Jelgavas Centra pamatskola. Jelgavas Izglītības pārvaldē skaidro, ka skolēniem, kuri
nākamajā mācību gadā turpinās mācības šajā skolā, tiks izgatavota Jelgavas skolēna
apliecība ar jauno skolas nosaukumu. Šajā gadījumā 2.–6. klašu vecākiem, sākot no 3.
jūnija, bankā, kurā izgatavota iepriekšējā apliecība, ir jāuzraksta iesniegums par jaunas
Jelgavas skolēna apliecības izgatavošanu. Jaunās skolēna apliecības Jelgavas Centra
pamatskolas 2.–6. klašu audzēkņiem tiks izgatavotas bez papildu maksas, un «SEB banka»
tās izsūtīs pa pastu, bet «PNB Bankā» tās būs jāizņem klātienē.
Taču tas neattiecas uz tiem vecākiem, kuru bērni sāks mācības Centra pamatskolas 1.
vai 7. klasē, – šo izglītojamo vecākiem līdz ar iestāšanās dokumentu iesniegšanu par mācību uzsākšanu pamatskolā turpat skolā būs jāaizpilda pieteikums par skolēna apliecības
izgatavošanu, izvēloties banku, un skolēns izglītības iestādē tiks nofotografēts. Pēc tam
vecākiem ir jādodas uz banku rakstīt iesniegums par kartes izgatavošanu.

JA SKOLĒNA APLIECĪBA PAZAUDĒTA
VAI BOJĀTA
• vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un
aizpilda pieteikumu par apliecības aizvietošanu skolēnam;
• maksa par apliecības aizvietošanu, ja tā bojāta vai pazaudēta, «SEB bankā»
ir 2,85 eiro, «PNB Bankā» – 5,50 eiro;
• «SEB banka» izgatavoto apliecību nosūta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
• «PNB Bankā» apliecība jāizņem klātienē.

PLĀNOTĀ SKOLĒNU FOTOGRAFĒŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Jelgavas 4. sākumskola 4. jūnijā no pulksten 10 līdz 12 un 5. jūnijā no pulksten 16 līdz 18
Jelgavas Centra
pamatskola
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola
Jelgavas Valsts
ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija

3.–14. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 (7. klašu skolēni un jaunuzņemtie
citu klašu skolēni)
3.–20. jūnijā un 19.–30. augustā no pulksten 10 līdz 12
31. maijā no pulksten 11 līdz 13; 17. jūnijā no pulksten 11 līdz 13;
20. augustā no pulksten 11 līdz 13
6. jūnijā no pulksten 15 līdz 18; 10. jūnijā no pulksten 9 līdz 12; 20.
augustā no pulksten 9 līdz 12
4. jūnijā pulksten 18 (1. klases); 3.–14. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 (7.
klašu un jaunuzņemtie citu klašu skolēni); 14.–28. jūnijā no pulksten 9
līdz 15 (10. klašu skolēni un jaunuzņemtie citu klašu skolēni)
31. maijā (ja beidzas skolēna apliecības derīguma termiņš); 14.
jūnijā no pulksten 9 līdz 15 (7. klašu skolēni); 21. jūnijā no pulksten
9 līdz 15 (10. klašu skolēni)
3.–10. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 (7. klašu skolēni un jaunuzņemtie
citu klašu skolēni); 25.–28. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 (10. klašu
skolēni)

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs

Aicina pieteikt sakoptākos
pilsētvides objektus
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 12. jūnijam Jelgavas pašvaldība aicina
pieteikt objektus konkursam «Sakoptākais
pilsētvides objekts».
Objektus var pieteikt šādās nominācijās: «Zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona
noformējums», «Sakoptākā privātmājas teritorija», «Sakoptākais
daudzdzīvokļu mājas pagalms»,
«Sakoptākais uzņēmums» un «Interesantākais žoga risinājums».
Vērtējot īpašumus, komisija
ņems vērā, kā tie iekļaujas pilsētvidē, – pārskatāmību no ielas,
objekta labiekārtojumu, tostarp
ierīkoto apstādījumu, celiņu,
laukumu, ūdenskrātuvju, mazo
arhitektūras formu kompozīciju un izvēles pamatotību, žoga
caurskatāmību, kā arī objekta
uzturēšanas stāvokli.
Pēc vērtēšanas komisijas lēmuma konkursā var tikt vērtēti arī
tie objekti, kuri atbilst konkursa
nosacījumiem, bet nav tam pieteikti. Žūrijas komisija var noteikt
arī papildu nominācijas vai izslēgt
kādu no tām, noteikt vairākus

Skolēni dosies lidojumā
ar pētnieku lidmašīnu

uzvarētājus vienā nominācijā, piešķirt veicināšanas balvas. Konkursā netiek vērtēti divu iepriekšējo
gadu konkursa uzvarētāji.
Objektus var pieteikt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni
63005522, 63005558 vai e-pastu
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot
objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja
vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
Piesakot objektu elektroniski, vēlams pievienot objekta foto.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī viens no
objektu pieteicējiem. Uzvarētājus
apbalvos pasākumā 20. jūnijā, par
ko viņus informēs personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā būs Būvvaldes vadītājas
galvenās arhitektes vietniece Zeltīte Bīmane, Būvvaldes galvenā
māksliniece Zane Vēvere, Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, «Pilsētsaimniecības»  Ritma Gaidamoviča
projektu vadītāja Eva Pucena un
pilsētas zaļo zonu apsaimniekoJelgavas 6. vidusskošanas speciāliste Ilze Gamorja, kā
las un 3. sākumskolas
arī Sabiedrisko attiecību pārvaldes
audzēkņu apvienotā
galvenā speciāliste Līga Klismeta.
komanda «Mazjelgav-

Paziņojums par atteikumu uzsākt dzīvojamai
mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019. gada 22. maijā Jelgavas pilsētas
domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, īpašnieku
pilnvarotās personas K. A. iesniegumu un pieņēma lēmumu atteikt uzsākt dzīvojamai mājai
Kastaņu ielā 2A, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 008 0106 001), funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu.
Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Jelgavas pilsētas dome informē
Jelgavas pilsētas dome 2019. gada 23. maijā pieņēma lēmumu Nr.6/6 «Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas
ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un
darba uzdevuma apstiprināšana».
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo funkcionālo zonu apbūves parametrus,
kvartāla telpiskās un funkcionālās attīstības un plānotās būvniecības ieceres atbilstību tiem,
noteikt jaunas funkcionālās apakšzonas, izvērtēt un precizēt transporta un inženiertehniskā
nodrošinājuma infrastruktūras risinājumus.
Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām 63005569,
63005493, 63005475, e-pasts Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.Ozola@dome.jelgava.lv,
kā arī informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Audita pārvaldes auditora amata vietu
(1 vakance uz noteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt auditus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās,
kapitālsabiedrībās ar pašvaldības kapitāla daļu, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
struktūrvienībās saskaņā ar apstiprināto auditu gada plānu;
2. sagatavot novērtējumus par auditējamo sistēmu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem,
finanšu uzskaites un citas informācijas pietiekamību un ticamību, resursu lietderīgu izmantošanu
un iekšējās kontroles darbības efektivitāti;
3. apkopot auditu rezultātus un sniegt ieteikumus auditējamo vienību darbības uzlabošanai un
konstatēto neatbilstību novēršanai.
Prasības:
• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) ekonomikas
vai finanšu jomā;
• vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ekonomikas vai finanšu jomā;
• darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
• izpratne par grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības jautājumiem.
Pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves gaitas apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Audita pārvaldes auditora amata konkursam» līdz 2019. gada 4. jūnijam (ieskaitot)
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas
centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, vai sūtot pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām 63005581, e-pasts indra.lazdina@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 15. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1260 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei
atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes
pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa
rezultātu paziņošanas brīža.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

nieki» Latvijas Universitātes programmas
«Prātnieku laboratorija» konkursā «Uzdrīkstos, domāju, radu!»
izcīnījusi iespēju doties
ekskursijā uz Vides risinājumu institūtu un
lidot ar lidmašīnu, kas
aprīkota ar laboratoriju
un ko darbā izmanto
zinātnieki.

