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«Zinītis» vērs durvis lasītājiem
Foto: Ivars Veiliņš

13. jūnijā NVA sāksies skolēnu
pieteikšanās darbam vasarā
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā Covid-19 epidemioloģiskās situācijas
stabilizēšanos, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
īstenotie skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi
šogad notiks, un skolēni varēs strādāt no 1. jūlija līdz
31. augustam. 13. jūnijā NVA Jelgavas filiālē sāksies
skolēnu elektroniskā reģistrācija darbam vasarā, savukārt vēl līdz 15. jūnijam NVA aicina atsaukties darba
devējus, kuri vasarā var nodrošināt darbu skolēniem.

 Ritma Gaidamoviča

15. jūnijā lasītājus jaunajās mājās – Zemgales
prospektā 7 – klātienē sāks apkalpot Jelgavas
pilsētas bibliotēkas filiāle – bērnu un jauniešu
bibliotēka «Zinītis».
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka aprīlī «Zinītis» no
Lielās ielas 15, kur strādāja
vairāk nekā 40 gadu, pārcēlās
uz jauno mājvietu Zemgales
prospektā 7, kur atrodas arī
jaunrades nams «Junda». Līdz
ar pārcelšanos aprīļa domes
sēdē bibliotēkai mainīts nosaukums – bērnu un jauniešu
bibliotēka «Zinītis».
«Jaunās telpas ir daudz plašākas, un tajās rasta iespēja
izveidot arī atsevišķu zonu

jauniešiem, kurā viņi var lasīt grāmatas, žurnālus, pildīt
mājasdarbus vai citādi pavadīt
laiku. Bibliotēkā ir pieejams arī
plašs literatūras klāsts tieši jauniešu mērķauditorijai, tāpēc,
mainot nosaukumu, uzsveram,
ka bibliotēkā gaidīti arī jaunieši. Protams, bibliotēku aicināti
apmeklēt arī pieaugušie,» saka
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
vadītāja Lāsma Zariņa.
«Zinītis» izvietots ēkas 2.
stāvā, un iekļūšana tajā ir pa

galvenajām durvīm Zemgales
prospekta un Palīdzības ielas
stūrī, bet cilvēki ar kustību
traucējumiem un vecāki ar
ratiņiem bibliotēkā var iekļūt
ar liftu, kas atrodas ēkas iekšpagalmā. Bibliotēka veidota kā
atvērta tipa, atsevišķi nodalot
arī atpūtas un aktivitāšu zonas
dažāda vecuma apmeklētājiem.
Tāpat jaunajās bibliotēkas
telpās izveidota Klusā lasītava individuālajiem un grupu
darbiem, kā arī bibliotēkā ir
skatuve, kuru varēs izmantot
nelieliem pasākumiem.
L.Zariņa norāda, ka bibliotēkā šobrīd ir noteikti dažādi
ierobežojumi, kas var mainīties
atkarībā no situācijas. «Apmeklētājiem lūgums bibliotē-

kas telpās ievērot divu metru
distanci un nepulcēties, tāpat
bibliotēkas telpās pastiprināti
tiks dezinficētas virsmas un
lasītājiem būs nodrošināts roku
dezinfekcijas līdzeklis.
Vasarā bibliotēka «Zinītis»
būs atvērta darba dienās no
pulksten 9 līdz 17. «Taču grāmatas var izņemt arī pēc «Zinīša» darba laika – šādā gadījumā
tās jāpasūta elektroniskajā
katalogā un jāizņem netālu
esošajā Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas strādā ilgāk,» tā
L.Zariņa.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
direktore pieļauj, ka svinīgs
«Zinīša» atklāšanas pasākums
varētu notikt, uzsākot jauno
mācību gadu.

Smilšu skulptūras atklās Jelgavas vēstures stāstu
 Emīls Rotgalvis

Turpinot 14 gadu ilgo tradīciju, arī šobrīd Pasta
salā top unikāls smilšu skulptūru parks. Pilsētas
755. jubilejas gadā izraudzīta īpaša tēma – tikai
par un ap Jelgavu, pilsētas lielākajām vērtībām
un vēstures leģendām. Pirmās skulptūras jau tiek
veidotas, bet apmeklētājiem parks būs atvērts no
20. jūnija līdz oktobrim.
«Skulptūras būs kā ceļojums
cauri laikam no Jelgavas sākuma līdz šodienai, šogad individuālas interpretācijas par vienu
tēmu nomainot pret kopīgu
stāstu, darbiem citam citu papildinot. Skulptūru stāsts sākas
ar ziemeļbriežu medniekiem un
senajiem zemgaļiem Lielupes
krastā un noslēdzas ar pirmo
cukurfabriku Latvijā un grupu

«Prāta vētra», atdzīvinot arī tādus notikumus kā pirmā gaisa
balona lidojums vai Kazanovas
viesošanās Jelgavā. Būtiski,
ka skulptūras netiek veidotas
kā konkursa darbi un pie tām
strādā mākslinieki, kuriem šie
izvēlētie stāsti ir tuvāki,» smilšu skulptūru parka koncepciju
atklāj tēlnieks Kārlis Īle, kurš
pats veido demo skulptūru –

lielo Jelgavas pilsētas ģerboni
–, kas rotās parku kā centrālais darbs. Skulptūru stāstus
papildinās arī parkā izvietotie
informatīvie stendi, vēstot par
būtiskiem notikumiem Jelgavas vēsturē.
Mākslinieki strādāt pie
skulptūrām sāka 8. jūnijā.
«Līdz 20. jūnijam parkā taps
desmit smilšu skulptūru, bet
kopumā to būs vairāk, jo, izmantojot lielos smilšu vaļņus,
daudzām skulptūrām top fons,
kas ir unikāli šim gadam. Arī
izmēru ziņā smilšu mākslas
darbi būs lielāki nekā ierasti
festivālā,» skaidro K.Īle. Darbs
turpināsies arī pēc parka atvēršanas, lai to papildinātu
ar jaunām skulptūrām, ļaujot

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

apmeklētājiem ielūkoties smilšu mākslas tapšanas procesā.
Vienlaikus tiek radītas lielformāta keramikas uguns
skulptūras, kas papildinās
skulptūru parādi Pasta salā.
10. jūnijā darbu uzsāka Baltijas
mākslinieki Mārīte Margareta
Djačenko un Elīna Titāne,
Vitālija Kurtinaitiene un Alars
Raudoja, kas keramiķa Aleksandra Djačenko vadībā veido
skulptūras no Zemgalei raksturīgā māla. «Darbos mākslinieki
interpretē vienojošo tēmu «Baltu ugunis». Strādāsim katru
dienu līdz pat parka atvēršanai,
lai jau 20. jūnijā apmeklētāji
varētu vērot lielformāta skulptūras,» stāsta A.Djačenko.
Sākot no 20. jūnija, smilšu

63048800

NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatore Jūlija
Lovkova stāsta, ka līdz pirmdienai Jelgavas filiālē apstiprināti
13 darba devēju pieteikumi,
šovasar kopumā skolēniem
piedāvājot ap 170 darba vietu.
«Šobrīd ir izsludināta papildu
pieteikšanās, un līdz 15. jūnijam aicinām atsaukties darba
devējus, kuri gatavi vasarā ar
valsts atbalstu savā uzņēmumā
nodarbināt skolēnus. Pēc pieredzes zinām, ka pieprasījums
no skolēniem būs liels,» tā
J.Lovkova.
Skolēni nodarbinātības pasākumam Zemgalē varēs reģistrēties elektroniski no 13. jūnija
NVA mājaslapā www.nva.gov.lv,
bet darbam vasarā būs iespēja
pieteikties līdz 17. augustam.
Brīvās darba vietas tiks aizpildītas skolēnu iesniegumu
saņemšanas kārtībā.
Nodarbinātības pasākumā
var iesaistīties jaunieši vecumā
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot),
kuri iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādē. Katrs skolēns
varēs strādāt vienu mēnesi,
bet pēc darba devēja lūguma
būs iespēja strādāt arī divus
mēnešus. Skolēniem līdz 18
gadu vecumam dienā jāstrādā
septiņas stundas, bet vecākiem
– astoņas stundas.
Darba devējiem, kuri nodarbinās skolēnus, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša
darba algai un dotāciju darba

vadītāja atalgojumam, apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie
akti par obligātajām veselības
pārbaudēm, kā arī apdrošinās
skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Savukārt
darba devējam būs jānodrošina
līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto
atvaļinājumu. Skolēna mēneša
atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz
minimālās algas apmērā – 430
eiro pirms nodokļu nomaksas.
Darba devēji skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākuma īstenošanai līdz 15. jūnijam aicināti
pieteikties tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņi
plāno izveidot darba vietas skolēniem. Pieteikuma veidlapu,
pretendenta piedāvāto darba
vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu var iesniegt
elektroniski, parakstot to ar
drošu elektronisko parakstu un
nosūtot pa NVA filiāles e-pastu,
vai klātienē NVA filiālē. Līgumi
par pasākuma īstenošanu ar
darba devējiem tiks noslēgti ne
vēlāk kā nedēļu pirms skolēna
nodarbinātības.
«Jelgavas Vēstnesis» jau informēja, ka papildus NVA programmai šovasar skolēniem darba vietas – kopumā 245 – vasarā
ierasti nodrošina arī Jelgavas
pašvaldība un skolēniem būs
iespēja strādāt no 6. jūlija līdz
28. augustam.

Foto: Ivars Veiliņš

Šāgada smilšu skulptūru parks Pasta salā atklās Jelgavas
vēstures stāstu, tostarp par Kurzemes hercogu Jēkabu, kura
tēlu smiltīs atveido māksliniece Sanita Rāviņa.
skulptūru parks Pasta salā eiro. Biļetes var iegādāties
būs atvērts katru dienu no «Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī
pulksten 10 līdz 20. Ieejas internetā www.bilesuparadize.
maksa pieaugušajiem – 2 eiro, lv. Aktuālajai informācijai var
skolēniem, studentiem, pen- sekot līdzi mājaslapā www.jelsionāriem un invalīdiem – 1 gava.lv un festivali.jelgava.lv.

birojs@info.jelgava.lv
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ZIŅAS
JPPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471) aicina darbā APKOPĒJU.

Prasības: pamatizglītība vai vidējā izglītība;
atbildības izjūta; spēja veikt fizisku darbu
un plānot laiku.
Darba alga: 2,95 EUR/st. (pirms nodokļu
nomaksas).
Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma
vēstule, izglītības un profesionālās darbības
apraksts (CV).

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv vai iesniegt personīgi
JPPI «Kultūra» birojā K.Barona ielā 6, Jelgavā,
līdz 2020. gada 15. jūnijam.
Kontaktpersona: Inguna Kalniņa, tālrunis
63023461.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks
aicināti uz pārrunām.

Ceturtdiena, 2020. gada 11. jūnijs

pieminēs
Izveido papildu stāvvietu Svētbirzē
komunistiskā
pie Cukurfabrikas stacijas genocīda upurus
 Emīls Rotgalvis

Iesniedzot savu CV un pieteikumu, jūs piekrītat dalībai norādītās vakances kandidātu izvērtēšanas un
atlases procesā un saziņai ar jums.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz 2020. gada 1. jūlijam lūdz atsaukties nekustamā īpašuma Staļģenes ielā 2, Jelgavā (kadastra numurs
09000160282), saistību un tiesību pārņēmējus. Informācija sniedzama pa e-pastu buvvalde@dome.jelgava.lv.

