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Skolēni vasarā strādā,
lai kļūtu patstāvīgi
Foto: Ivars Veiliņš

Rīt pieminēs komunistiskā
genocīda upurus
 Ritma Gaidamoviča

pilsētas vadība, represētie,
viņu tuvinieki, un piedalīties
14. jūnijā pulksten 11
atceres pasākumā aicināts
Svētbirzē notiks atceikviens jelgavnieks. Pie pieres brīdis, pieminot
miņas akmens uzstāsies koris
komunistiskā geno«Balti».
cīda upurus, informē
Jāatgādina, ka 1941. gadā
Jelgavas pašvaldības
naktī no 13. uz 14. jūniju
Sabiedrisko attiecību
notika Latvijas iedzīvotāju
pārvaldē.
izvešana uz Sibīriju un citiem
attāliem reģioniem – savu
Pie memoriāla «Ciešanu dzimteni bija spiesti pamest
ceļš» un piemiņas akmens vairāk nekā 15 000 Latvijas
Svētbirzē pulcēsies Jelgavas iedzīvotāju.

Maznodrošinātie un trūcīgie
varēs pretendēt uz jaunu
pašvaldības pabalstu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā deklarētās
maznodrošinātās un
trūcīgās personas un
ģimenes no 1. augusta varēs pretendēt uz jaunu Jelgavas
pilsētas pašvaldības
atbalstu – dzīvokļa
pabalstu līdz 100 eiro
mēnesī īres maksai
īrētā mājoklī, izņemot pašvaldības dzīvokli.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieces Marta Mazūdre un Liene Slokenberga šovasar strādā skolas bibliotēkā – meitenes
saiņo grāmatas, lai tās no pils varētu pārvest uz izremontēto skolu. Šī viņām nav pirmā darba pieredze – Marta iepriekš
strādājusi bērnudārzos, bet Liene grāmatas palīdzējusi saiņot arī tad, kad tās no ēkas Mātera ielā pārvestas uz pili.
 Jana Bahmane

Jau rīt, 14. jūnijā,
algu par divām nostrādātām nedēļām
saņems 13–14 gadu
veci Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņi,
kuri piedalās pašvaldības nodarbinātības
programmā. Šovasar
kopumā pašvaldības
iestādēs, uzņēmumos
un kapitālsabiedrībās
plānots nodarbināt
vairāk nekā 370 skolēnu, savukārt vēl 124
vakances Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) vasaras nodarbinātības pasākumā
Jelgavas jauniešiem
piedāvā uzņēmēji, un
visaktuālākā ir pārdevēja palīga vakance.
«Mēs strādājam skolas bibliotēkā – saiņojam grāmatas, lai tās
no pils varētu pārvest uz mūsu
izremontēto skolu. Protams,
jau paredzējām, ka būs jākrāmē
mantas, bet, mūsuprāt, šeit, bib-

liotēkā, ir patīkama un mājīga
vide,» vērtē Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieces Marta Mazūdre un Liene Slokenberga. Abas
meitenes vasarā strādājušas arī
iepriekš – Marta darba pieredzi
guvusi pirmsskolas izglītības
iestādēs, savukārt Liene – savā
skolā, palīdzot kravāt mantas,
lai tās pirms pāris gadiem pārvestu uz pili. Vidusskolnieces neslēpj, ka viņu lielākā motivācija
strādāt ir iespēja nopelnīt vasaras izklaidēm, būt patstāvīgām,
piemēram, Marta ar draugiem
plāno doties uz Itāliju. «Mūsu
draugu lokā vasarā strādā daudzi. Tā ir lieliska iespēja iegūt
darba pieredzi, turklāt darbs
ir dienas pirmajā pusē, tādēļ
pēcpusdiena un vakars mums
ir brīvs,» vērtē viņas.
Pašvaldības skolēnu vasaras
nodarbinātības programma
ilgs līdz 23. augustam. Jūnija
pirmajās nedēļās kopumā strādā 139 skolēni – 65 13–14 gadu
vecumā un 74 vecumā no 15 līdz
17 gadiem. Jaunākie tiek nodarbināti divas nedēļas pa četrām
stundām dienā, savukārt 15–17
gadu veci izglītojamie – trīs

nedēļas pa sešām stundām
dienā. Darbu skolēniem šovasar piedāvā vairākas Jelgavas
izglītības iestādes, bērnu un
jauniešu centrs «Junda», Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, Zemgales
Olimpiskais centrs, pašvaldības iestāde «Kultūra», SIA
«Zemgales Eko», AS «Jelgavas
dzirnavas» un citi.
Pirmo reizi, iesaistoties NVA
nodarbinātības pasākumā, skolēnus vasarā nodarbina būvniecības nams «Kurši». «Mūsu
darbība ir diezgan sezonāla
– vasarā darba apjoms pieaug,
tādēļ, kaut arī Jelgavas veikalā ir
pilns štats, mums nepieciešami
papildu darbinieki. Šī nodarbinātības programma ir lieliska
alternatīva sezonas darbinieku
uzņemšanai, un esmu patīkami
pārsteigta par jauniešu darba
spējām un kvalitāti. Šovasar
kopumā plānojam uzņemt sešus jauniešus – pa diviem katru
mēnesi,» stāsta Jelgavas veikala
vadītāja Sanita Koklīte-Ādmine.
Jaunieši «Kuršos» strādā tirdzniecības zālē – līmē cenu zīmes,
kārto plauktus un veic citus ne-