4. un 5. klašu skolēnu komandu
konkursā «Uzdrīkstos, domāju,
radu!» piedalījās Jelgavas 6. vidusskolas 5. klases skolēni Pāvels
Baks, Kamilla Jefimova, Damians
Bormakovs, Marats Razživins un
Romāns Burovs un Jelgavas 3.
sākumskolas 5. klases skolniece

Foto: no
J.Bakas arhīva

SIA «Jelgavas ūdens»
līdz gada beigām plāno
pabeigt pakalpojumu
līgumu pārslēgšanu ar
daudzdzīvokļu mājām.
«Šobrīd vēl ir ap 140
daudzdzīvokļu māju,
kurās nav pieņemts
lēmums par līguma
pārslēgšanu,» norāda
uzņēmuma komercdirektors Andrejs Eih
valds.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likums nosaka, ka katrai mājai
jābūt atsevišķam līgumam ar
pakalpojumu sniedzēju, šajā gadījumā – ar SIA «Jelgavas ūdens».
Lai varētu noslēgt šo līgumu,
dzīvokļu īpašniekiem jāpilnvaro
viena persona, kas var būt arī pārvaldnieks, un tam nepieciešamas
divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku
balsu. «Līgumu pārslēgšanas procesu uzsākām jau 2010. gadā, un
nu tas tuvojas noslēgumam, bet
atlikusi sarežģītākā daļa – panākt
vienošanos ar daudzdzīvokļu
mājām. Saņemam daudz zvanu –
iedzīvotāji īsti neizprot nepieciešamību pārslēgt līgumu. Pirmkārt,
līgums ir nepieciešams, lai māja
varētu saņemt SIA «Jelgavas
ūdens» sniegtos ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus.
Otrkārt, iepriekšējos līgumos nebija noteiktas atbildības robežas

Īsi
 Jūnijā un jūlijā Jelgavas kapsētās
notiks pilsētas draudžu organizētie
kapusvētki, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība». Romas
katoļu baznīcas draudzes organizētie
kapusvētki Baložu kapsētā būs 2. jūnijā
pulksten 14, Bērzu kapsētā – 9. jūnijā
pulksten 14, Zanderu kapsētā – 16.
jūnijā pulksten 14, Miera kapsētā – 23.
jūnijā pulksten 14, bet Meža kapsētā
– 30. jūnijā pulksten 14. Savukārt Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās
draudzes organizētie kapusvētki Meža
kapsētā notiks 14. jūlijā pulksten 11, bet
Zanderu kapsētā – 28. jūlijā pulksten
11. Jāatgādina, ka novembrī pilsētas
kapsētās norisinās Mirušo piemiņas
diena, ko tradicionāli organizē «Pilsētsaimniecība».
 No 1. jūnija līdz 31. augustam
Jelgavas pilsētas bibliotēkas strādās
pēc vasaras darba laika. Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka «Zinītis» darba dienās strādās no pulksten 10
līdz 18, bet sestdienās, svētdienās tās
būs slēgtas. Savukārt Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka strādās no
otrdienas līdz piektdienai no pulksten
10 līdz 18, sestdienās no pulksten 10
līdz 17, bet svētdienās un pirmdienās
lasītājiem būs slēgtas.

Elīza Sturme. Komandu koordinēja Pāvela mamma Jūlija Baka.
Lai piedalītos konkursā, vispirms skolēniem bija jāizpilda mājas uzdevums – jāuzņem aptuveni
trīs minūšu garš video, parādot,
kā dabaszinātnes, matemātika
un tehnoloģijas palīdz cilvēkiem
ikdienas dzīvē. 24 labāko video
autori tikās otrajā kārtā, kurā
skolēni veica eksperimentu dabaszinātnēs, risināja skaitļu mīklas
un programmēja robotus. J.Baka
paldies par papildu nodarbībām
robotikā un programmēšanā, lai
sagatavotos šim konkursam, saka
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
skolotājam Ivaram Bahmanim, pie
kura 6. vidusskolas puiši apmeklē
inženierzinātņu pulciņu.
Konkursa noslēdzošajā uzdevumā komandai tika iedota kārba
ar izejmateriāliem, kas jāizmanto
divu vēja auto izgatavošanā. «Bērni veidoja auto skices, konstruēja
un būvēja, domājot par to, lai,
pūšot vējam, transportlīdzeklis

veiktu pēc iespējas garāku attālumu,» stāsta Pāvela mamma,
norādot, ka ar visu uzdevumu
izpildi jelgavniekiem veicās labi un
viņi saņēma labākā tehnoloģiskā
risinājuma balvu. J.Baka pārliecināta, ka šis bija ļoti interesants
un saistošs konkurss, jo vērsts uz
praktisku darbošanos: «Tāpēc jau
tā ir «Prātnieku laboratorija» –
skolēni iemācās darīt, lai tad, kad
lasīs grāmatās teoriju, viņiem jau
būtu skaidrs, kā tas notiek praksē.
Jāņem vērā, ka piektklasnieki vēl
nemācās ne ķīmiju, ne fiziku, taču
šādā veidā ir iespēja raisīt interesi
par eksaktajiem priekšmetiem.»
Jelgavas komandai, kas saņēma balvu «Tehnoloģiskais risinājums», «Institute for Environmental Solutions» sagādāja
pārsteigumu – dalībnieki nopelnīja
ekskursiju uz Vides risinājumu
institūtu un jau vasarā dosies uz
Cēsīm, lai lidotu ar lidmašīnu,
kas aprīkota ar laboratoriju un ko
darbā izmanto zinātnieki.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem
jāpārslēdz līgums ar SIA «Jelgavas ūdens»
 Ilze Knusle
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un atrunāta norēķinu kārtība par
saņemtajiem pakalpojumiem. Ja
māja nebūs lēmusi citādāk, saskaņā ar likumu stāsies spēkā tiešā
norēķinu kārtība – tas nozīmē, ka
mēs katram dzīvoklim izrakstīsim atsevišķu rēķinu. Par rēķina
sagatavošanu, piegādi un maksājuma iekasēšanu ir noteikta
maksa 1,50 eiro plus PVN (kopā
– 1,82 eiro). Bet dzīvokļu īpašnieki var arī lemt norēķināties par
pakalpojumiem ar pilnvarotās
personas starpniecību, visbiežāk
– ar nama pārvaldnieku, un arī
šim lēmumam nepieciešamas
divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku balsu,» situāciju raksturo
A.Eihvalds. Arī tad, ja māja norēķināsies ar pilnvarotās personas
starpniecību, būs jāmaksā par
rēķina sagatavošanu, bet šajā
gadījumā maksa būs krietni mazāka, piemēram, SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
par ūdenssaimniecības sniegto
pakalpojumu sadali, rēķina sagatavošanu, maksas iekasēšanu un
naudas līdzekļu pārskaitīšanu pakalpojumu sniedzējam ir noteikta
maksa 0,37 eiro plus PVN (kopā –
0,45 eiro).
Šobrīd Jelgavā ir 15 daudzdzīvokļu mājas, kurām ar pakalpojuma sniedzēju ir tiešie
maksājumi, bet tomēr laiku pa
laikam kāda māja lemj norēķināties ar pilnvarotās personas starpniecību un pārslēdz
līgumu. Vēl ap 140 māju nav

izlēmušas, kādā veidā norēķināsies par «Jelgavas ūdens»
sniegtajiem pakalpojumiem.
«Ja šīm mājām līdz gada beigām
nebūs pārslēgts līgums, būsim
spiesti pārtraukt pakalpojuma
sniegšanu, jo saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez
pakalpojuma līguma ir aizliegta,» uzsver A.Eihvalds, aicinot
neatstāt lēmuma pieņemšanu
uz pēdējo brīdi.
Jāpiebilst, ka tāda pati kārtība
attiecas arī citiem pakalpojumiem. Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes klienti par nepieciešamību noslēgt atsevišķu līgumu gan ar SIA «Jelgavas ūdens»,
gan ar SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» par atkritumu
apsaimniekošanu tika informēti
ikgadējās atskaišu sapulcēs un
saņēma arī informatīvus paziņojumus. Savukārt Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmumā
«Fortum Jelgava» norāda, ka
līgumu pārslēgšanas process beidzās jau pirms vairākiem gadiem
un šobrīd lielākoties rēķini tiek
izrakstīti katram dzīvoklim atsevišķi – to dara «Fortum Jelgava»,
par šo pakalpojumu iekasējot 1,27
eiro. Savukārt rēķina piegādes
izmaksas sedz uzņēmums, to nodrošinot ar Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes starpniecību
kopā ar namu apsaimniekošanas
pakalpojumu rēķinu.