Lūgums
atsaukties

Lūgums
atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Anželikas
Bojarevičas (dzimusi 1969. gada 21.
maijā, mirusi 2020. gada 27. maijā)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
Anželikas Bojarevičas īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Anželikas
Bojarevičas piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Jelgavas pilsētas dome aicina Artūra
Boimuradova (dzimis 1965. gada 17.
maijā, miris 2020. gada 27. maijā)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
Artūra Boimuradova īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Artūra
Boimuradova piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Andra
Struža (dzimis 1976. gada 16. oktobrī, bez deklarētas dzīvesvietas)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par Andra
Struža radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
vai zvanīt pa tālruni 63028550, 63048941 vai 26351548.

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 7. jūlijā plkst.15.30 Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005030025 Asteru
ielā 16A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 193,3 m2 ar kadastra
apzīmējumu 09000030277002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
– 17 100 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 1710 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 30. jūnija plkst.17 AS «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis 63007064,
e-pasts info@
), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta ielā
47, 4. stāvā, 405. kabinetā).   

Seko mums:

facebook.com
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“ZINĀTNE UZ SKATUVES”














Pieteikšanās līdz
15. jūnijam

JELGAVĀ,
2020.GADA 12.SEPTEMBRĪ





17. jūnijā pl. 915

11. jūnijā pl. 1600



IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
IZSTĀDE



Nāc un piedalies

izgudrojumu
izstādē!

æ¢ÄͳͷǤóǨ
12. SEPTEMBRĪ
JELGAVĀ, Festivāla “Mehatrons” ietvaros
“Zinātne uz skatuves-Latvija” aicina skolotājus, kam ir radošas idejas, kā zinātni
padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā, piedalīties konkursā!
Pieteikšanās līdz 2020.gada 15.jūnijam pa e-pastu:
skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv
Pieteikuma veidlapa un informācija par konkursu: www.zrkac.lv.



Konkursu atbalsta



Konkursu organizē




www.web-address.XX







Foto: Ivars Veiliņš
Pie Cukurfabrikas dzelzceļa stacijas Pārmiju ielā uz pašvaldībai piederošās zemes labiekārtots neliels laukums automašīnu novietošanai. Tas paredzēts ap 20 automašīnām.
Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis stāsta, ka ikdienā diezgan daudz cilvēku nokļūšanai galvaspilsētā izmanto vilcienu, bet līdz Cukurfabrikas stacijai atbrauc ar automašīnu. Tās tiek novietotas gan speciāli
paredzētajās stāvvietās Garozas ielas malā, gan arī Pārmiju ielas malās.
«Esam raduši iespēju uz pašvaldības zemes labiekārtot nelielu laukumu, kurā uzbērts otrreiz
izmantojamais materiāls – frēzētais asfalts no Garozas ielas. Šajā laukumā plānota vieta līdz
20 automašīnām, taču laukuma ietilpība būs atkarīga no tā, kā paši autovadītāji novietos
transportlīdzekļus. Zinot, ka iedzīvotāji savu auto vēlas atstāt pēc iespējas tuvāk stacijai, šis
laukums ir ļoti labs risinājums, jo līdz stacijai jāmēro tikai aptuveni 30 metri,» tā E.Rubenis.

14. jūnijs ir Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena, kad
atceramies 1941. gada
masveida deportācijas, kurās cieta vairāk
nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Šajā
dienā Svētbirzē pie
piemiņas akmens un
memoriāla «Ciešanu
ceļš» iedzīvotāji visas
dienas garumā aicināti atcerēties cilvēkus,
kuri cieta deportācijās.
Savukārt par skaudrajiem 1941. gada 14.
jūnija notikumiem
atgādinās brīvdabas
ekspozīcija pie muzeja.

Pie piemiņas akmens Svētbirzē, godinot komunistiskā
genocīda upurus, 14. jūnijā ziedus noliks arī Jelgavas pilsētas
domes vadība.
Savukārt, pieminot šīs dienas
vēstures notikumus, pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja no pulksten
11 līdz 18 būs apskatāma āra
ekspozīcija par deportācijām,
kad 1941. gada naktī no 13. uz
14. jūniju Latvijas iedzīvotāji
tika izsūtīti uz padomju soda
nometnēm un piespiedu nome Ritma Gaidamoviča
kustība tiks atjaunota, vadoties tināšanas vietām.
pēc situācijas. Viņš pieļauj, ka
SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) informē, ka no
tas notiks ne agrāk kā mācību
10. jūnija atkal kursē pilsētas 9. un 14. maršruta augada sākumā.
tobusi, kā arī 16. maršruta autobuss izpilda ne tikai
Pasažieriem gan jāņem vērā,
rīta un vakara, bet arī dienas reisus, kas ārkārtējās
ka nav atcelti drošības pasākusituācijas laikā tika slēgti. Līdz augusta beigām gan
mi sabiedriskajā transportā, lai
vēl būs slēgts pilsētas sabiedriskā transporta 6. un 18.
mazinātu Covid-19 izplatīšanās
 Ritma Gaidamoviča
maršruts, tāpat, ņemot vērā pasažieru skaita kritumu,
risku. Tas nozīmē, ka joprojām
pagaidām netiks atjaunoti ārkārtējās situācijas laikā
sabiedriskajā transportā obliNo piektdienas, 12. jūslēgtie 24 mikroautobusu reisi uz Rīgu un atpakaļ, kā
gāti ir jālieto mutes un deguna
nija, Pasta salas publisarī 18 reisos maršrutā Jelgava–Rīga–Jelgava turpinās
aizsegs – sejas maska, respirakajā slidotavā nedēļas
kursēt lielas ietilpības autobuss.
tors, šalle vai lakats. G.Dūmiņš
nogalēs varēs slidot
akcentē: kaut arī ārkārtējā
ar skrituļslidām. ŠoJAP Pārvadājumu nodaļas jas laikā ieviesto kārtību, proti, situācija atcelta, vīruss nekur
brīd gan būs iespējami
vadītājs Gatis Dūmiņš skaidro, lai nodrošinātu lielāku distanci nav pazudis, tādēļ, domājot
tikai individuālie apka atbilstoši VSIA «Autotrans- starp pasažieriem, mikroauto- par kopējo drošību, ir jāievēro
meklējumi un vienlaiporta direkcija» rekomendācijai, busi, kas kursē uz Rīgu, joprojām noteikumi. Tāpat pasažieriem
cīgi skrituļot, ievērojot
lai gan ārkārtējā situācija valstī tiks aizstāti ar lielas ietilpības lūgums autobusa salonā, ja
divu metru distanci no
atcelta, reģionālajos maršrutos autobusiem.
tas iespējams, vispirms ieņemt
citiem slidotavas apierobežojumi saglabāsies līdz 31.
Taču pēc iedzīvotāju lūguma sēdvietas pamīšus, ievērojot
meklētājiem, drīkstēs
augustam. «Šobrīd joprojām ir uzņēmums 10. jūnijā atjaunojis savstarpēju distanci, un tikai
30 cilvēki. Inline hokeju
būtisks pasažieru skaita kritums pilsētas autobusu kustību 9. un pēc tam pārējās brīvās sēdvietas.
un florbolu pagaidām
gan starppilsētu, gan pilsētas 14. maršrutā, kā arī 16. maršruta
Jāatgādina, ka 22. jūnija darba
spēlēt nevarēs.
pārvadājumos. Salīdzinājumā autobuss izpilda visus reisus. diena ir pārcelta uz sestdienu,
ar marta sākumu, pirms tika «Pagaidām nolemts neatjaunot 13. jūniju. Līdz ar to sestdien,
Zemgales Olimpiskā centra
izsludināta ārkārtējā situācija, autobusu kustību 6. maršrutā, 13. jūnijā, Jelgavas pilsētas sa(ZOC) valdes loceklis Armands
tas sarucis gandrīz uz pusi, līdz ar pēc kura galvenokārt pieprasī- biedriskais transports, kā arī
Ozollapa skaidro, ka lēmums
to šobrīd nav ekonomiski izdevīgi jums ir mācību gada laikā, jo ar JAP starppilsētu izpildītie reisi
atvērt publisko slidotavu vasaras
atjaunot slēgtos starppilsētu rei- to var nokļūt deju centrā «Cu- kursēs pēc darba dienu sarakssezonā pieņemts līdz ar ārkārsus. Tas nozīmē, ka līdz jaunajam kurfabrika», kā arī 18. maršrutā ta. Precīzs pilsētas autobusu
tējās situācijas atcelšanu valstī
mācību gadam neatjaunosim Meiju ceļš–Ozolnieku vidusskola, kursēšanas grafiks pieejams
un ierobežojumu mazināšanu
24 reisus uz Rīgu un atpakaļ,» kuram ir alternatīva – 1. maršru- uzņēmuma mājaslapā www.jap.
sportā. Pasta salas publiskā sliskaidro G.Dūmiņš. Vasarā JAP ta autobuss,» stāsta G.Dūmiņš, lv, bet starppilsētu kursēšanas
dotava skrituļošanai būs pieejama
arī turpinās ārkārtējās situāci- norādot, ka šajos maršrutos grafiks – vietnē www.1188.lv.
piektdienās no pulksten 14 līdz
19 un sestdienās, svētdienās no
pulksten 12 līdz 19.
«Pagaidām slidotava būs pieejaPašvaldības iestādes «Pilsēt- pieņemšanas laiku apbedīšanas
 Ritma Gaidamoviča
ma tikai individuālajiem apmeklēsaimniecība» vadītāja vietniece pakalpojumu pieprasīšanai.
jumiem, jo noteiktie ierobežojumi
Līdz ar ārkārtējās siSandra Liepiņa norāda, ka, Apmeklētāji tiek pieņemti pirmneļauj spēlēt komandu spēles bez
tuācijas pārtraukšanu
ņemot vērā dažādu ierobežojošo dienās, otrdienās, trešdienās
sertificēta trenera. Apmeklētāvalstī no 10. jūnija iedzīpasākumu mīkstināšanu, sēru un ceturtdienās no pulksten
jiem jāņem vērā, ka citam no cita
votājiem sēru ceremozāles var atsākt darbu, taču 15 līdz 17 un piektdienās no
ir jāietur divu metru distance,»
nijām Jelgavas pilsētas
«Pilsētsaimniecība» nolēmusi pulksten 12.30 līdz 14. Papildu
stāsta ZOC pārstāve Evita Brakkapsētu kapličās atkal
vēl saglabāt ārkārtējās situā- informāciju var iegūt pa tālruni
še, piebilstot, ka slidotava ir 800
ir pieejamas sēru zāles.
cijas laikā mainīto klātienes 29238810, 63023845.
kvadrātmetrus plaša, tādēļ izpildīt distancēšanās prasības nav
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Rotaļa» (reģ.Nr.90000074738) aicina darbā
grūti. ZOC arī noteicis, ka vienPIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJAS(-US) (amata kods 234201).
laicīgi uz laukuma drīkst atrasties
Galvenie pienākumi:
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
ne vairāk kā 30 skrituļotāju.
• nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas vad• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
Maksa par skrituļslidošanu ir
līnijās noteiktā pirmsskolas satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
1,50 eiro stundā, bērniem no 7
vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
• prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.
līdz 16 gadu vecumam – 1 eiro,
• plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu,
bērniem līdz 7 gadu vecumam
Pieteikuma dokumenti:
jēgpilnu izglītības procesu;
• dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).
– 0,50 eiro. Apmeklētāji var
• uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē.
ierasties ar savām skrituļslidām
Prasības:
Darba alga – 820 EUR par likmi.
vai iznomāt tās – slidu nomas
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi
Pieteikumu gaidīsim pa e-pastu rotala@izglitiba.jelgava.lv.
maksa ir 2 eiro. Tālrunis inforpar pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
Tālrunis uzziņām – 63083102.
mācijai – 20367677.

Atsāk kursēt pilsētas
9., 14. un 16. maršruta autobusi

Pasta salas
slidotava nedēļas
nogalēs būs atvērta
skrituļotājiem

Pilsētas kapsētās atkal atvērtas sēru zāles

Jelgavnieki varēs bez
maksas nodot riepas
 Emīls Rotgalvis

SIA «Zemgales Eko»
sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu «AJ
Power Recycling»
rīko ikgadējo vides
akciju «Dod riepām
otru dzīvi», kuras
laikā iedzīvotāji bez
maksas var atbrīvoties no nolietotām
vieglo automašīnu
riepām. Jelgavnieki
riepas varēs nodot
13. jūnijā no pulksten 9 līdz 13 dalīto
atkritumu savākšanas laukumā Ganību ielā 84. Akcijā
tiks pieņemtas četras auto riepas jeb
viens komplekts no
transportlīdzekļa.
Lai mazinātu nolietoto
riepu uzkrāto apjomu un
veicinātu videi draudzīgu
t o pārs tr ā di, SI A « Z e m gales Eko» un «AJ Power
Recycling» jau trešo gadu organizē vides akciju «Dod riepām otru dzīvi», kuras gaitā
sabiedrība tiek informēta par
nolietoto riepu kaitīgumu,
iespējām tās nodot pārstrādei
un atkārtotai izmantošanai.
Šajā akcijā ik gadu tiek savākti vairāki simti tonnu
nolietotu auto riepu. Ganību
ielā 84 riepas tiks pieņemtas
13. jūnijā no pulksten 9 līdz
13, un no vienas automašīnas
varēs nodot vienu riepu komplektu. Iebraucot dalīto atkritumu savākšanas laukumā,
tiks reģistrēts automašīnas
numurs, tādējādi divreiz ar
to riepas bez maksas nodot
nevarēs.

«Kā liecina akcijas «Dod
riepām otru dzīvi» gaitā veiktā aptauja, aptuveni 40 procentu autovadītāju īpašumā
ir nolietotas riepas, kuras
būtu jānodod utilizācijai, taču
tas netiek darīts, jo īpašnieks
nevēlas par to maksāt vai arī
tuvumā nav riepu nodošanas
punkta,» informē SIA «Zemgales Eko». Tāpat aptaujā
noskaidrots, ka 38 procentos
gadījumu autovadītāji riepas
iegādājas reizi divos gados,
bet aptuveni katrs ceturtais
– līdz divām reizēm gadā.
Nolietotās riepas ne vienmēr tiek legāli utilizētas, un
viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ auto īpašnieki
no riepām neatbrīvojas, ir
nevēlēšanās par to maksāt.
Pēc ekspertu aplēsēm, Latvijā
šobrīd ir uzkrāti vairāk nekā
100 tūkstoši tonnu nolietotu
auto riepu. Akcijas «Dod
riepām otru dzīvi» rīkotāji
sadarbībā ar kravas automašīnu ražotāju «Scania Latvia»
un būvmateriālu ražošanas
uzņēmumu «Schwenk Latvija» aicina iedzīvotājus būt
atbildīgiem un neuzglabāt
nolietotās riepas, bet nodot
tās videi un iedzīvotājiem
drošai utilizācijai.
Jāpiebilst, ka Jelgavā četras riepas bez maksas varēs
nodot tikai 13. jūnijā. Pārējā
laikā dalīto atkritumu savākšanas laukumā tās tiek
pieņemtas par samaksu atkarībā no riepas diametra,
un maksa par vienas riepas
nodošanu var būt no 1,90 līdz
2,70 eiro. Papildu informācija
par atkritumu nodošanu pieejama mājaslapā www.zemgaleseko.lv, sadaļā «Atkritumu
šķirošana».

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

«Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola»

direktora amata vietu (1 vakance).

Galvenie pienākumi:
• vadīt izglītības iestādes darbu saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām;
• organizēt un nodrošināt pedagoģisko procesu, nodrošināt pedagoģiskā procesa kvalitāti;
• nodrošināt izglītības iestādi ar atbilstošas
kvalifikācijas personālu;
• izvirzīt mērķus un uzdevumus izglītības
iestādes attīstībai;
• organizēt izglītības iestādes attīstības
plāna izstrādi;
• nodrošināt izglītības iestādes darba
nepārtrauktību;
• plānot un lemt par izglītības iestādes
finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un
mērķtiecīgu izmantošanu;
• nodrošināt izglītības programmu īstenošanu personas dzīvībai un veselībai drošos
apstākļos.
Prasības:
• izglītība saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra noteikumos Nr.569
«Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību» noteiktajām prasībām;
• atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
• vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā,
valsts, pašvaldības vai privātajā vispārējās
izglītības iestādē. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā izglītības iestādē,
kura īsteno speciālās izglītības programmas;
• pedagoģiskā darba pieredze speciālās
izglītības jomā un skolvadībā;
• speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• zināšanas par izglītības iestādes darbību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem,
speciālo izglītību un tās attīstības tendencēm;
• zināšanas par izglītības iestādes finanšu
un budžeta vadības principiem;
• labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
• labas prasmes darbā ar datoru;

• valsts valodas zināšanas augstākajā
pakāpē;
• par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz vēl
vienas ES oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• priekšlikumi par Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskolas attīstību tuvāko 3 gadu laikā.
Pieteikuma dokumenti:
1. pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta
motivācija ieņemt direktora amatu, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā izglītībā
un skolvadībā;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. priekšlikumi par Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskolas attīstību tuvāko 3 gadu laikā
(viena A4 lapa);
4. apliecinājums (pielikumā), ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi
strādāt par pedagogu;
5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas
vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments
par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā,
slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādes «Jelgavas
Paula Bendrupa pamatskola» direktora amata
konkursam» vai pa e-pastu Mara.Caniza@
dome.jelgava.lv līdz 2020. gada 30. jūnijam
(ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63012461,
63012477, 63012467.
Amata mēnešalga – 1056 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 datus glabās sešus mēnešus
no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.
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Šogad siltinās
vēl astoņas mājas

Īsi
 Jelgavas kapsētās notiks Romas
katoļu draudzes organizētie kapusvētki. Kapusvētki Baložu kapsētā būs
14. jūnijā pulksten 14, Bērzu kapsētā
– 21. jūnijā pulksten 14, Zanderu
kapsētā – 28. jūnijā pulksten 14, Miera
kapsētā – 5. jūlijā pulksten 14, Meža
kapsētā – 12. jūlijā pulksten 14.
 No šīs nedēļas Jelgavā, Lielajā
ielā 36 – 2, darbu sākusi diennakts
aptieka. Šāds serviss Jelgavā nebija
pieejams kopš 2009. gada. Tas nozīmē,
ka turpmāk iedzīvotāji jebkurā diennakts laikā varēs iegādāties nepieciešamos medikamentus un saņemt zinoša
farmaceita padomu, kas ir īpaši svarīgi
akūtos gadījumos, kad vairums citu
veselības iestāžu ir slēgtas. Diennakts
aptieka būs atvērta arī brīvdienās un
svētku dienās. Jāpiebilst, ka, mainot
darba laiku, diennakts režīmā no šīs
nedēļas darbu turpina «BENU aptieka», kas jau līdz šim darbojās Lielajā
ielā 36 – 2.

Līdzjūtības
Es jau neaizeju,
Es vienmēr būšu putenī,
bērzos,
Zvaigznēs un bērnos savos.
(Ā.Elksne)

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Šomēnes uzsākta daudzdzīvokļu nama Mātera
ielā 22 atjaunošana – māja tiks nosiltināta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējumu. Paralēli šobrīd tiek izvērtēti
pretendenti, kas siltinās Puķu ielas 1. un Mātera
ielas 17. namu, kur darbus plānots sākt drīzumā,
bet vēl piecām SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) pārvaldītajām daudzdzīvokļu
mājām tiek skaņoti projekti, lai izsludinātu būvdarbu iepirkumu.
JNĪP tehniskais direktors
Oļegs Kukuts stāsta, ka ar
valsts attīstības finanšu institūciju «Altum» programmā
«Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte» ir noslēgts
granta līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mātera ielā 22 atjaunošanu. «Šī
māja ir celta 1961. gadā, un
tajā ir 56 dzīvokļi. Pagājušajā
nedēļā tika ierīkots būvlaukums, bet šonedēļ jau sākušies
reāli būvdarbi. Plānots, ka šī
māja būs atjaunota rudenī,»
skaidro O.Kukuts. Darbu gaitā
Mātera ielas 22. namam tiks
nosiltinātas ārsienas, pēdējā
stāva un pagraba pārsegums,
nomainīts jumta segums, logi,
atjaunotas ārdurvis, nomainīti
iekšējie inženiertīkli, apkures
sistēma, ierīkojot divcauruļu
sistēmu ar individuālu siltuma patēriņa uzskaites iespēju
katram dzīvokļa īpašumam
atsevišķi, un izremontētas
kāpņu telpas. Nomainot logus, tie tiks aprīkoti ar gaisa
pieplūdes vārstiem «VentSys»,

kas nodrošinās nepieciešamo
gaisa pieplūdi dzīvoklī ventilācijas sistēmas darbībai.
Šie darbi tiks veikti ar ERAF
līdzfinansējumu, dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašniekiem
saņemot atbalstu granta veidā
50 procentu apmērā no mājas
atjaunošanai paredzētām attiecināmām izmaksām. Pārējā
summa būvdarbu veikšanai
tiks nodrošināta, piesaistot AS
«Swedbank» līdzekļus.
Šajā daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta
programmā mūsu pilsētā jau
ir atjaunotas piecas JNĪP pārvaldīšanā esošas daudzdzīvokļu ēkas un vienā – Māras ielā
5 – darbi tuvojas noslēgumam.
«Māras ielas 5 renovācija uzsākta pagājušā gada novembrī.
Šobrīd atlikuši pēdējie nelielie darbi, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā. Domājam,
tas notiks šomēnes,» piebilst
O.Kukuts.
Kopumā veiksmīgas dzīvokļu īpašnieku un JNĪP

sadarbības rezultātā līdz šim
atjaunotas jau 24 mājas, bet
vēl 22 gaida savu kārtu darbu
uzsākšanai. Šobrīd jau ir noslēgusies iepirkuma procedūra
par Puķu ielas 1 un Mātera
ielas 17 atjaunošanu. «Visi
dokumenti ir nodoti izvērtēšanai «Altum», un, tiklīdz būs
sakārtotas formalitātes, varēs
sākties arī šo ēku siltināšana. Darbus plānots uzsākt
šovasar,» stāsta O.Kukuts,
piebilstot, ka šobrīd tiek gatavoti dokumenti iepirkuma
izsludināšanai par vēl piecām
JNĪP apsaimniekotajām mājām, kas pretendē uz ERAF
līdzfinansējumu renovācijai.
«Mums visiem kopā priekšā
ir liels darbs, lai nosiltinātu
visas daudzdzīvokļu mājas,
kuras startē šajā energoefektivitātes paaugstināšanas valsts
atbalsta programmā. Patiesi
ceram, ka izdosies realizēt visu
Jelgavā plānoto māju siltināšanu,» norāda JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis, sakot
paldies dzīvokļu īpašniekiem
par izpratni, apņēmību un ieguldīto darbu dzīvojamā fonda
saglabāšanā.
Jāpiebilst, ka programmai
«Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte» no ERAF kopumā ir pieejami 156 miljoni
eiro. Šobrīd būvdarbi sekmīgi
noslēgušies vairāk nekā 150
mājās visā Latvijā, bet būvniecības procesā ir vēl vairāk nekā
80 nami. Pārējie projekti ir
dažādās īstenošanas stadijās.