 Jelgavas nevalstisko organizāciju
sporta spēles, kas bija plānotas 1. jūnijā, pārceltas uz rudeni, informē Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē.

Jelgavas Mūzikas vidusskola
aicina jaunus audzēkņus.
Uzņemšanas pārbaudījumi –
no plkst.16 līdz 18:
• 30.05. – vijoļspēle, čella, akordeona,
ģitāras, kokles spēle;
• 31.05. – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – katru darba
dienu no plkst.10 līdz 17
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2,
pa tālruni 63020203, 63022173
vai e-pastu intaslaveika@inbox.lv.

Paziņojums par
publisko apspriešanu
koku ciršanai
Dobeles šosejā,
Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteiktajam
publiskajai apspriešanai tiek nodota trīs koku
ciršanas iecere Dobeles šosejā, Jelgavā.
Publiskā apspriešana notiek no 30.05.2019.
līdz 13.06.2019. (ieskaitot). Koku ciršana
paredzēta sakarā ar to, ka ir nepieciešams
izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus.
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 pilsētas portālā 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.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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PILSĒTAS SVĒTKI

Ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs
Visspilgtāk Pilsētas svētku moto
«Mēs esam Jelgava» apliecināja
gājiens, kas šogad
vienoja jelgavniekus teju piecu kilometru garumā.
Gājiena distanci
no Lielās un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas krustojuma līdz kultūras
namam atraktīvākie jelgavnieki mēroja ne vien kājām,
bet arī ar divriteņiem, vienriteni,
motocikliem, skrituļslidām, minoties uz velotrenažiera, dejojot uz
sastatnēm un pat
ērti sēžot dīvānos,
kas novietoti automašīnas piekabē. Tāpat gājiena dalībnieki bija
parūpējušies par
spilgtiem atribūtiem, piemēram,
Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra kolektīvs ielās izveda
Svētās Trīsvienības
baznīcas torni –
meistares Ivetas
Kokmanes veidotu
torņa maketu –,
bet pirmsskolas
izglītības iestāde
«Kamolītis» mūsu
pilsētas simbolu
Alnīti pārsteidza
ar viņa mazo līdzinieku.

«Tas, kam gatavojāmies tik ilgi un neatlaidīgi, pienāca un vienā elpā pagāja – kā viena ieelpa pirms koncerta un izelpa pēc. Mazie brīnumskaistie mirkļi kopā veidoja neaprakstāmu
sajūtu sprādzienu, ko katrs sajutām, izdejojot savu dejas mīlestību,» aizvadot kolektīva 60.
jubilejai veltīto koncertu «Mīlestībā – «Lielupe»» Zemgales Olimpiskajā centrā, vērtē tautas
deju ansambļa «Lielupe» dalībnieki. Koncerts sestdienas vakarā pulcēja skatītājiem pilnu zāli.
Svētku nedēļā pie domes ēkas centrālās ieejas atklāta Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa plāksne. Zīmīgi, ka lielais ģerbonis piešķirts vien divām Latvijas
pilsētām – Jelgavai un Rīgai. Mūsu pilsētai tas apstiprināts, pateicoties tās vēsturiskajai lomai Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā. Tāpat jāpiebilst,
ka Jelgava ir vienīgā pilsēta Latvijā, kuras ģerbonī
heraldiski attēlots arī valsts mazais ģerbonis, kas
tās oficiālajai simbolikai piešķir lielu nozīmi.
Raiņa parkā sestdien priecēja
bērnu un jauniešu centra «Junda» tautas deju
kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēni» un «Jundari»
koncerts «Tik uz
tirgu!», kurā andelēšanās tika
parādīta caur
deju. Bet visu nedēļas nogali tur
darbojās bērnu
atrakciju parks.

Divus vakarus Hercoga Jēkaba laukumā varēja baudīt daudzveidīgu mūzikas programmu
– jelgavniekus Pilsētas svētkos sveica grupas «Baritoni», «Raxtu Raxti», «Krauja band», «Autobuss debesīs», «Labvēlīgais tips», «Crazy dolls». Laukums par mazu kļuva brīdī, kad uz
skatuves kāpa «Bermudu divstūris» – svētku dalībnieki pulcējās arī Lielajā ielā un Hercoga
Jēkaba laukuma zaļajā zonā, dziedot līdzi grupas populārākajām dziesmām.
«Varētu teikt, ka satikāmies Jelgavas autoostā – es strādāju par šoferi, bet Marija netālu no autoostas dzīvoja
un strādāja, tādēļ bieži tai gāja garām. Mūs iepazīstināja mana darbabiedrene,» atminas jelgavnieks Jānis
Veidemanis, kurš šogad ar sievu Mariju svin Zelta
kāzu jubileju. Viņi uzskata, ka svarīgākais ģimenes
dzīvē ir sapratne – tad būs arī mīlestība. Pilsētas
svētku nedēļā Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa svinīgajā pieņemšanā Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
godinātas 27 mūsu pilsētas ģimenes, kas
šogad atzīmē savu 50. kāzu gadadienu.
Kā liecina Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas
rīcībā esošie dati, 1969. gadā, kad jāvārdu
viens otram sacīja arī sveiktie pāri, mūsu
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā kopumā
reģistrētas 712 laulības.

PILSĒTAS SVĒTKI
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Maģisku mūzikas un mākslas baudījumu Jelgavas pils pagalmā sniedza
performance «Ziedu duets» – vērienīgos un krāšņos tērpos, ko caurvij
ziedu motīvs, Latvijas Nacionālās operas tenors Juris Jope un mecosoprāns
Baiba Renerte izpildīja pasaulslavenus populārās un operas mūzikas
skaņdarbus. «Šis pasākums tik ļoti piestāvēja pilij. Augstā māksla, ko
var baudīt brīvdabā un pat uz sava plediņa, – tas ir fantastiski,» vērtē
pasākuma apmeklētāja Māra.

Ozolskvērā atklāta tēlnieku Māra Gaiļa un Gundara Kozlovska veidotā koka skulptūra «Laika vilciens». Tā
tapusi no dižozola, kas daudzus gadus bijis skvēra simbols, un koka skulptūru simpozija «Otrā elpa» gaitā
tas ieguva jaunu veidolu. Turpmāk Ozolskvēra apmeklētājus priecēs teju septiņus metrus gara skulptūra, kas
simboliski vēsta par to, ko ozols piedzīvojis savā vairāk nekā 250 gadu ilgajā mūžā. «Skulptūru no Ozolskvēra
dižozola veidojām ar zināmu pietāti, jo tas ir koks ar ļoti senu vēsturi. «Laika vilciena» priekšgalā ir lokomotīve, kas simbolizē kustību, virzību uz priekšu, iezīmējot šī dižozola pārveides procesu,» tā tēlnieks skulptūras
koncepcijas autors M.Gailis.