Apmeklētājiem pieejamas torņa
interaktīvās vēstures ekspozīcijas
 Emīls Rotgalvis

No 10. jūnija apmeklētājiem atkal pieejamas
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
interaktīvās vēstures
ekspozīcijas. Ievērojot
valstī noteikto fizisko distancēšanos un
epidemioloģiskās drošības pasākumus, tās
atvērtas katru dienu
no pulksten 10 līdz 18,
informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā.
Interaktīvās vēstures ekspozīcijas izvietotas torņa 3., 4. un 5.
stāvā, piedāvājot iepazīt Jelgavas
un Jelgavas Svētās Trīsvienības

baznīcas vēsturi, pilsētas simboliku, Latvijas brīvvalsts pirmos
prezidentus, Zemgales tautastērpus. Ekspozīcijas ļauj līdzdarboties – atklāt pilsētas ģerboņa
noslēpumus, salikt no gabaliņiem
Zemgales karti, virtuāli viesoties
prezidenta kabinetā, izmēģināt
latvju rakstu šūšanu un daudz
citu aktivitāšu.
Kopš 15. maija katru dienu no
pulksten 10 līdz 21 apmeklētājiem
jau pieejams Tūrisma informācijas centrs torņa 1. stāvā, kā arī 9.
stāva skatu laukums un izstāžu
zāle. Torņa izstāžu zālē līdz 30.
jūnijam apskatāma mākslinieces
Andas Buškevicas gleznu izstāde «Peonijas brūkleņu mērcē»,
savukārt skatu laukums ļauj no
augšas vērot pilsētas panorāmu

– Jelgavas pili, Lielupes palienes
pļavas ar savvaļas zirgiem, Pasta
salu, pilsētas ēkas un ielas.
Ieejas maksa Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī pieaugušajiem ir 2,50 eiro, skolēniem,
studentiem, pensionāriem – 1 eiro,
pirmsskolas vecuma bērniem ieeja
ir bez maksas. Tikai par izstāžu
zāles un skatu laukuma apmeklējumu pieaugušajiem jāmaksā 1
eiro, savukārt skolēniem, studentiem, pensionāriem – 0,50 eiro.
Apmeklētāji tiek aicināti ievērot divu metru distanci citam
no cita. Izņēmums ir personas
no vienas mājsaimniecības, kam
distancēšanās savā starpā nav
jāievēro. Tornī nodrošināti arī
dezinfekcijas un roku higiēnas
līdzekļi.

Skumjās esam kopā ar
Ilzi Miklaševicu,
māmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts.
Guļ melnā krāsa zaļai pāri,
Un pavediens uz smiltīm stīdz.
(K.Apškrūma)
Skumjās esam kopā ar
Edgaru Ansonski,
māmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt…
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.
(A.de Sent-Ekziperī)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Elizabetei Jēgermanei ar ģimeni,
māmiņu mūžībā pavadot.
PII «Kamolītis» kolektīvs,
«Peoniju» grupas vecāki,
audzinātāja un auklīte
Te paliek pagalms, manu soļu vīts,
Un puķe, kam es sauli dāvājusi.
Šķiet, arī darbs ir beidzot padarīts,
Kur mīlot sevi esmu izteikusi.
(K.Apškrūma)
Skumju brīdī esam kopā ar
kolēģi Ramonu Vaļģi, māmiņu
aizsaulē aizvadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet.
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(R.Skujiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kolēģei Beātei Kristiānai Vilciņai
un viņas ģimenei,
tēti mūžībā pavadot.
JPPI «Jelgavas reģionālais
tūrisma centrs» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANTOŅINA GAILĪTE (1930. g.)
VIJA ANSONSKA (1933. g.)
IRĒNA ČERKAŠINA (1943. g.)
IVARS LOŠAKS (1943. 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.
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Kartē apkopoti šā gada nozīmīgākie ielu b
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
kartē apkopojusi nozīmīgākos ielu būvdarbus, kas
pilsētā turpinās vai tiek
uzsākti.
Vērienīgākie ielu rekonstrukcijas
projekti, kuru realizācija šogad
pilsētā turpinās, ir būvprojekts
«Loka maģistrāles pārbūve posmā
no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas
pilsētas administratīvajai robežai»
un «Tehniskās infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.

kārta», kura gaitā būvdarbi notiek
Garozas ielas posmā no Prohorova
ielas līdz pilsētas administratīvajai
robežai, Neretas ielā un Prohorova
ielā. Asfaltēšanas darbus plānots
pabeigt šovasar.
Vienlaikus ar Loka maģistrāles
rekonstrukciju tiek asfaltēti šīs
ielas apbraucamie ceļi – Pērnavas
iela, Bērzu ceļš no Vecā ceļa līdz
Loka maģistrālei, Paula Lejiņa iela
un Pumpura iela. Savukārt Rubeņu
ceļā uzsākti sagatavošanās darbi,
lai šovasar tur ieklātu asfaltbetonu.
Tāpat SIA «Jelgavas ūdens»
turpina realizēt apjomīgo ES Kohēzijas fonda un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansēto projektu

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārta», attīstot
ūdenssaimniecības apgādi pilsētā. Nupat kā izbūvēti ūdensvada
un kanalizācijas tīkli Rīgas ielā
no Kalnciema ceļa līdz Pumpura
ielai, pašlaik būvniecība turpinās
Strazdu ielā no Kronvalda līdz Zāļu
ielai, Aroniju ielā no Rīgas ielas līdz
Zāļu ielai, Garozas ielā no Rīgas
ielas līdz Pļavu ielai, Kalnciema
ceļā no Rīgas ielas līdz Kalnciema
ceļam 118D, Vidus ielas rajonā,
Malkas, Žagaru, Zīles, Vangaļu un
Pūra ceļā. Savukārt tuvākajā laikā
darbus plānots uzsākt Meiju ceļā
no Satiksmes ielas līdz Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolai, Lietuvas

šosejas zaļajā zonā no Miera līdz
Viskaļu ielai, Pureņu ielā, Plostu
ielā un Tērvetes ielā no Salnas līdz
Ciedru ielai.
Jau šobrīd Tērvetes ielā darbi sākušies Salnas ielas krustojumā, kur
satiksmi regulē pagaidu luksofori.
Būtiski uzsvērt, ka gan Tērvetes
ielā, gan Kalnciema ceļā darbi
turpināsies līdz vēlam rudenim un
abās ielās satiksmes kustība tiks
regulēta ar pagaidu luksoforiem.
«Pilsētsaimniecība» informē, ka
šogad plānota arī vairāku ietvju
pārbūve – Strazdu ielā no Rīgas
ielas līdz Kronvalda ielai, Institūta
ielā no Rīgas ielas līdz Zāļu ielai,
Aspazijas ielā no Dobeles šose-

jas līdz iebrauktuvei uz Jelgavas
5. vidusskolu –, bet jaunu ietvi
paredzēts izbūvēt Traktoristu ielā
no Kazarmes līdz Pionieru ielai un
Kalnciema ceļā no Rīgas ielas līdz
Loka maģistrālei.
Trīs pilsētas ielās šogad notiks
asfaltēšanas darbi. Ielas seguma
atjaunošana jau sākusies Satiksmes
ielas posmā no Ganību ielas līdz
Meiju ceļam un Romas ielas posmā
no Turaidas ielas līdz Jelgavas
pilsētas administratīvajai robežai.
Darbus paredzēts pabeigt rudenī.
Vienlaikus ar Romas ielas posma asfaltēšanu vasarā paredzēta Zemeņu
ielas posma asfaltēšana. Tāpat šogad
tiks ieklāts jauns asfalts Ruļļu ielā.

Ceturtdiena, 2020. gada 11. jūnijs

būvdarbi Jelgavā
Vasaras mēnešos, kā ierasts,
turpināsies arī ielu divkārtu virsmas apstrāde – Bebru ceļa posmā
no Dambja līdz Atmodas ielai,
Nākotnes ielā, Zirgu ielas posmā
no Tērvetes ielas līdz Smilšu ielai,
Madaru ielā, Augstkalnes ielā,
Platones ielas posmā no Salnas līdz
Platones ielai 75 un Parka ielas
posmā no Rasas ielas līdz Jaunajam
ceļam, Ganību ielā no Satiksmes
līdz Kazarmes ielai un Turaidas
ielā, kur darbi jau pabeigti.
Jāpiebilst, ka divkārtu virsmas
apstrāde ir ielu uzturēšanas veids,
kuru veic gan uz melna seguma,
gan uz grants ielām. Veicot divkārtu virsmas apstrādi, grants seguma
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Bezmaksas vingrošanas nodarbības
pilsētvidē – trīsreiz nedēļā

ielām tiek uzklāts šķembu slānis
un melna sega jeb bituma emulsija,
tādējādi ielas virsma iegūst asfal-  Ritma Gaidamoviča
tam līdzīgu segumu, tomēr tas nav
Rosinot dienu iesākt akpielīdzināms asfalta seguma notutīvi, Jelgavas iedzīvotāji
rībai un nestspējai. Pēc šādas ielas
trešdienās pulksten 6.45
virsmas apstrādes iela vairs neput,
aicināti piedalīties beztiek nodrošināti komfortablāki
maksas vingrošanas nobraukšanas apstākļi, kā arī samadarbībā Raiņa parkā, bet
zinās ielu uzturēšanas izmaksas, jo
pirmdienās un ceturtdietās nav jāgreiderē un jāatputekļo.
nās pulksten 19 – bezmakDivkārtu virsmas apstrādes seguma
sas dažādas intensitātes
kalpošanas ilgums ir atkarīgs no
āra treniņos pie Jelgasatiksmes intensitātes un kravas
vas pamatskolas «Valdetransporta pārvietošanās biežuka»-attīstības centra un
ma. Segumu var sabojāt intensīva
pils saliņā. Vingrošanas
kravas autotransporta satiksme vai
nodarbībām obligāti iepārgalvīga manevrēšana.

priekš jāpiesakās.

Vingrošanas nodarbības Raiņa
parkā, ko organizē Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Veselības aprūpes
un veicināšanas nodaļa, trešdienās
no pulksten 6.45 līdz 7.30 notiks
visas vasaras garumā treneres Līvas
Tihovskas vadībā.
Lai koordinētu dalībnieku plūsmu
un novērstu pulcēšanos, nodarbībām obligāti iepriekš jāpiesakās,

Foto: Sociālo lietu pārvalde

sūtot īsziņu pa tālruni 25612545.
Personām, kuras nebūs pieteikušās,
dalība treniņā tiks atteikta. Gan
pirms, gan pēc treniņa būs iespēja
dezinficēt rokas.
Savukārt veselības veicināšanas
programmas gaitā āra treniņi norisinās divas reizes nedēļā – pirmdienās
pulksten 19 Jelgavas pamatskolas
«Valdeka»-attīstības centra sporta
laukumā notiek treniņš «Kardio/

spēks», bet ceturtdienās pulksten
19 pils saliņā – treniņš «Gudrās
kustības». Nodarbības vada trenere
Tatjana Gorbatko.
Arī šiem treniņiem iepriekš jāpiesakās, sūtot īsziņu pa tālruni
29532699. Pirms un pēc katra treniņa tiek nodrošināta iespēja dezinficēt
rokas. Uz āra treniņiem līdzi jāņem
sava ūdens pudele un paklājiņš, ja
tāds ir.