Akcentējot Jelgavas lielāko vērtību – cilvēkus –, pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi. Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībā, efektivitātes uzlabošanā un
pilnveidošanā saņēma SIA «Fortum Jelgava» Siltumapgādes servisa vadītājs Jānis Zvirbulis (no kreisās), bet Jelgavas tehnikuma direktorei Janīnai
Rudzītei pasniegta Goda zīme par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu
Jelgavas pilsētas izglītības sistēmā. Jelgavas pils muzeja vadītāja Ginta
Linīte par ilggadēju un profesionālu darbu Jelgavas un Zemgales kultūras
mantojuma popularizēšanā, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» vecmāte Sanita
Zemīte par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Jelgavas pilsētas
iedzīvotāju veselības aprūpē un fotogrāfa amata meistars Juris Zēbergs par
augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu sabiedrības, kultūras un
izglītības jomā Jelgavā saņēma Goda rakstu. Goda zīme par ieguldījumu
pedagoģiskajā darbā un nesavtīgu darbu Jelgavas pilsētas izglītības sistēmā
pasniegta pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» vadītājai Ilzei Putniecei,
bet par mūža ieguldījumu Latvijas un Jelgavas kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanā Goda rakstu saņēma kolekcionārs Jānis Vilks. Tāpat Goda zīmi
par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšanā Jelgavas pilsētā vēl pirms svētkiem
saņēma Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja
Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Aivars Putniņš.
Izjust multikulturālu gaisotni svētkos
varēja pie
tirdzniecības
centra «Pērnava», kur ar
priekšnesumiem priecēja
Jelgavas mazākumtautību
kultūras biedrības un viesi
no Rīgas – tatāru-baškīru
kultūras biedrība «Čišma» un tautas deju ansamblis «Ivuška». Pasākuma
dalībnieki varēja novērtēt dažādu tautību tradicionālos tērpus, valodu
un dejas, kā arī apskatīt un iegādāties rokdarbnieku kluba «Zelta rokas»
darinājumus. Savukārt uz ugunskura tika vārīta draudzības zupa.
Neskatoties uz
aukstajiem laik
apstākļiem, svētku pēdējā diena
pulcēja aktīvās
atpūtas piekritējus – Pilssalas ielas stāvlaukumā,
piedaloties 31 komandai, notika
3x3 basketbola
turnīrs, bet Pasta
salā – pludmales
volejbola sacensības, kurās startēja 29 spēlētāju
pāri.

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgajā pieņemšanā Zemgales Olimpiskajā centrā sveikti 122
skolēni, kuri šajā mācību gadā guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski
pētniecisko darbu konferencē. Piemēram, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieks Ralfs Muča
sveikts par sasniegumiem sešās mācību olimpiādēs. Paldies teikts arī pedagogiem, kuri virzījuši skolēnus uz
šiem panākumiem.

«Man ļoti patīk Pilsētas svētku atmosfēra – šie ir svētki,
kas jelgavniekus pulcē vienuviet, ik uz soļa var satikt
draugus, paziņas, kas sen nav redzēti,» turot dēliņu
Albertu zirga mugurā, vērtē svētku dalībniece Jeļena.
Alberts Pilsētas svētkos pirmo reizi izmēģināja, kā tas
ir – atrasties zirga mugurā. «Parasti viņam ir bail no visa
lielā, bet šodien ļoti vēlējās izjāt ar zirgu. Mums patika!»

Suņu mīļotāji gadatirgū varēja vērot suņu veiklības
paraugdemonstrējumus – tur «Jelgavas Vēstnesis»
sastapa arī jelgavnieci Intu, kura pie pavadas veda
savus piecus Ķīnas cekulainos sunīšus. «Mēs tik daudz
netrenējamies – arī mani suņi ir prasmīgi, bet ļauju
viņiem būt tādiem, kādi viņi ir no dabas,» ar smaidu
teic jelgavniece.

Sestdiena bija Pilsētas svētku ģimenes
diena, aicinot jelgavniekus uz gadatirgu, bērnu izrādēm un atrakcijām, kas
notika gan Hercoga Jēkaba laukumā,
gan skvērā aiz kultūras nama. Mazākie
jelgavnieki baudīja piepūšamās atrakcijas, ūdens un burbuļu priekus, kamēr
vecāki novērtēja vietējo ražotāju veltes.
Sagatavoja Jana Bahmane,
foto Ivars Veiliņš, Billijs Locs,
Gints Ivuškāns
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Baltijas čempionātā – 5. vieta Izcīna 10 medaļas
Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta
skolas vieglatlēte
Māra Anna Zīverte Baltijas komandu čempionātā
daudzcīņā individuāli izcīnīja 5.
vietu U-18 grupā,
palīdzot Latvijas
komandai kopvērtējumā tikt pie
sudraba. M.A.Zīvertes rezultāti:
100 m barjerskrējienā – 14,79 sek.,
augstlēkšanā – 1,58 m, lodes grūšanā – 7,59 m, 200 m skrējienā – 25,20
sek., tāllēkšanā – 4,82 m, šķēpa
mešanā – 29,35 m, 800 m skrējienā
– 2:33,23 min.
Foto: athletics.lv/Guntis Bērziņš

Nedēļas nogalē Ventspilī aizvadīts otrais «SMScredit.lv» BMX čempionāta
posms, kurā Jelgavas sportisti izcīnījuši
desmit medaļas: piecas zelta, četras
sudraba, vienu bronzas. Uz augstākā
pjedestāla pakāpiena šajās sacensībās
no jelgavniekiem kāpa Reinārs Pavlovs
B12 grupā, Rinalds Bāris B9 grupā, Raimo Soldāns B6 grupā, Paula Zavinska
G15+ grupā un Alvis Lānso krūzeru
30+ grupā. Jāpiebilst, ka B12 grupā
visas trīs medaļas izcīnīja Jelgavas BMX
braucēji: sudrabs Martinam Intam
Valainim, savukārt bronza Raineram
Pujiņam. Pavisam sacensībās Ventspilī
startēja 270 sportistu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Nākamais
«SMScredit.lv» BMX čempionāta posms
notiks 8. un 9. jūnijā Mārupē.

SPORTS
Atzīts par labāko

Par «Optibet» Virslīgas
1. apļa labāko jauno
spēlētāju žurnālistu un
klubu galveno treneru
balsojumā atzīts FK
«Jelgava» uzbrucējs
Aivars Emsis. Viņš 1.
aplī atzīmējās ar diviem
vārtu guvumiem – pret FK «Spartaks»
un BFC «Daugavpils». «Tā ir ļoti liela
motivācija turpināt sevi pierādīt un kļūt
vēl labākam. Tomēr balvu nevarētu
saņemt bez komandas biedru un treneru atbalsta un uzticības. Lielā mērā
šis ir visas komandas nopelns,» norāda
A.Emsis. Nākamā spēle FK «Jelgava» būs
31. maijā pulksten 19.30 izbraukumā
pret FK «Metta».
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova
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Vieglatlētiem – piecas medaļas Būs vēl viens turnīrs
Jelgavas vieglatlēti «Sportland» kausa
otrajā posmā, kas norisinājās 23. maijā
Saldū, izcīnīja piecas medaļas. Zeltu
100 m skrējienā U-18 grupā ar jaunu
personīgo rekordu ieguva Artūrs Isajevs
– viņš finišēja 11,53 sek. Sudraba god
algu izcīnīja divi mūsu 400 m skrējēji
U-16 vecuma grupā – Jurģis Liniņš ar
rezultātu 55,64 sek. un Megija Asvere
ar rezultātu 1:02,39 min. Savukārt pie
bronzas medaļas 100 m barjerskrējienā
U-16 grupā tika Madara Ozoliņa ar
rezultātu 16,20 sek. un Roberts Gūtmanis lodes grūšanā U-16 grupā – viņa
rezultāts ir 10,74 m. Sacensībās ārpus
kārtas 400 m startēja Jelgavas vieglatlēte Anna Ševčenko – viņa finišēja pēc
59,41 sek. un uzrādīja otro augstvērtīgāko sacensību rezultātu.

26. maijā Pasta
salā norisinājās
pludmales volejbola turnīrs, kas
šogad pulcēja 29
komandas. Pirmo
reizi spēles notika vienlaikus četros
laukumos. 1. vietu turnīrā izcīnīja Artis Danieks un Rihards Vilmanis, 2.
vietu – Mārtiņš Eglītis un Kristaps
Skudra, bet 3. vietā ierindojās Juris
Orups un Aivars Sviklis. Sacensības
rīkoja vīriešu volejbola klubs «Biolars/
Jelgava» sadarbībā ar Sporta servisa
centru. Pludmales volejbola turnīrs
plānots arī 31. augustā, bet organizatoru pārstāvis Andrejs Jamrovskis
piebilst: iespējams, tas nebūs vienīgais
turnīrs šovasar.