Futbolisti jauno sezonu sāks 16. jūnijā; pagaidām –
bez skatītājiem Foto: no FK «Jelgava» arhīva
 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu no 10. jūnija
ir atļauta pilnvērtīga treniņu norise profesionāļiem,
amatieriem un jauniešiem
un sporta sacensību organizēšana. Latvijas Futbola
federācija (LFF) pieņēmusi
lēmumu jauno Latvijas
«Optibet» Virslīgas čempionāta sezonu futbolā
uzsākt 15. jūnijā. FK «Jelgava» meistarkomanda
sezonas pirmo spēli aizvadīs 16. jūnijā, izbraukumā
spēlējot pret «Optibet»
Virslīgas debitantu FK
«Tukums 2000».
LFF informē, ka sezonas pirmajā
spēļu kārtā 15. un 16. jūnijā tiks aizvadītas piecas spēles. Lai gādātu par
dalībnieku drošību, tās norisināsies
saskaņā ar federācijas sanitāro protokolu un katras spēles individuālo
iesaistīto personu akreditēšanas
sistēmu.
Jelgavas komandai pirmā spēle paredzēta pret FK «Tukums 2000», ar
ko bija iecerēts tikties jau martā, kad
Virslīgas sezonas sākums ārkārtējā
stāvokļa dēļ tika atcelts. Spēle notiks
16. jūnijā pulksten 19 Tukuma pilsētas stadionā. «Futbolisti ir noilgojušies pēc kārtīga futbola. Psiholoģiski
visi ir gatavi jaunajai sezonai, bet to,
cik gatavi viņi ir fiziski, parādīs pirmās spēles. Interesanti sanācis, ka

šogad gatavošanās sezonai ir ilgāka
nekā pati sezona,» saka FK «Jelgava» valdes loceklis Ainārs Tamisārs,
papildinot, ka komandai klātienē
pagājušajā nedēļā pievienojies arī
galvenais treneris baltkrievs Oļegs
Kubarevs ar savu komandu, kā arī
leģionāri no Ukrainas, kuriem 4.
jūnijā noslēdzās pašizolācija.
Šīs sezonas sākums būs zīmīgs
ar vēl kādu jaunu pieredzi – vairāk
nekā 20 gadu vēsturē futbola sezona
pirmo reizi sāksies bez skatītājiem.
«Futbola federācijas sanitārais protokols nosaka, cik spēlētāju, kāds
medicīnas personāls, cik treneru
drīkst atrasties stadionā, bet ailītē
iepretim skatītājiem ierakstīts «nulle». Iespējams, piesardzība nenāks
par skādi. Pirmās spēles noteikti
tiks aizvadītas bez skatītājiem, bet,
izvērtējot situāciju, sezonas gaitā
var būt izmaiņas,» tā A.Tamisārs.

Pirmās mājas spēles FK «Jelgava»
paredzētas 20. un 30. jūnijā, un
šobrīd nav zināms, kur tās notiks –
vai nu kluba bāzē Kārklu ielā 6, vai
Zemgales Olimpiskajā centrā. Lielā
mērā tas atkarīgs no tā, vai spēlēs
drīkstēs piedalīties skatītāji. Precīzāka informācija par spēlēm tiks
publicēta futbola kluba mājaslapā
www.fkjelgava.lv.
Jāpiebilst, ka, tāpat kā citi Latvijas Virslīgas futbola klubi, arī
FK «Jelgava», gatavojoties jaunajai
sezonai, jūnija sākumā aizvadīja
pārbaudes spēles ar Virslīgas komandām, tikai tās notika kaimiņvalstī Lietuvā, kur ierobežojumi
attiecībā uz sportu nebija tik strikti.
3. jūnijā Lietuvas pilsētā Mažeiķos
jelgavnieki nospēlēja neizšķirti ar
FK «Liepāja», bet 7. jūnijā Šauļos
piedzīvoja zaudējumu 0:1 pret FK
«RFS» komandu.

Sestdien – makšķerēšanas sacensības
no laivām «Lielupes zandarts»
 Ritma Gaidamoviča

13. jūnijā no pulksten 6
notiks pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no
laivām «Lielupes zandarts
2020». Lai kontrolētu dalībnieku plūsmu, interesenti
aicināti iepriekš pieteikties,
informē Jelgavas Sporta
servisa centrs.
Sacensības norisināsies Lielupē no
Iecavas ietekas līdz Svētes ietekai
Jelgavas novadā, Valgundes pagastā.
Dalībnieki aicināti iepriekš pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu pa tālruni

29196004, bet reģistrācija notiks sacensību dienā no pulksten 5 Jelgavas
novada Valgundes pagasta Vītoliņos –
vienu kilometru no Iecavas ietekas pa
straumi uz leju Lielupes labajā krastā.
Starts tiks dots pulksten 6, apbalvošana plānota pulksten 16.
Dalībnieki netiks dalīti grupās pēc
vecuma un dzimuma, tāpat sacensībās var startēt komandā (laivā divi
cilvēki) vai individuāli (laivā viens
cilvēks), taču laivā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai. Sacensību
dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja. Dalības maksa ir
10 eiro no dalībnieka (nepilngadīgām
personām, pensionāriem, 1. grupas

invalīdiem – bez maksas), un tā tiks
izmantota apbalvošanai, sacensību
organizatoriskajām izmaksām, dalībnieku ēdināšanai. Dalības maksa
jāsamaksā skaidrā naudā sacensību
dienā pirms sacensībām.
Makšķernieki tiks apbalvoti komandu vērtējumā, individuālajā vērtējumā
un nominācijā «Lielupes zandarts».
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems diplomu un balvas.
Sacensības rīko makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši» sadarbībā ar Sporta servisa centru. To mērķis
ir popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu un iesaistīt
iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
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Amatu vidusskola izsludina uzņemšanu
un turpina modernizēt mācību vidi

Turpinot profesionālās izglītības pilnveidi un paaugstinot tās pievilcību, Jelgavas Amatu vidusskola pēdējos gados būtiski modernizējusi izglītības infrastruktūru un aprīkojumu.
Šobrīd ir pilnībā renovētas un sakārtotas visas Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas, kā arī pagalms pie nama Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. Skolai uzceltas divas jaunas piebūves, pārbūvēts elektroapgādes punkts un siltummezgls, iznesot tos ārpus skolas un to vietā izbūvējot aptuveni 66 kvadrātmetrus plašas ģērbtuves audzēkņiem, bet garāža, kas
Foto: Ivars Veiliņš
atrodas skolas pagalmā, pārveidota par noliktavu izglītības iestādes vajadzībām.
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ 9. klašu beidzējiem sāks izsniegt apliecības par
pamatizglītības ieguvi un sāksies dokumentu pieņemšana
vidusskolās, ģimnāzijās un profesionālās izglītības iestādēs.
No 15. jūnija jauno audzēkņu pieteikumus gaidīs arī Jelgavas
Amatu vidusskola, kas skolēniem ar pamatizglītību piedāvā
apgūt kādu no septiņām profesijām, bet skolēniem pēc 7.
un 8. klases – pamatizglītību un specialitāti. Tāpat Amatu
vidusskolā ir iespēja vispārējo izglītību iegūt vakara vai neklātienes programmā, bet jaunajā mācību gadā vidusskolā
piedāvās mācīties arī tālmācībā. Jelgavas Amatu vidusskolā
šobrīd norit izglītības infrastruktūras uzlabošana – top jaunas mācību laboratorijas pavāriem, un tiks izveidota mācību
kafejnīca, kur pusdienot varēs arī pilsētnieki, paplašinātas
metālapstrādes mācību iespējas, izveidojot modernu lokšņ
apstrādes zāli ar jaunākās paaudzes iekārtām, kardinālas
pārmaiņas piedzīvojusi sporta zāle. Šobrīd vēl tiek gaidītas
jaunas iekārtas un mēbeles laboratorijām.
Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere uzsver, ka skolas galvenais uzdevums ir nemainīgs – sagatavot
profesionālus un darba tirgum atbilstošus speciālistus. Nākamajā mācību
gadā Amatu vidusskola piedāvā iegūt
profesiju tajās jomās, kuras kā svarīgas
nozares ir iekļautas Jelgavas pilsētas
attīstības stratēģijā – šūšana, metāl
apstrāde, ēdināšana, uzņēmējdarbība.
Dokumentu pieņemšana Amatu
vidusskolā sāksies 15. jūnijā, un pieteikties mācībām varēs gan klātienē
katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16,
gan pirmo reizi arī attālināti, aizpildot
elektronisko pieteikuma formu skolas
mājaslapā www.javs.lv. «Ārkārtējā
situācijā gan mācību process, gan arī
daudzas citas norises notika attālināti.
Pielāgojoties situācijai, esam raduši
iespēju arī pieteikšanos mācībām skolā organizēt attālināti. Topošajiem
audzēkņiem skolas mājaslapā būs
jāaizpilda pieteikuma forma, norādot
nepieciešamo informāciju, un pēc tam
skolas administrācija ar katru sazināsies. Pieļaujam, ka daļai jauniešu tā
pat būs ērtāk. Taču, ievērojot noteiktos
drošības pasākumus, saglabājam arī
iespēju pieteikties klātienē,» stāsta
skolas direktore.

Pārmaiņas mācību formā

Jaunais mācību gads profesionālajā
izglītībā nāk ar pārmaiņām – izstrādāts
jauns valsts profesionālās izglītības
standarts, kas nosaka modulāru pieeju
profesionālās izglītības programmu
īstenošanā. «Tādējādi vispārējās vidējās izglītības priekšmeti ir vairāk
jāsasaista ar profesionālās izglītības
priekšmetiem un jāmāca pa moduļiem
īsākā laika periodā. Piemēram, ķīmija

jāsasaista ar frizieru, pavāru, konditoru praktiskajām mācībām, fizika – ar
metālapstrādi. Tas nozīmē ļoti ciešu
sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, lai saskaņotu mācību saturu un
tas nedublētos, izvirzītu sasniedzamos
rezultātus un arī pārbaudītu, vai mērķis
ir sasniegts,» skaidro direktore. Pēc jaunās modulārās sistēmas mācības Amatu
vidusskolā septembrī sāks 1. kurss, taču
šī sistēma pakāpeniski tiks integrēta arī
vecāko kursu mācību procesā. Direktore papildina, ka priekšmetu skolotāji
ieguldījuši lielu darbu modulāro programmu izstrādē un mācību materiālu
sagatavošanā.