Šķēpmešanā sadalīti Jāņa Lūša kausi
 Jana Bahmane, Ilze Knusle

Svētdien Zemgales Olimpiskajā centrā notika olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņa šķēpmešanā, kas šogad
iezīmējās ar diviem nozīmīgiem gadskaitļiem: J.Lūsim
– 80, bet viņa vārdā nosauktajam kausam, kā arī Latvijas
Šķēpmetēju klubam – 25.
Dienas pirmajā pusē startēja
bērni un jaunieši, bet sacensību noslēgumā bija iespēja vērot elites sportistu sniegumu.
J.Lūša kausu, tāpat kā pērn,
ieguva Madara Palameika un
Rolands Štrobinders.
Sieviešu elites grupā sīvākā cīņa izvērtās starp Latvijas rekordisti M.Palameiku
(rekords ir 66,18 metri) un šīs sezonas
līderi Līnu Mūzi, kura vien nedēļu pirms
J.Lūša kausa izcīņas Dimanta līgas posmā
Šanhajā šķēpu raidīja 64,87 metru tālumā. Jelgavā uzvaru atnesošo rezultātu
– 61,81 metru – M.Palameika uzrādīja
jau pirmajā metienā, savukārt L.Mūzei tā
arī neizdevās pārsniegt 60 metru atzīmi.
M.Palameikai šis ir jau septītais J.Lūša
kauss. «Septītais Jāņa Lūša kauss noteikti ir īpašs, jo septiņi ir laimīgs skaitlis!»
vērtē M.Palameika, papildinot, ka šīs ir
vienas no viņas mīļākajām sacensībām.
«Dalību Lūša kausā, būdama aptuveni 12
gadus veca, sāku ar domu: vēlos kļūt par
pasaulslavenu šķēpmetēju un sasniegt
lielus mērķus. Vēlējos, lai mani pamana
viens no ievērojamākajiem šķēpmetējiem
Jānis Lūsis, un tas man arī izdevās! Viņš
toreiz teica: nākotnē no šīs meitenes varētu kaut kas sanākt!» atminas šķēpmetēja.
Sportiste atklāj, ka šajās sacensībās viņai
vienmēr izdodas gūt labus rezultātus –
J.Lūša kausā viņa sasniedza arī vienu
no Latvijas rekordiem pieaugušo konkurencē. «Šoreiz bija diezgan vējains, taču
mans noskaņojums bija kaujiniecisks.

Centos tikt galā ar dažām nepilnībām, bet
kopumā sacensības aizritēja labi – četras
reizes aizmetu šķēpu tālāk par sešdesmit
metriem. Esmu apmierināta,» tā J.Lūša
kausa ieguvēja.
Sieviešu elites grupā šogad sacentās deviņas sportistes – astoņas no Latvijas un
viena no Lietuvas. 2. vietu, raidot šķēpu
58,42 metrus tālu, izcīnīja L.Mūze, bet
3. vietu ar rezultātu 56,24 metri – Anete
Kociņa.
Arī vīriešu elites grupā šogad sacentās
deviņi sportisti un intrigu solīja viesis no
Polijas Ciprjans Mziglods, kurš 2017. gadā
ar 80,52 metrus tālu raidījumu kļuva par
Eiropas U-20 čempionu. J.Lūša kausu
šoreiz izcīnīja R.Štrobinders, kurš, tāpat
kā sieviešu elites grupā Madara, uzvaru
nesošo rezultātu sasniedza jau pirmajā
metienā – 81,58 metri. Nevienam citam
sacensību dalībniekam aizmest šķēpu
tālāk par 80 metru atzīmi neizdevās. «Šis
kauss man ik gadu saistās ar pozitīvām
emocijām, jo Jānis Lūsis ir paraugs mums
visiem. Savu rezultātu gan vērtēju ne visai pozitīvi, jo nupat sacensībās Ķīnā man
izdevās sasniegt 83 metrus, bet mans
mērķis ir 85 metri,» tā R.Štrobinders. Arī
viņš šajās sacensībās startē kopš bērnības
un ir vairāku kausu ieguvējs.
Vīriešu elites grupā 2. vietu ar rezultātu 79,09 metri izcīnīja Patriks Gailums,
bet 3. vietā ierindojās poļu sportists
C.Mziglods – viņa rezultāts 78,01 metrs.
Kopumā šajā grupā startēja deviņi sportisti no Latvijas, Baltkrievijas un Polijas.
J.Lūša kausa izcīņā piedalās ne tikai elites grupas sportisti, bet arī bērni un jaunieši, sacenšoties piecās vecuma grupās:
U-12, U-14, U-16, U-18 un U-20. Šogad
Jelgavā startēja 175 jaunie šķēpmetēji
no Latvijas un Lietuvas, bet mūsu pilsētu
pārstāvēja četri sportisti. U-14 zēnu grupā
5. labāko rezultātu – 35,49 metrus – uzrādīja treneres Santas Lorences audzēknis
Renārs Ragovskis. «Renārs šogad startēja
ar vecākiem zēniem – viņš ir dzimis 2007.
gadā un varētu startēt U-12 grupā –, un

Jāņa Lūša
kausa izcīņa
Jelgavā bija
šogad pirmās
lielās šķēpmešanas sacensības Latvijā, un
sieviešu elites
grupā startēja
visas šā brīža
labākās mūsu
valsts sportistes, savā starpā arī sadalot
medaļas. Zeltu
izcīnīja Madara Palameika
(centrā), sudrabu – Līna Mūze
(no kreisās),
bronzu –
Anete Kociņa.
Foto: Ivars
Veiliņš
viņš cīnījās ļoti labi. Salīdzinot ar startu
pagājušajā gadā, Renāra rezultāts ir uzlabojies apmēram par četriem metriem, un
tas ir ievērojams progress,» vērtē trenere.
Šajā grupā startēja 36 sportisti.
U-18 meiteņu grupā 13. vietu ar 30,30
metrus tālu metienu izcīnīja treneres
Lailas Nagles audzēkne Nikola Kravčenko-Šaule. «Nikola trenējas otro gadu.
Roka viņai ir asa, bet šķēpmešana ir
ļoti tehniska un grūta disciplīna. Tāpat
viņa mācās 9. klasē, jākārto eksāmeni,
un viss sakritis kopā – nav viegli. Tomēr
mūsu mērķis ir izpildīt normatīvu, lai
kvalificētos Latvijas Jaunatnes olimpiādei, – tie ir 32 metri,» norāda L.Nagle.
Uzreiz aiz Nikolas ierindojās jelgavniece
Elizabete Knope ar rezultātu 29,19 metri.
«Elizabete nav izteikta šķēpmetēja – viņa
ir daudzpusīga un varētu startēt daudzcīņā,» jaunieti raksturo viņas trenere
S.Lorence. Jāpiebilst, ka šajā grupā cīnījās
25 sportistes.

Jelgavniekiem «Sporto visa klase» 5. sezonā –
divas 1. vietas
Zemgales Olimpiskajā centrā
otrdien noskaidroti Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotā projekta
«Sporto visa klase» 5. sezonas
uzvarētāji. Sīvā konkurencē savā
klašu grupā triumfēja Jelgavas 4.
vidusskolas 3.c un 4.c klase, balvā
saņemot kausu, medaļas un vienas
dienas ekskursiju, bet 5.c un 6.c
klase izcīnīja 2. vietu. «Manai audzināmajai klasei šis bija pirmais
gads projektā, un jāatzīst, ka
skolēni ir malači. Pirmajā gadā jau
uzvara! Šis projekts viņus mudināja ne tikai uz sportiskām aktivitātēm, bet arī labi mācīties, un tas
ir ļoti būtiski,» atzīst Jelgavas 4.
vidusskolas 3.c klases audzinātāja
Ritma Tautere, norādot, ka klase
arī kļuvusi saliedētāka, prot veiksmīgāk strādāt komandā. 1. novembrī sāksies projekta «Sporto visa klase»
6. sezona, kas pulcēs 8000 dalībnieku no 2. līdz 6. klasei. No mūsu pilsētas tajā piedalīsies piecas Jelgavas
4. vidusskolas klases, divas Jelgavas 6. vidusskolas klases un pa vienai no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas,
Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas 4. sākumskolas.
Foto: no Sporta servisa centrs arhīva

Vēl U-14 grupā cīnījās L.Nagles audzēkne Agate Kauliņa, kura ar rezultātu
16,24 metri izcīnīja 26. vietu. «Agate
trenēties sāka nesen. Kad padzirdēja,
ka sacensībām piesaku lielās meitenes,
arī gribēja piedalīties. Jāizmēģina ir viss,
lai saprastu, kas padodas labāk,» vērtē
trenere. Šajā grupā startēja 31 sportiste.
Šogad sacensības tika atklātas ar J.Lūša sumināšanu – viņam 19. maijā apritēja
80 gadi. Leģendāro sportistu nozīmīgajā
jubilejā sveica jaunie šķēpmetēji, un Jelgavas Sporta servisa centra vadītājs Juris
Kaminskis viņam pasniedza T kreklu,

uz kura attēloti viņa olimpiskie rezultāti. Jāpiebilst, ka 19. maijā J.Lūsis tika
godināts Rīgas Latviešu biedrības namā,
kur viņu mūsu pilsētas vārdā sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne. Šajā pasākumā J.Lūsim tika
pasniegts Ministru kabineta Atzinības
raksts par izciliem sasniegumiem sportā
un sporta pedagoģijā, kā arī atklāta Arņa
Terzena sarakstītā grāmata «Lūsis. Laikmeta iezīmētais».
Sacensības organizēja Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS JŪNIJĀ
ĀRA TRENIŅI
• 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

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI
• Sestdienās no plkst.11 līdz 12
(no Pasta salas)
Nodarbības vada Aļona Fomenko un Nataļja
Gorškova; iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.

ĀRA TRENIŅI BĒRNIEM
UN JAUNIEŠIEM
• Pirmdienās no plkst.16 līdz 17 (āra trenažieru
laukumā pie Miezītes bibliotēkas)
• Trešdienās no plkst.16 līdz 17 («CrossFit»
laukumā Pasta salā)
• Piektdienās no plkst.16 līdz 17 (Jelgavas 6.
vidusskolas sporta laukumā)
Nodarbības vada trenere Egija Troščenko;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Dalībnieku vecākiem jāiesniedz aizpildīta dalībnieka
anketa, ko var saņemt pie treneres.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no Pasta
salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.9 līdz 10.30 (no Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra
pagalma Institūta ielā 4)
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs. Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane Grava; iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.
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.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs
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SIA «Rimi Latvia» (reģ.Nr.40003053029)
hipermārkets Jelgavā aicina darbā

PĀRDEVĒJUS(-AS) KASIERUS(-ES).
Ja tev ir svarīgi:
• stabils atalgojums, algas pieaugums pēc pārbaudes
laika (3 mēnešiem);
• bezmaksas pusdienas, kafija un tēja;
• apmaksāta viesnīca un transports, braucot strādāt uz Rīgu;
• atlaides tev un tavam tuviniekam līdz 15% pirkumiem
mūsu veikalos;
• apmaksāta pirmreizējā obligātā veselības pārbaude;
• veselības apdrošināšana pēc viena nostrādāta gada;
• elastīgs darba grafiks;
• pozitīvi, draudzīgi un atsaucīgi kolēģi,
piesakies:
• sūtot savu pieteikumu pa e-pastu
personals@rimibaltic.com;
• apmeklējot «Rimi» mājaslapu;
• tuvākajā «Rimi» veikalā aizpildot pieteikuma anketu;
• «Rimi» kioskā aizpildot pieteikuma anketu;
• zvanot pa tālruni veikala vadītājām: +371 27893907
(«Vivo centrā»), +371 63084433 («RAF centrā»).
Atalgojums:
• 3,60– 4 EUR/h dienas maiņā (pirms nodokļu nomaksas);
• 7,20–8 EUR/h svētku dienā (pirms nodokļu nomaksas);
• iespēja saņemt ikmēneša bonusu.
Informējam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, piekrītat, ka jūsu
un/vai jūsu likumiski aizbilstamā personas dati tiks apstrādāti,
lai izvērtētu pieteikumu «Rimi Latvia» atlases procesa gaitā
saskaņā ar «Rimi Latvia» informāciju par personas datu apstrādi
atlases procesa ietvaros, ar kuras pilnu versiju varat iepazīties
«Rimi» mājaslapā, sadaļā «Privātuma noteikumi».

Pateicība

Oranžais stars
Bērnu un jauniešu centrs

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola saka
sirsnīgu paldies visiem, kas palīdzēja skolas
salidojuma tapšanas gaitā! Īpašs paldies
Andrim Rāviņam un Jelgavas domei, Guntai Auzai un Jelgavas pašvaldības iestādei
«Jelgavas izglītības pārvalde», Mintautam
Buškevicam un Jelgavas pašvaldības
iestādei «Kultūra», Maijai Actiņai un Jelgavas pašvaldības iestādei «Sporta servisa
centrs», Ilzei Priževoitei un uzņēmumam
«Karameļu darbnīca», Sandrai Blūmanei un
uzņēmumam «Silva», Jelgavas pašvaldības
iestādei «Pilsētsaimniecība», Jelgavas Pašvaldības policijai, Ģirtam Fišeram, Kristapam Strēlim, Emīlam Muižniekam, Edītei
Muižniecei, Santai Šaripo, Antrai Politerei,
Inesei Tiesnesei un pārējiem atbalstītājiem!

Piedāvā darbu

GUNĀRS EZERNIEKS
(02.11.1932.–26.05.2019.)

Seko mums:

facebook.com

MONTESORI

pedagoģijas elementi
bērna attīstībai

(vecākiem un pedagogiem)

Make-up sev

3. jūnijā pl. 900

5. jūnijā pl. 1730

13. jūnijā pl.1000

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
14. jūnijā pl. 1000

6. jūnijā pl. 1000

4. jūlijā pl. 1000

S!

KSA
EZMA

B

Veselīgs, pilnvērtīgs
un ekonomisks uzturs
vecumā 54+

6., 11. jūnijā,
plkst. 17:30
Lektore
Lizete Puga

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

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

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

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

Angļu valodas
vasarnīca

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

Dienās, kad nupat Jelgava svinēja
Pilsētas svētkus, Pasta ielas darbnīcā 87.
dzīvības gadā savu mūžības ceļu uzsāka
Jelgavas pilsētas augstākā apbalvojuma
«Goda zīme» ieguvējs, pedagogs, portretists, pilsētas augsmes gleznotājs
Gunārs Ezernieks.
«Viss mūžs gleznās palicis,» reiz izteicās
mākslinieks. Patiesi, māksla bijusi viņa
mūža saturs. Bērnībā par to nesapņoja
– viņš nezināja, kas māksla ir, taču zīmēt
patika, zīmulim un papīram veltīdams
katru mīļu svabadu brīdi. Liktenis bija
vēlējis, lai 16 gadu vecumā viņš iestājas
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, kam sekoja studijas Mākslas
akadēmijas Glezniecības nodaļā, kuru beidza 1962. gadā. Desmit gadi
pagāja Rīgā, strādājot gan Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā,
gan žurnālā «Zvaigzne» par mākslinieku, līdz 1972. gadā Ezernieku
saime atstāja nelielo dzīvoklīti galvaspilsētā, lai iegūtu plašu darbnīcu
ar lieliem logiem un iespēju gleznot, netraucējot ģimeni – sievu Laumu
un meitas Daci un Ilzi.
Kaut arī viņš labprāt devās tuvākos un tālākos izbraukumos, gleznojot
Latvijas baznīcas un ainavas, ar ko guva ievērību kolēģu vidū, Jelgava
un tās apkārtne kļuva par Gunāra Ezernieka daiļrades būtiskāko tēmu.
Pilsētas gleznojumos un tās iedzīvotāju portretos mākslinieks ielika savu
dvēseli un prasmi, pretī saņemdams cieņu un apbrīnu.
Kad Latvija atguva neatkarību, gleznotājs kļuva skolotājs Vircavas
un Kalnciema vidusskolā, sešus gadus bija pedagogs Jelgavas Mākslas
skolā, pa starpu vēl neilgi pastrādādams Latvijas Valsts arhīvā.
Gunārs Ezernieks allaž bija darbīgs cilvēks, aktīvi piedalīdamies gan
mākslinieku organizāciju, gan Jelgavas Mākslinieku biedrības pasākumos. Visur viņš bija klāt, visur gribēja pielikt savu roku. Gleznotājs labprāt
piedalījās plenēros. Diemžēl kopš plenēra Augstkalnē 2013. gada vasarā
doties ar jaunākiem kolēģiem gleznot dabā kļuva par grūtu. Tomēr,
cik māksliniekam bija spēka, vai līdz pēdējam dzīvības brīdim gleznoja
darbnīcā. Vēl šogad viņš gribēja piedalīties jelgavnieku izstādē Cēsīs.
Lai kā māksliniekam gāja, svētkos un kolēģu un draugu dzimšanas un
vārda dienā viņš zvanīja un novēlēja veselību un radošu garu, gribēdams
būt mūsu vidū. Nu viņš vairs nezvanīs. Par nodzīvoto mūžu tagad stāstīs
viņa gleznas un grāmata, kas ieraudzīja dienasgaismu 2012. gadā.
Pēdējās ardievas Gunāram Ezerniekam teiksim Zanderu kapsētā, kad
viņu šo sestdien, 1. jūnijā, pulksten 14 atdosim Zemes mātes gādībā.
Jelgavas Mākslinieku biedrības vārdā
Māris Brancis