Kvalifikācijas diplomu varēs
iegūt jau 3. kursā

Jaunā moduļu sistēma arī paredz, ka
topošie pirmkursnieki, kuriem Amatu
vidusskolā jāmācās četri gadi, jau 3. kursā varēs kārtot kvalifikācijas eksāmenu
un iegūt apliecību par profesijas ieguvi,
lai gan vēl nebūs pabeiguši vidusskolu.
«Mācoties specialitāti, audzēknis gan
apgūst profesiju, gan iegūst vispārējo
vidējo izglītību. Šobrīd 4. kursā nevar
kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt
diplomu, ja nav nokārtoti valsts centralizētie eksāmeni vispārējos priekšmetos
un iegūts vidējās izglītības atestāts.
Gadās, ka audzēkņi ar profesionālajiem
priekšmetiem tiek galā ļoti veiksmīgi,
bet grūtības sagādā vispārējie mācību
priekšmeti, tāpēc 3. kursā, saprotot,
ka kļūst par grūtu, nereti mācības
pārtrauc, reizē zaudējot iespēju saņemt
profesionālās kvalifikācijas diplomu, lai
gan daudz kas jau apgūts. Jaunā modulārā sistēma paredz, ka audzēkņiem
jau 3. kursā tiks dota iespēja kārtot
kvalifikācijas eksāmena pārbaudīju-

Šūšanas laboratorijā vēl tiek gaidītas jaunas iekārtas, kas tiks piegādātas līdz septembrim. Ir pasūtītas modernas šujmašīnas, un, darbā ieviešot digitālās tehnoloģijas, skola iegādāsies ploteri jeb lielizmēra printeri,
ar kuru varēs drukāt jau gatavas apģērba piegrieztnes. Līdz ar moderno tehnoloģiju iesaisti mācību procesā
skolai radusies nepieciešamība pēc papildu datorklases, tāpēc projekta gaitā izveidota vēl viena datorklase
ar 14 darba vietām.
mus un veiksmīga rezultāta gadījumā
saņemt kvalifikācijas diplomu. Tas būs
ieguvums topošajiem pirmkursniekiem,
proti, ja grūtības sagādā vispārējie
priekšmeti un jaunietis apsver domu
mācības pārtraukt, viņš vismaz nebūs
veltīgi apguvis profesiju un, nokārtojot
eksāmenu, saņems diplomu. Sava amata meistars – tā ir milzīga vērtība, un
diploms darba tirgū nav mazsvarīgs,»
pārliecināta E.Bišere. Viņa atzīst, ka
tas skolai reizē būs izaicinājums, lai
nerastos situācija, ka pēc kvalifikācijas
eksāmena nokārtošanas 3. kursā lielākā
daļa jauniešu tālākās mācības pārtrauc.

Saglabā viengadīgās un
pusotrgadīgās programmas
pēc vidusskolas

Nākamajā mācību gadā vairs netiks
turpināta ES atbalstītā programma
«Jauniešu garantija», kurā varēja
mācīties jaunieši vecumā no 17 līdz 29
gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību,
bet nemācās un nestrādā. Mācību
laikā tika maksāta arī stipendija no
70 līdz 115 eiro mēnesī. «Programma
ir noslēgusies, taču pieredze rāda, ka
šis mācību modelis, kad vidusskolu
absolventi salīdzinoši īsā laikā var apgūt profesiju, ir pieprasīts. Tieši tāpēc
esam nolēmuši šīs iestrādes turpināt un
nākamajā mācību gadā piedāvāt interesentiem ar vidusskolas diplomu gada
vai pusotra gada laikā iegūt CNC darbgalda iestatītāja, apģērbu modelēšanas
un konstruēšanas speciālista, friziera
stilista, vizuālā tēla stilista, konditora,
pavāra, grāmatveža, friziera, vizāžista
vai metinātāja profesiju. Atšķirībā no
«Jauniešu garantijas» dalībniekiem
nav noteikts vecuma ierobežojums un
netiks maksāta stipendija. Svarīgākais

nosacījums – jābūt vidusskolas atestātam,» stāsta E.Bišere, norādot, ka nav
būtiski arī tas, vai persona šobrīd strādā
vai ne, jo skola ir gatava kopā rast piemērotāko mācību formu, izmantojot arī
pieredzi mācīt attālināti. Par mācībām
šajās programmās audzēkņiem nebūs
jāmaksā.

Vidusskola – arī tālmācībā

Jau otro mācību gadu Amatu vidusskolā no 1. līdz 12. klasei var mācīties
vakara vai neklātienes programmā.
«Līdz ar kompetencēs balstītā izglītības
modeļa ieviešanu dzīvē no šā gada 1.
septembra būtiskas izmaiņas mācību
procesā būs 10. klases skolēniem – viņi
varēs izvēlēties, kurus priekšmetus
apgūt padziļināti. Amatu vidusskola
2020./2021. mācību gadā piedāvā iespēju izglītojamajiem iestāties neklātienē
10. klasē, izvēloties divas mācību jomas:
sociālā un pilsoniskā mācība un matemātika,» skaidro direktore, papildinot,
ka savulaik Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola, kas pagājušajā mācību gadā
tika pievienota Amatu vidusskolai,
ilgstoši rūpīgi bija strādājusi pie jauna
piedāvājuma tālmācībā. «Mēs šo darbu
turpinām un nākamajā mācību gadā
piedāvājam vidējo izglītību iegūt arī
tālmācības ceļā. Pagājušā mācību gada
pieredze apliecina, ka daļa neklātienes
vidusskolas audzēkņu ir spiesti mācības pārtraukt, jo nevar tās savienot ar
darbu. Taču tālmācība ir ļoti piemērota
strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem
cilvēkiem, kā arī tiem, kuriem nav
iespējas turpināt vai uzsākt mācības tradicionālajā vidusskolā. Tālmācība dod
iespēju sekmīgi mācīties neierobežotā
attālumā no izglītības iestādes,» stāsta
direktore, papildinot, ka ārkārtējā situā-

Skolas ēku rekonstrukcijas gaitā
liela uzmanība pievērsta vides pieejamībai. Abās skolas ēkās šogad ir
izbūvēts lifts, lai arī cilvēki ar kustību
traucējumiem var nokļūt uz mācību
klasēm un skolas zāli 2. stāvā.
cija, kad arī Amatu vidusskolā mācības
notika attālināti, devusi vēl lielāku
pārliecību, ka tas ir iespējams.

Būs mācību kafejnīca, kurā
pusdienot varēs arī pilsētnieki

Pārmaiņas skolā ir ne tikai mācību
darbā. Turpinot profesionālās izglītības
pilnveidi un paaugstinot tās pievilcību,
Jelgavas Amatu vidusskola pēdējos
gados būtiski modernizējusi izglītības
infrastruktūru un aprīkojumu. Noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts «Jelgavas
Amatu vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana un mācību aprīkojuma mo-

dernizācija, 2. kārta». «Šobrīd ir pilnībā
renovētas un sakārtotas visas Jelgavas
Amatu vidusskolas ēkas, kā arī pagalms
pie nama Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8,» stāsta direktore. Paplašinot
topošo pavāru iespējas, skolas ēkai
Akadēmijas ielā 25 uzcelta piebūve, kurā
ierīkots mācību virtuves karstais cehs,
konditorejas darbnīca, noliktava, trauku
mazgātava, mācību un degustāciju zāle,
kā arī garderobes audzēkņiem. «Telpas
ir gatavas, bet šobrīd gaidām modernu
aprīkojumu, kas tiks piegādāts līdz septembrim. Ņemot vērā jaunās iespējas,
Amatu vidusskolā atvērsim pusdienu
kafejnīcu – audzēkņi pasniedzēju vadībā
katru darbdienu gatavos maltīti, un šeit
par samaksu varēs paēst gan mūsu iestādes darbinieki un audzēkņi, gan arī citi
jelgavnieki. Tā darbosies līdzīgi kā skolas
mācību frizētava. Šobrīd tiek izstrādāts
finanšu modelis mācību kafejnīcai,» par
iecerēm stāsta E.Bišere.

Sava lokšņapstrādes zāle un
modernas metināšanas iekārtas

Piebūve uzcelta arī skolas ēkai Elektrības ielā 8, kurā paplašināta metālapstrādes laboratorija. «Tajā izveidotas 11
jaunas darba vietas, kas ir par četrām
vietām vairāk nekā līdz šim, turklāt visas
aprīkotas ar modernām metināšanas
iekārtām,» stāsta direktore. Taču vēl būtiskāks ieguvums metālapstrādē ir jaunā
lokšņapstrādes zāle, kurā varēs apgūt
specifiskas kompetences lokšņapstrādes
ciparvadības darbgaldu lietošanai. Šī zāle
ir ierīkota Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes
mācību parkā, kas ir galvenā praktisko
mācību bāze mūsu skolas audzēkņiem
CNC darbgaldu apgūšanā. Zāle aprīkota
ar jaunākās paaudzes iekārtām. Projek-
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Ceturtdiena, 2020. gada 11. jūnijs
ta gaitā iegādāts lāzers metāla lokšņu
griešanai, automātiskā materiālu noliktavas sistēma, atjaunota tehnika desmit
parka metināšanas posteņos, nodrošinot
iespēju mācīties uz jaunākās paaudzes
metināšanas iekārtām, iegādāts metāla
locīšanas darbgalds ar CNC vadības
sistēmu, metināšanas CNC robotroka/
manipulators, kas var strādāt arī kā 3D
plazmas griezējs.

Ploteris, kas drukās
gatavas piegrieztnes

Jauna tehnika līdz septembrim papildinās arī šūšanas laboratoriju. «Ir
pasūtītas modernas šujmašīnas, kā arī
šajā specialitātē cenšamies darbā ieviest
digitālās tehnoloģijas. Proti, konstruēšana un modelēšana turpmāk varēs
notikt arī datorprogrammā – skola iegādāsies ploteri jeb lielizmēra printeri, ar
kuru varēs drukāt jau gatavas apģērba
piegrieztnes,» stāsta skolas direktore.
Līdz ar moderno tehnoloģiju iesaisti
mācību procesā skolai radusies nepieciešamība pēc papildu datorklases,
tāpēc projekta gaitā izveidota vēl viena
datorklase ar 14 darba vietām. Skolā
šobrīd pavisam ir četras datorklases.
Būvdarbu gaitā rekonstruēti arī vairāki
mācību kabineti, skolas rekreācijas
telpas, izveidota pāreja uz jaunajām
piebūvēm, labiekārtoti abi pagalmi, teritoriju apzaļumojot un pie abām ēkām
izveidojot nelielu autostāvlaukumu, velonovietnes, kā arī visa skolas teritorija
šobrīd ir iežogota.

Pārmaiņas arī sporta
infrastruktūrā

Nav aizmirsts arī par to, lai audzēkņiem būtu patīkama vide, kurā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, un

būtiskas pārmaiņas piedzīvojusi skolas
sporta zāle. «Iepriekš mums bija sporta
vajadzībām pielāgota zāle, taču ar salīdzinoši zemiem griestiem, bez normālas
ventilācijas. Šobrīd sporta bloks ir piedzīvojis kardinālas pārmaiņas – lielajai
zālei pacelti griesti, izbūvējot jumta
logus, kas dod gaismu, ieklāts jauns
grīdas segums, ierīkota atbilstoša ventilācija, kā arī nomainītas visas komunikācijas. Izremontēta arī blakus esošā
aerobikas zāle, kurā iegādāti seši jauni
trenažieri. Līdz ar sporta zāles pārbūvi
ēkas 2. stāvā varējām ierīkot kabinetu
sporta skolotājam un paplašināt ieeju uz
sporta zāli, labiekārtojot un paplašinot
labierīcības, tostarp izbūvējot labierīcības, kurās var iekļūt cilvēki ar kustību
traucējumiem,» stāsta skolas direktore,
uzsverot, ka skolas ēku rekonstrukcijas gaitā par vides pieejamību daudz
domāts. Piemēram, abās skolas ēkās ir
izbūvēts lifts, lai arī cilvēki ar kustību
traucējumiem var nokļūt uz mācību
klasēm un skolas zāli 2. stāvā.
Projekta gaitā arī pārbūvēts sporta
laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, izveidojot to par daudzfunkcionālu sporta
stadionu, kuru sporta nodarbībām un
sacensībām izmanto Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņi, kā arī individuāli
var darboties jelgavnieki.
Kopējās projekta plānotās izmaksas
ir 5 003 648,97 eiro, tostarp Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 110 950,70 eiro, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām 128 875,72 eiro
un Jelgavas pašvaldības finansējums
1 763 822,55 eiro. Visiem projektā iecerētajiem darbiem jābūt pabeigtiem un
jaunajām iekārtām piegādātām līdz šā
gada 31. decembrim.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu labiekārtota teritorija
pie abām skolas ēkām – Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. Ēku
pagalmā ieklāts bruģis, izveidotas autostāvvietas, velonovietnes, kā arī
teritorija apzaļumota, iestādot košumkrūmus un puķes. Tāpat ap abām
ēkām atjaunots žogs.

Nāc mācīties
Jelgavas Amatu vidusskolā un iegūsti
profesiju, pamatizglītību un vidējo
izglītību neklātienē vai tālmācībā!
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Jelgavas Amatu vidusskola uzņem audzēkņus
2020./2021. mācību gadam.
PIETEIKTIES MĀCĪBĀM VAR:

• klātienē skolā Akadēmijas ielā 25 katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16;
• elektroniski skolas mājaslapā www.javs.lv.

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Būtisks ieguldījums veikts metālapstrādes mācību
programmā. Skolas ēkai Elektrības ielā 8 uzcelta
piebūve, kurā izveidotas 11 jaunas darba vietas metinātājiem, turklāt visas aprīkotas ar modernām metināšanas iekārtām. Bet Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Metālapstrādes mācību parkā, kas
ir galvenā praktisko mācību bāze Amatu vidusskolas
audzēkņiem, izveidota lokšņapstrādes zāle, kurā varēs
apgūt specifiskas kompetences lokšņapstrādes ciparvadības darbgaldu lietošanai. Iegādāts lāzers metāla
lokšņu griešanai, automātiskā materiālu noliktavas
sistēma, atjaunota tehnika desmit parka metināšanas
posteņos, iegādāts metāla locīšanas darbgalds ar CNC
vadības sistēmu, metināšanas CNC robotroka/manipulators, kas var strādāt arī kā 3D plazmas griezējs.
Paplašinot topošo pavāru iespējas, skolas ēkai Akadēmijas ielā 25 uzcelta piebūve, kurā ierīkots mācību virtuves
karstais cehs, konditorejas darbnīca, noliktava, trauku
mazgātava, mācību un degustāciju zāle. Telpas ir gatavas,
bet šobrīd tiek gaidīts aprīkojums. Ņemot vērā jaunās
iespējas, Amatu vidusskolā tiks atvērta pusdienu kafejnīca
– audzēkņi pasniedzēju vadībā katru darbdienu gatavos
maltīti, un šeit par samaksu varēs paēst gan skolas darbinieki un audzēkņi, gan arī citi jelgavnieki.

3. kvalifikācijas līmenis
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Grāmatvedis
Pavārs
Konditors
2. kvalifikācijas līmenis
Frizieris
1. kvalifikācijas līmenis
Šuvēja palīgs
Montāžas darbu atslēdznieks
1. kvalifikācijas līmenis
Šuvēja palīgs
Virtuves darbinieks
3. kvalifikācijas līmenis
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Frizieris stilists
Vizuālā tēla stilists
Konditors
Pavārs
Grāmatvedis
2. kvalifikācijas līmenis
Frizieris
Vizāžists
2. kvalifikācijas līmenis
Metinātājs

Iepriekšējā izglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Iepriekšējā izglītība
Pamatizglītība
Iepriekšējā izglītība
Pēc 7. klases
Pēc 7. klases
Iepriekšējā izglītība
Pēc 8. klases
Pēc 8. klases
Iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Iepriekšējā izglītība
Pamatizglītība

Mācību ilgums
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
Mācību ilgums
3 gadi
Mācību ilgums
3 gadi
3 gadi
Mācību ilgums
2 gadi
2 gadi
Mācību ilgums
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
Mācību ilgums
1 gads
1 gads
Mācību ilgums
1 gads

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PAMATIZGLĪTĪBU UN
VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEKLĀTIENĒ UN TĀLMĀCĪBĀ
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības
izlīdzinošā programma
Būtiskas pārmaiņas piedzīvojusi Jelgavas Amatu vidusskolas sporta infrastruktūra. Lielajai zālei pacelti griesti,
izbūvējot jumta logus, kas dod gaismu, ieklāts jauns
grīdas segums, ierīkota atbilstoša ventilācija, kā arī
nomainītas visas komunikācijas. Izremontēta arī blakus
esošā aerobikas zāle, kurā iegādāti seši jauni trenažieri.

Uzņem audzēkņus 1.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņem audzēkņus 10.–12. klasē.
Mācīties iespējams gan klātienē piektdienās un
sestdienās, gan tālmācības programmā.
Uzņem audzēkņus ar arodizglītību.
Mācību ilgums – 1 gads, un mācības notiek no
pirmdienas līdz piektdienai.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – iesniegums (uz skolas veidlapas), izglītību apliecinoša dokumenta
kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu, medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt
konkrētu profesiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Tālrunis informācijai – 63026175.
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NOTIKUMI

Izdota grāmata «Koncertdzīve
Jelgavā 1920–1940»
 Emīls Rotgalvis

Mūzikas vēsturnieks un ilggadējs Latvijas Nacionālā
orķestra mūziķis Elmārs Zemovičs izdevis trešo grāmatu,
kas veltīta starpkaru Latvijas
simfoniskās mūzikas vēsturei.
Tajā apskatīta Jelgavas koncertdzīve 20 gadu griezumā
– no 1920. līdz 1940. gadam
–, izceļot tā laika spilgtākās
personības Jelgavas mūzikas
dzīvē un Jelgavas filharmonijas simfoniskā orķestra
darbu.
E.Zemovičs galvenokārt pievērsies
perioda laicīgajai koncertdzīvei pilsētā,
īpašu uzmanību veltot Jelgavas orķestra
veidošanās gaitai, Jelgavas filharmonijas
dibināšanai 1931. gadā un tās koncertdarbībai vasaras sezonās. «Jelgavas
mūzikas dzīve Latvijas mūzikas vēstures kontekstā ir nepelnīti piemirsta un
pat apieta. 20. gadsimta 20.–40. gados
Jelgavā darbojās Skolotāju institūts, kas
atvērts 1920. gadā, un Jelgavas Tautas
konservatorija, kas atvērta 1921. gadā,
abām šīm iestādēm sniedzot lielu ieguldījumu Latvijas tautskolotāju un mūziķu
izglītošanā,» par grāmatā apskatītajām
vēstures lappusēm stāsta tās autors
E.Zemovičs, piebilstot: «Vēlos, lai šis
nelielais ieskats Jelgavas mūzikas dzīvē
rosinātu vēsturniekus padziļināti pievērsties Jelgavas un citu Latvijas pilsētu
mūzikas dzīves apzināšanai, izpētei un
izvērtēšanai.»
Autors cer, ka laika gaitā arvien vairāk
uzmanības tiks veltīta tādiem izciliem
Jelgavas mūzikas pedagogiem un izpildītājiem kā Atis Kauliņš, Jēkabs Mediņš,
Jūlijs Grūtups, Oļģerts Kreišmanis,
Leonīds Vīgners un citi.
Kā izziņas materiāls grāmatā sniegts
arī tālaika Jelgavas un apkārtnes mūziķu un mūzikas instrumentu meistaru
saraksts, bet stāstījumu par Jelgavas koncertdzīvi papildina vēsturiskas
fotogrāfijas. Tajās redzams Jelgavas
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Mākslinieki sūta
«Zīmītes draugam»