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pūčuks»
(reģ.Nr.43602010511) aicina darbā jauku, radošu pirmsskolas izglītības skolotāju. Piedāvājam
darbam labu un atbilstošu vidi, lieliskus kolēģus,
atalgojumu 820 eiro (par 1 slodzi). Pieteikumu
sūtīt pa e-pastu sanita_viluma@inbox.lv vai
zvanīt pa tālruni 26123171 (vadītāja).

Meklē darbu
Vīrietis (60) meklē darbu celtniecībā. Ir autovadītāja apliecība (B, C, E kategorija). T.20525623.

Līdzjūtības
Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura virsotni
mēs nepazīstam, jo tie, kas reiz to
sasnieguši, neatgriežas.
(Z.Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība gleznotāja
Gunāra Ezernieka tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
Andris Rāviņš
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei Ezerniecei, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
(K.Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un domās
esam kopā ar Tevi, Zigmār,
no tēta atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
Šī dzīvība –
izredzēts gājiens
starp diviem klēpjiem –
Mātes un Zemes.
(V.Toma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Veltai
Lejai, māti mūžībā pavadot.
JPPI «Kultūra» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DAIŅUS RAŠITINIS (1963. g.)
VIKTORS GAMORJA (1950. g.)
VIZMA LEJA (1929. g.).
Izvadīšana 30.05. plkst.14 Baložu kapsētā.
IVANS KOZIMA (1929. g.).
Izvadīšana 30.05. plkst.13 Meža kapsētā.
ULDIS VILHELMSONS (1958.g.).
Izvadīšana 31.05. plkst.14 Meža kapsētā.
GUNĀRS EZERNIEKS (1932. g.).
Izvadīšana 01.06. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
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).
No jūnija līdz augustam katru trešdienu – brīvlaika aktivitātes «Vasarraibumiņi»: orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, spēles, viktorīnas un sacensības.
Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
1. jūnijā no pulksten 18 līdz 21 – spēles «Latvijas velovasara 2019» atklāšanas
velopastaiga. Kontrolpunkti – Jelgavā, maršruts – 25 km. Pieteikties pa tālruni
29733112. Dalība – bez maksas (no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
4. jūnijā pulksten 18 – Valsts policijas koledžas sadarbībā ar Valsts policiju un
labdarības organizāciju «Ziedot.lv» organizēts labdarības koncerts ar muzikālo policistu dalību. Pasākuma mērķis – atbalstīt bērnus, kuriem nepieciešamas procedūras
un nodarbības veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Koncertā muzicēs arī
Kristīne Šomase, Jelgavas popkoris, popgrupa «Noslēpums» un grupa «TirkizBand».
Ieeja – par ziedojumiem (ZRKAC Svētes ielā 33).
8. jūnijā pulksten 19 – Vladimira Glazunova dzejas vakars: spilgti, emocionāli
mūsdienu dzejas lasījumi, stāsti par TV kanāla «Nostalģija» raidījuma viesiem, liriska
mūzika un noslēgumā – meistarklase, kā pareizi publiski uzstāties un neapjukt
lasot. Biļešu cena – 15 € (kultūras nama Mazajā zālē).
12. jūnijā pulksten 19 – Zaļenieku amatierteātra viesizrāde: T.Bangas komēdija
«Septiņas vecmeitas». Režisore – L.Ņefedova. Jautra komēdija ar pārpratumiem
un komiskām situācijām par mākslinieka Pūpēdīša un septiņu neprecētu sieviešu
attiecībām. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzē).
15. jūnijā pulksten 18 – «Skroderdienas «Silmačos»» Intara Rešetina režijā.
Lomās: Ģ.Ķesteris, V.Vārpiņa, A.Dzērve, S.Rubule, A.Siliņš, M.Upenieks, K.Zāle,
I.Florence, L.Pupure, A.Līvmane, L.Dreimane un M.Eglinskis. Biļešu cena –
8–15 € (Pasta salā).
15. jūnijā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. jūnijā pulksten 12 – pasākums ģimenēm un ne tikai «Pludmales festiņš».
Vairāk informācijas – Jelgava.lv. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
21. jūnijā no pulksten 20 – vasaras saulgrieži Jelgavā: vainagu un vītņu pīšana, sadziedāšanās, uguns rituāli, saules pavadīšana, danči, rotaļas ar LU folkloras
deju kopu «Dandari», zviedru tautas deju kopu «Obackaringen» no Hernesandas,
folkloras kopām «Laukam pāri», «Liepāre», «Dālava», «Zemgaļi», «Dimzēns» un
VPDK «Svirlauka». Dalība – bez maksas (pils saliņā).
22. jūnijā pulksten 11 – ielīgošana Pārlielupes bibliotēkā: radošā darbnīca «Gatavojamies Līgosvētkiem». Dalība – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
22. jūnijā pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Skroderdienas
«Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Izrāde ar dziedāšanu divās daļās. Biļešu cena –
3 € (kultūras namā).

Izstādes
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).
No 1. jūnija līdz 31. jūlijam – lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde «Mans
mīlulis». Iespēja balsot par sev tīkamāko attēlu (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 2. jūnijam – izstāde «Mākslas dienas 2019»: Jelgavas Mākslinieku biedrības
dalībnieku darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 9. līdz 31. jūnijam – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Ar baložiem»
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 3. jūnija līdz 31. augustam – fotoizstāde «Atskats uz starptautiskajiem
smilšu skulptūru festivāliem Jelgavā» (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 7. jūnijam – Ilonas Drīliņas izstāde «Viss ir tīrs» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 17. jūlijam – Ulda Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 15. jūnija līdz 15. augustam – D.Šulcas gleznu izstāde «Ainavas un ziedi».
Izstādes atklāšana – 15. jūnijā pulksten 12 (Sv. Trīsvienības baznīcas tornī).
No 7. jūnija līdz 28. jūlijam – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas darbu izstāde
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 7. jūnija līdz 31. augustam – miniatūrtekstiliju darbu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku zīmējumu skate
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūnijam – izstāde «Cepums ar slavenību. 33 iedvesmas stāsti par radošām personībām Latvijā» (Jelgavas pils aulas foajē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs

Smilšu mākslā izteiks
antīkās pasaules vērtības
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Jau šonedēļ Jelgavā ieradīsies 15 tēlnieki no astoņām
pasaules valstīm, lai nākamās nedēļas gaitā caur smilšu mākslu Pasta salā uzburtu
antīko pasauli. «Domājot
par tēmām, kas varētu būt
saistošas dažāda vecuma
festivāla apmeklētājiem,
šogad nolēmām pievērsties
antīkajai pasaulei, kurā lielā
mērā sakņojas šodienas
Eiropas kultūra,» 13. starptautiskā smilšu skulptūru
festivāla «Summer Signs
2019», kas Jelgavā notiks
8. un 9. jūnijā, tematu ieskicē pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics.
Šogad kopumā iestāde «Kultūra»
saņēma 55 skulptūru skices no 16 valstu māksliniekiem, tostarp no Somijas,
Ukrainas, Krievijas, ASV, Lietuvas un
Latvijas, kas būs pārstāvētas festivālā.
Pirmo reizi Jelgavā varēs novērtēt arī
Mongolijas un Kazahstānas tēlnieku
darbus. «Mākslinieki skicēs atklāja
pat plašāku tēmas interpretāciju, nekā
bijām paredzējuši. Ar terminu «antīkā
pasaule» pieņemts apzīmēt Vidusjūras
baseina civilizācijas, piemēram, Seno
Grieķiju, Seno Romu, bet tēlnieki
pievērsās arī austrumu un ziemeļu
kultūru atspoguļošanai. Vairākās skicēs mākslinieki seno pasauli apvienoja
ar mūsdienām, tās pretstatot,» atklāj
«Kultūras» Attīstības plānošanas un
projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics. Šogad gan konkursa skulptūras, gan demo darbs izcelsies ar nebijušu vērienu – festivāla organizatori
atklāj, ka apstiprināto skiču īstenošanai
nācies atvēlēt arī daļu smilšu no Pasta
salas smilšu parka vaļņa.
Tēlnieki Jelgavā ieradīsies šo svētdien, 2. jūnijā, bet skulptūru izveidi
sāks 3. jūnijā. Šajā laikā Pasta salā
arī tiks montēta skatuve un teritorija
sagatavota festivālam, tādēļ drošības
apsvērumu dēļ no 2. jūnija sala apmeklētājiem būs slēgta. Izbaudīt antīkās
pasaules gaisotni Pasta salā varēs no
8. jūnija.

Senās Ēģiptes varenība –
astoņmetrīgā skulptūrā

Pasta salā jau tapusi aptuveni astoņus metrus augsta un 15 metrus plata
demoskulptūra «Seno noslēpumu
sargi», kuras autori ir tēlnieki Kārlis
Īle, Maija Puncule, Ainars Zingniks
un Viļus Matutis. «Senās Ēģiptes

kultūrvēsturiskais mantojums ir
iespaidīgs, bet tikpat iespaidīgi ir
noslēpumi, kas ap to vijas. Tauta, kas
radījusi Ēģiptes piramīdas, mūsdienās
vairs nepastāv, tādēļ mēs varam tikai
skatīties uz tās atstāto mantojumu
un apbrīnot, kā cilvēki senā pagātnē
bija spējīgi ko tādu radīt,» vērtē K.Īle,
papildinot, ka skulptūra, ko caurvij
Ēģiptes motīvs, simboliski apzīmē šo
līdz šim neatklāto senās pasaules noslēpumu. Vērienīgajā smilšu mākslas
darbā, kura centrā ir piramīda, savijas
klasiski un atpazīstami ēģiptiešu tēli,
ciļņi un hieroglifi.

Koncerti un izrādes bērniem

Arī šogad festivāla centrālā skatuve,
uz kuras divu dienu gaitā muzicēs
grupas «Atom», «Colours of Bubbles»,
«Credo», «Mākoņstūmēji», «Rahu The
Fool», «Dziļi violets» un «Opus Pro»,
atradīsies pie Pasta salas slidotavas.
Tāpat Pasta salā abas dienas varēs
baudīt izrādes bērniem. 8. un 9. jūnijā,
pulksten 12 un 14 Pasta salā notiks
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde
bērniem «Kas? Maskas?», bet pulksten
13 un 15 – Jelgavas Jaunā teātra rotaļu
izrāde bērniem «Muša, kura gribēja būt
lidmašīna».

Skulptūras arī kvēlos

Jau no otrdienas Pasta salas šamota
skulptūru parkā top četras lielformāta
keramikas jeb šamota skulptūras, ko
veido mākslinieki Jānis Leimanis,
Katrīna Vīnerte, Irēna Šļuželiene un
Viļus Šļuželis. «Šamota skulptūru plenērs Smilšu skulptūru festivālā integrēts arī iepriekš. Mūsuprāt, tas ir labs
risinājums, jo saulgriežu ielīgošanas
pasākumā, 21. jūnijā, līgotāji pulcējas
pils saliņā, līdz ar to šim pasākumam
Pasta salā nav tik lielas atsaucības,
taču šogad šamota skulptūru spīdēšanu
pirmās festivāla dienas izskaņā varēs
vērot gan festivāla apmeklētāji, gan
arī citi interesenti, jo šamota skulptūru
parks atrodas ārpus festivāla maksas
zonas,» skaidro «Kultūras» vadītājs.
Līdzīgi kā pirms Baltu vienības dienas tapušās skulptūras, arī šīs veido
latviešu un lietuviešu mākslinieki,
savos darbos ieskicējot tēmu «Antīkā
pasaule». Festivāla atklāšanas dienā
šamota skulptūras tiks karsētas 1200
grādu temperatūrā, un pulksten 24
ikviens varēs izbaudīt to kvēlošanu.

Kolāžu brīvdabas izstāde

Pirmo reizi, gatavojoties Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam,
aizvadīts kolāžu konkurss «Mana vasara», kurā piedalījās1.–4. klašu Latvijas
skolēni. Iestāde «Kultūra» saņēma 41

kolāžu, un, izvērtējot visus iesūtītos
darbus, par labāko atzīta Kolkas pamatskolas 4. klases kolāža – šīs klases
skolēni iegūst apmaksātu braucienu
uz Smilšu skulptūru festivālu Jelgavā.
«Kolāžu konkurss, ko rīkojam pirms
Ledus skulptūru festivāla, ik gadu gūst
lielu atsaucību, tādēļ šoreiz nolēmām
sniegt skolēniem iespēju laimēt ielūgums arī uz Smilšu skulptūru festivālu.
Tā kā šis pasākums notiek gada siltajā
laikā, skolēnu darbu izstāde būs apskatāma nevis kultūras namā, bet Pasta
salā,» stāsta M.Buškevics.

Pastaiga pa skulptūru pilsētu

Abās festivāla dienās, 8. un 9. jūnijā,
pulksten 11 interesenti aicināti piedalīties Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra organizētajā ekskursijā kājām
«Jelgava – skulptūru pilsēta». Aptuveni
divas stundas ilgajā pastaigā kopā ar
gidi Innu Altuhovu varēs tuvāk iepazīt vairāk nekā 20 skulptūru Jelgavas
pilsētvidē. Pieteikties ekskursijai var
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – viens
eiro, skolēniem – bez maksas.

Izdevīgāk un ērtāk biļetes
iegādāties līdz 7. jūnijam

Līdz 7. jūnijam festivāla biļetes var
iegādāties lētāk: biļete pieaugušajiem
maksā 5 eiro; skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem – 3 eiro.
Var iegādāties arī ģimenes biļeti (2
pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni), kuras cena ir 10 eiro.
Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti,
biļetes iepriekšpārdošanā var nopirkt
par 3 eiro, uzrādot Jelgavas skolēna
apliecību – par 2 eiro, bet ar «Jelgavas
Vēstneša» kuponu, kas atrodams šajā
un iepriekšējā laikraksta numurā,
atlaidi var saņemt, biļetes pērkot tikai
iepriekšpārdošanā kultūras nama kasē,
cena – 3 eiro.
Savukārt festivāla norises dienās
biļešu cena pieaugušajiem būs 7 eiro;
skolēniem, studentiem, pensionāriem
un invalīdiem – 4 eiro, bet ģimenes
biļeti varēs iegādāties par 15 eiro.
Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti,
biļete maksās 4 eiro, bet ar Jelgavas
skolēna apliecību – 3 eiro. Bērniem līdz
7 gadu vecumam ieeja festivālā būs bez
maksas.
Biļetes var nopirkt Jelgavas kultūras
nama kasē, «Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā, bet festivāla norises dienās
– arī Pasta salā. Jāpiebilst, ka festivāla
apmeklētāju ērtībai biļetes varēs uzrādīt arī elektroniski, kā arī, pametot
festivāla teritoriju, saņemt zīmodziņu,
kas sniegs iespēju Pasta salā konkrētajā
dienā atgriezties arī vēlāk.