filharmonijas simfoniskais orķestris brīvdabas koncertos kultūras nama dārzā,
Amatnieku biedrības nama dārzā, kas
vēstures avotos nosaukts par vienu no
skaistākajiem starpkaru laika namiem
Akadēmijas ielā un labāko tūristu atCeturtajā izstādē, ar ko Latvijas Tekstilmākslas asociācija viesojas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā,
pūtas vietu pilsētā, īpaši izceļot tā āra
apmeklētāji var iepazīt plašu tekstilmākslinieku loku. Kā skaidro asociācijas vadītāja izstādes kuratore Andra Dīriņa,
verandu un skatuvi, kas redzama arī uz
šajos darbos atklājas autoru vēlme eksperimentēt ar materiālu un tehniku. Vairāki darbi pabijuši arī izstādēs ārvalstīs.
grāmatas vāka. Kā vizuāls papildinājums
kalpo tālaika mūzikas prominento personu portreti un koncertu afišas.
Noslēdzot savu apskatu, E.Zemovičs
uzsver, ka starpkaru laiks Jelgavas
simfoniskās mūzikas dzīvē jāskata divās
daļās – pirmā desmitgade līdz 1929.
gadam, kad orķestra izveide bija vien
spēcīga simfoniskajā mūzikā iesaistīto
jelgavnieku vēlme, un laiks no 1930. līdz
1940. gadam, kas dēvējams par Jelgavas
koncertdzīves zelta gadiem, notiekot
regulāriem koncertiem, kuros piedalījās
pazīstami mūziķi, un radot vidi, kas
sniedza iespējas gūt labu praksi arī jaunajiem izpildītājiem un diriģentiem. Tas
viss noslēdzās, sākoties Otrajam pasaules
karam, kurā Jelgava pieredzēja smagus
postījumus, tomēr grāmatā apkopotās
liecības ļauj atskatīties uz šo laiku, kas
bijis īpaši nozīmīgs 20. gadsimta Jelgavas
kultūras dzīvē.
Grāmatu «Koncertdzīve Jelgavā
1920–1940» var iegādāties lielākajos
grāmatu veikalos, un tā pieejama arī
Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs.
Grāmata tapusi ar Jelgavas pilsētas un  Emīls Rotgalvis
saziņas slēptākos slāņus tekstilminiatū- noteicoša loma bija māksliniekiem, kas
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
ru formātā, līdz ar to eksponētie darbi spējuši eksperimentēt ar netradicionāLīdz 12. jūlijam Ģederta Eliasa
atšķiras pēc stila un tehnikas, apvienojot liem materiāliem, daudzpusīgi izpausties
Jelgavas Vēstures un mākslas
gan tradicionālās, gan inovatīvās meto- ar maza formāta darbiem, un šādu darbu
muzejā skatāma Latvijas Tekdes, iezīmējot katra autora individuali- nozīme nav mazinājusies arī mūsdienās.
stilmākslas asociācijas izstātāti un dominējošās tekstila tendences. Nelielā formāta darbos parādās stilizētas
de «Zīmīte draugam», kurā
«Darbs pie lielformāta tekstilijām ir paciņas, vizuāli vēstījumi sajūtu gleznās,
eksponētas 38 mākslinieku
laikietilpīgs, bet miniatūras ļauj realizēt kas krāsotas ar diegiem, audumu un
tekstilminiatūras.
savas mirkļa idejas un pilnveidot arī jau- citiem materiāliem, kā arī izstādes nonas tehnikas, kuras pēc tam var īstenot saukumā ietvertās zīmītes. Daļa darbu ir
Tekstilminiatūru izstādes koncepcijas lielākos darbos. Izstādē redzam šķiedras vairāk abstrakti, liekot izstādes apmekpamatā ir pārdomas par ikdienišķiem mākslu, izmantojot salmus, papīru, lētājiem padomāt, kāds ir mākslinieka
procesiem savstarpējā saziņā. «Veidojot polietilēnu. Mākslinieki strādājuši arī ietvertais vēstījums un vai tas vienmēr
šo izstādi, mēs vēlējāmies paskatīties, kā ar tekstilaplikāciju, filcējumiem, daudzi sakrīt ar skatītāja saprasto.
laika gaitā ir mainījusies mūsu savstar- darbi ir telpiski objekti, parādot, cik
Izstādē piedalās 38 mākslinieki, topējā saziņa – zīmītes, vēstules. Šobrīd tekstilmāksla patiesībā ir plašs jēdziens,» starp tādas tekstilmākslā atzītas personīmēs daudz komunicējam bez vārdiem, ar piebilst A.Dīriņa.
bas kā Anita Celma un Edīte Pauls-Vīgsimboliem, un arī izstādes darbi ir sava
Izstādes izvēlētās tematikas nozīmi nere, kā arī mākslas studenti, kas ar
veida simboli, ko sūtījuši mākslinieki. pamato arī māksliniece Elīna Veilan- saviem darbiem vēl tikai sāk iepazīstināt
Izstādes temats ir visai plašs, tāpēc tā de-Apine: «Mūsdienās, ņemot vērā ār- plašāku auditoriju, piemēram, Liene
«Zaļajam putniņam», taču atklājās, katram sniedz iespēju par redzēto kārtīgi aizņemto sabiedrību, domu, ideju Lauriņa un Una Valtere. Izstāde muzejā
ka pierakstītās partitūras iznīcinātas. izdomāt savu stāstu,» skaidro Latvijas un vēlmju apmaiņa notiek daudzveidīgā būs apskatāma līdz 12. jūlijam, līdztekus
Tomēr bija arī pozitīvs pārsteigums, Tekstilmākslas asociācijas vadītāja paātrinājumā. Laika gaitā ir mainījušies muzeja apmeklētājiem sniedzot iespēju
uzzinot, ka kāda tālaika studente dažas Andra Dīriņa. Šī ir ceturtā asociācijas ikdienas savstarpējās saziņas paradumi apskatīt mākslinieces Ligitas Caunes
partitūras bija pārrakstījusi mācību izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un un process. Katrs, kurš iesaistās komuni- darbu izstādi «Atzīšanās mīlestībā», kas
vajadzībām, līdz ar to daļu no izrādes mākslas muzejā.
kācijas procesā, nes līdzi savas idejas un izstāžu zālē būs eksponēta līdz 5. jūlijam,
mūzikas mēs esam atguvuši. Ar mūzikas
Izstādes dalībnieki – pazīstami autori sajūtas, kas ietekmēs ziņas saņēmēja iz- un Elitas Šmēdiņas pašdarinātās lelles
atjaunošanu mums talkā nāca pianists un arī mākslas studenti – tika mudināti pratni un reakciju.» Māksliniece uzsver, izstādē «Lellīšu stāstiņi», kas pagarināta
Kārlis Krusts, izpildot šīs ļoti muzikālās atklāt savu pieredzi, atspoguļot un izcelt ka jau sākotnēji tekstilmākslas attīstībā līdz jūlija beigām.
kompozīcijas.»
Radiolugas tapšanā iesaistījušies gan
pašreizējie, gan agrākie teātra dalībnieki,
kā arī lomas ierunājuši cilvēki, kas līdz
staciju «Fortum». Par Ģintermuižas Dalības maksa pieaugušajiem – 10 eiro,
šim mazāk darbojušies lugās kā aktieri,  Emīls Rotgalvis
teju 120 gadus seno vēsturi ļaus uzzināt bērniem – 7 eiro un ziedojums Ģintertostarp režisors Jelgavas Jaunā teātra
Maija beigās durvis apmekviesošanās garīgās veselības aprūpes muižas muzejam. Dalībnieki lūgti līdzi
radītājs Agris Krūmiņš. Tapšanas prolētājiem atkal vērusi Latvijas
vēstures muzejā, bet pēc tam ceļš vedīs ņemt atstarojošu vesti, nepieciešamos
cesā iesaistoties arī ritma pedagogam
Dzelzceļa vēstures muzeja
cauri Tabora kapiem, atklājot, kas ir individuālās aizsardzības līdzekļus, kā
Aleksandram Jalaņeckim, Jelgavas
Jelgavas ekspozīcija, un tiek
dēkām apvītā agresīvā vārna.
arī pārtiku piknikam. Tāpat jāvelk ērts
Studentu teātrī šobrīd norit pēdējie darbi,
rīkots arī pirmais pasākums
Ceļā uz Vecpilsētas ielu pārgājiena laikapstākļiem atbilstošs apģērbs un
montējot ierakstīto materiālu, lai radošā
– industriālais pārgājiens.
dalībnieki apskatīs Jelgavas tipveida apavi, ko nav bail sasmērēt. Tā kā tiks
komanda kopīgi to varētu pirmoreiz
Tas 13. jūnijā vedīs cauarhitektūru un latviešu teātra tēva apmeklētas paaugstinātas bīstamības
noklausīties un nodot tālāk klausītājiem.
ri pilsētai abpus Lielupei,
Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja zonas, vecāki lūgti izvērtēt sava maz«Šajā laikā, kad tik daudz notiek ekrānos,
piedāvājot iespēju ne vien
ēku, kā arī Jelgavas ugunsdzēsības gadīgā bērna līdzdalību šajā pārgājienā.
esam radījuši kaut ko pašam lielākajam
apskatīt 1904. gadā celto
vēstures ekspozīciju. Pēc tam gaidāms
Jāpiebilst, ka Latvijas Dzelzceļa
ekrānam – iztēlei. Luga ir ļoti tēlaina un
lokomotīvju depo un tur
pikniks skvērā pie kultūras nama. vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija
krāšņa, un tās pasakas burvību šoreiz
esošo ritekļu – lokomotīvju,
Savukārt pārgājiena noslēgumā ceļš ikdienā apmeklējumiem pieejama
vislabāk varēsim parādīt tieši ar aktieru
vagonu un citas sliežu ceļu
vedīs gar agrāko cukurfabrikas teri- ierastajā laikā – trešdienās, piektdiebalss, skaņu un mūzikas palīdzību,»
tehnikas – kolekciju, bet arī
toriju uz bijušo Jelgavas lokomotīvju nās un sestdienās no pulksten 10 līdz
piebilst A.Kacena. Pie klausītājiem radiouzzināt par Jelgavas tipveidepo, lai iepazītos ar tajā izvietotajām 17 un ceturtdienās no pulksten 11
luga nonāks virtuāli, ierakstu publicējot
da arhitektūru un vietām
lokomotīvēm un vagoniem – leģendām līdz 19. Ekspozīcijas apmeklējumam
internetā, kur tas būs pieejams ikvienam.
pilsētā.
apvīto bruņoto salonvagonu, dīzeļlo- obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruSaite uz radiolugu tiks publicēta Jelgavas
komotīvi «2M62-0001», tautā sauktu ni 20032331, 67329494 vai e-pastu
Studentu teātra lapā sociālo tīklu vietnē
Pulcēšanās pārgājienam – Latvijas par «kapeiku», tvaika lokomotīvēm ilze.freiberga@ldz.lv.
«Facebook».
Tikmēr interesenti jau var novērtēt Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas un salonvagonu. Atpakaļceļā pārradošu veikumu, kurā iesaistījušies arī ekspozīcijā Stacijas ielā 3 no pulksten gājiens šķērsos Lielupi pa dzelzceļa
Jelgavas Studentu teātra dalībnieki. 10.30, un to vadīs izstāžu kuratore tiltu, kur varēs piedzīvot sajūtas, kad
A.Kacena un aktieri piedalījušies īpašā Ilze Freiberga. Pārgājiena dalībnieki līdzās gājējiem brauc vairāk nekā 100
latviešu lugu lasījumu ciklā, kopīgā varēs apskatīt Jelgavas ekspozīciju, tonnas smaga lokomotīve. Pārgājiena
videozvanā ar ārzemju latviešu teātru kas iekārtota 1904. gadā celtā tipiskā noslēgums paredzēts ap pulksten 17
kolektīvu dalībniekiem attālināti nospē- dzelzceļnieku dzīvojamā ēkā. Tālāk pie Jelgavas stacijas.
Pieteikties pārgājienam var pa tāllējot Hermaņa Paukša lugu «Karnevāls». pārgājiens vedīs uz Ģintermuižu, ejot
Lasījums pieejams, vietnē «Youtube» gar divlīmeņu dzelzceļu, kas ved Vents- runi 20032331, 67239494 vai e-pastu
uzmeklējot kanālu «Latviešu lugu lasī- pils un Dobeles virzienā, apskatot tam nora.austrina@ldz.lv, ilze.freiberga@
līdzās esošo biomasas koģenerācijas ldz.lv. Dalībnieku skaits ir ierobežots.
jumi 2020».
Foto: Nora Austriņa

Studentu teātrī top radioluga
 Emīls Rotgalvis

«Šis kultūras jomā bija laiks,
kad lielākā daļa plānoto pasākumu nevarēja notikt, bet
pavērās jaunas iespējas un
vieta eksperimentiem, ko arī
izmantojām,» stāsta Jelgavas
Studentu teātra režisore Astra
Kacena, kuras vadībā top radioluga, ieskaņojot Karlo Goci
izrādi «Zaļais putniņš». Luga
vienojusi aktiermākslas un
mūzikas radošās personības,
lai darba rezultāts jau drīz varētu nonākt pie klausītājiem.
A.Kacena atklāj, ka itāļu komēdijas
klasiķa K.Goci izrāde viņas redzeslokā
bijusi jau ilgāku laiku, taču motivāciju
iestudēt šo darbu radījuši tieši pēdējā
laika notikumi, kad delartiskās jeb profesionālās komēdijas dzimšanas vietu
Itāliju pēkšņā ikdienas dzīves apstāšanās
skāra visvairāk. «Tā sanāca, ka šodienas
notikumi saslēdzās ar mums teātrī tuvo
itāļu teātra formu, un nolēmām, ka ir
īstais laiks iestudēt šo darbu. Vienlaikus
tas ir arī veltījums mūsu daudzajiem
agrākajiem aktieriem, kuriem jau ir savi
bērni, jo luga paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem,» skaidro režisore,
kura pirmoreiz iestudē lugu audioformātā. Atbalstu tās tapšanā sniedzis Jelgavas
4. vidusskolas pedagogs skaņu režisors
Gatis Priekulis, kurš sarūpējis mikrofonus un skaņu kartes, lai Studentu teātra
telpas Čakstes bulvārī varētu pārtapt par
studiju, kurā aktieri ierunā lomas un
ieraksta skaņas.
Gādāts arī par muzikālo apdari, meklējot īpaši šai lugai rakstītās partitūras,
kas tapušas tās iestudējumam Jaunatnes
teātrī Rīgā 1970. gadā: «Ļoti centāmies
atrast Nila Grīnfelda rakstīto mūziku

Iepazīsti citādu Jelgavu, dodoties industriālā pārgājienā