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

pieciešamos darbus. «Aizvadītajā
vasarā strādāju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā
sabiedrībā «Latraps», bet, tā
kā šovasar tur darbu neizdevās
iegūt, izvēlējos «Kuršus» – šī
darbavieta ir arī tuvāk manām
mājām. Man ir svarīgi nopelnīt,
lai būtu savi līdzekļi, piemēram,
par pērn sapelnīto naudu nopirku motorolleru,» atklāj 16 gadus
vecais Emīls Pipars. Viņš vērtē,
ka šāds darbs ir labs lietderīgai
laika pavadīšanai vasarā, taču
nākotnē plāno studēt programmēšanu un attīstīt savu karjeru
informācijas tehnoloģiju jomā.
Arī 19 gadus veco Lauri Šefanovski interesē datori, un viņa
motivācija strādāt ir nopelnīt
naudu nepieciešamajiem datora
uzlabojumiem. «Caur NVA meklēju iespēju strādāt vasarā un
atradu šo piedāvājumu. Kopumā
darbs nav slikts – tiekam galā
ar uzticētajiem uzdevumiem,»
tā jaunietis.
Tāpat skolēnus vasarā nodarbina SIA «Jelgavas tipogrāfija»,
SIA «Kanclers», VAS «Latvijas
pasts», SIA «MNL» un citi – kopumā 17 darba devēju.
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Šādu pabalstu maija domes
sēdē atbalstīja Jelgavas domes
deputāti, un tas ieviests, risinot
pilsētas trūcīgo un maznodrošināto personu un ģimeņu mājokļa pieejamības jautājumu. «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos
«Sociālās palīdzības pabalstu un
sociālo garantiju piešķiršanas
noteikumi» ieviesti, lai paplašinātu to iedzīvotāju loku, kas
var saņemt pašvaldības atbalstu
mājokļa jautājuma risināšanā.
Diemžēl pieprasījums pēc pašvaldības dzīvokļiem šobrīd pārsniedz piedāvājumu, tāpēc pašvaldība nāca klajā ar iniciatīvu
izveidot jaunu sociālo pabalstu
trūcīgām un maznodrošinātām
personām un ģimenēm mājokļa
īres maksas segšanai,» skaidro
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece sociālo lietu, veselības
aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumos Rita
Vectirāne.
Jauno pabalstu varēs saņemt
trūcīgas un maznodrošinātas
personas un ģimenes, kas īrē
mājokli pilsētā, ir noslēgušas
īres līgumu un atbilst kaut vienam no šādiem kritērijiem: audzina vismaz vienu nepilngadīgu bērnu; ir atsevišķi dzīvojoša
pensijas vecuma persona; ir
atsevišķi dzīvojoša persona
ar invaliditāti; ģimenē nav
darbspējīgu personu. Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes vadītā-

jas vietniece Jeļena Laškova
uzsver, ka pabalsta saņēmēja
īpašumā nedrīkst būt nekustamais īpašums. Jauno pabalstu
līdz 100 eiro mēnesī nevarēs
saņemt maznodrošinātas un
trūcīgas personas un ģimenes,
kas dzīvo pašvaldībai piederošā
īpašumā, jo tām ir iespēja pretendēt uz jau esošo pašvaldības
dzīvokļa pabalstu īres maksai
par pašvaldības īpašumu, tāpat
jauno pabalstu nevarēs saņemt
maznodrošinātas un trūcīgas
personas, kas dzīvo apgādniekam piederošā īpašumā, – šīs
personas var pretendēt uz jau
esošo pašvaldības dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu
apmaksai.
Lai pieteiktos jaunajam pabalstam, Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē būs jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, kas ļaus
izvērtēt pabalsta pieprasītāja
ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī īres līguma kopija,
uzrādot oriģinālu.
J.Laškova skaidro, ka jauno
pašvaldības pabalstu varēs
saņemt tik ilgi, cik personai
vai ģimenei ir noteikts trūcīgā
vai maznodrošinātā statuss,
– parasti tie ir 3–6 mēneši.
«Pabalsts katru mēnesi tiks
ieskaitīts pabalsta pieprasītāja
kontā, un viņa līdzdalības uzdevums būs trīs mēnešu laikā
no pabalsta saņemšanas brīža
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
iesniegt maksājumu apliecinošu dokumentu, lai varētu pārliecināties, ka nauda izlietota
paredzētajam mērķim. Būtiski
uzsvērt, ka, uzrādot telpas īres
līgumu, Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes sociālie darbinieki
Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datubāzē arī pārbaudīs,
vai izīrētājs ir reģistrēts kā
saimnieciskās darbības veicējs.
Ja nebūs, par to tiks informēts
Valsts ieņēmumu dienests,»
precizē J.Laškova.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
var pieteikt bezmaksas dalīto
atkritumu konteinerus
 Anastasija Miteniece

Pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
ir iespēja bez maksas
pieteikt un pagalmā
izvietot dalīto atkritumu konteinerus
papīra, kartona un
plēves, kā arī stikla
iepakojumam – šādu
iespēju aicina izmantot uzņēmums «Zemgales Eko».
«Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīva atkritumu
apsaimniekošanas jomā paredz noteiktu mērķu izpildi,
un līdz 2025. gadam mums
būtu jāpārstrādā vismaz 55
procenti mājsaimniecību un
uzņēmumu radīto sadzīves atkritumu, bet līdz 2030. gadam
šim rādītājam jāpieaug līdz 60
procentiem. Vēl augstāki mērķi noteikti iepakojuma pārstrādei, un, lai tos sasniegtu
un nākotnē valstij nevajadzētu
maksāt bargas soda sankcijas
par prasību neizpildi, jau laicīgi katram no mums ir jāizprot
situācija un jāsāk šķirot atkritumus,» aicina SIA «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis.
Šobrīd daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem uzņēmums piedāvā bez maksas nodrošināt
gan dzelteno konteineru, kas
paredzēts jauktajam iepakojumam – papīram, kartonam un
plēvei –, gan zaļo konteineru,
kas paredzēts stikla iepakojumam – stikla pudelēm un
burkām.
Lai pieteiktu šādus konteinerus, dzīvokļu īpašniekiem
kopsapulcē jāpieņem lēmums
par konteineru dalītajiem
atkritumiem uzstādīšanu, jāizvēlas vieta, kur tos novietot, un

kopsapulces lēmums jānodod
nama pārvaldniekam, kurš
sagatavos un SIA «Zemgales
Eko» iesniegs pieteikumu.
«Mēs izvērtēsim nepieciešamo
konteinera tilpumu, uzstādīšanas vietu un piebraukšanas iespējas,» norāda A.Jankovskis.
Būtiski uzsvērt, ka dzeltenajā konteinerā drīkst izmest
kartonu, rakstāmpapīru, izjauktas kartona un papīra
kastes, plastmasas dzērienu
pudeles (saplacinātā veidā),
tīrus polietilēna maisiņus un
plēvi. Savukārt nedrīkst izmest eļļas pudeles, margarīna,
krējuma, jogurta iepakojumu,
rotaļlietas, sadzīves atkritumus, plastmasas lentes, slapju
un netīru kartonu un papīru,
piena, kefīra un citas pakas, kā
arī izstrādājumus, kas satur
foliju.
Zaļajā jeb stikla iepakojuma
konteinerā drīkst izmest pudeles un burkas – tām jābūt
tīrām, bez pārtikas atlikumiem, taču var būt ar metāla gredzeniem, riņķiem un
etiķetēm. Pirms izmešanas
iepakojumam jānoņem korķis
vai vāciņš. Zaļajā konteinerā
nedrīkst mest stikla burkas un
pudeles ar pārtikas un ķīmisko
atkritumu piejaukumu, spoguļus, lampu kupolus, keramikas
izstrādājumus (tostarp balzama pudeles), automašīnu logu
stiklus, kā arī pakešu logu
stiklus.
Jāpiebilst, ka uzņēmums
«Zemgales Eko» dalīto atkritumu konteineru uzstādīšanu
piedāvā kopš 2008. gada. Līdz
šim tie izvietoti 147 pilsētas
namu pagalmos. Savukārt privātīpašniekiem un juridiskām
personām dalīto atkritumu
konteinerus nodrošina SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi».

ZIŅAS

«FasTracKids» runas
konkursā uzvar jelgavnieks
 Ritma Gaidamoviča

«Man ļoti patika «Fas
TracKids» nodarbības
– visinteresantākās bija
par okeānu, alām, lidošanu un kosmosu.
Mēs paši arī taisījām
vulkāna izvirdumu!
Kad izaugšu liels, gribu
kļūt par pētnieku – pētīt alas, dzīvniekus un
ūdeni –, tāpēc skolā
man būs ļoti labi jāmācās dabaszinības. Bet
galvenais ir zināt, kā
neapmaldīties,» spriež
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes
«Sprīdītis» absolvents
Krišjānis Čulba. Viņš
ir uzņēmuma «Fas
TracKids Latvija» rīkotā
runas konkursa «Fas
TracKids balsis» uzvarētājs, kurš pagājušajā
nedēļā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
saņēma balvu – statuju
zvaigznes formā.
Krišjānis pagājušajā mācību
gadā apguva Jelgavas pilsētas
pašvaldības mērķprogrammu
«FasTracKids» un ir viens no
diviem Jelgavas pirmsskolēniem,
kuru video šogad tika iesniegts
runas konkursam. Lai tajā piedalītos, bija jāuzņem video, kurā
bērns stāsta, vai viņam patīk
«FasTracKids» nodarbības, kas
ir interesantākais un ko jaunu
viņš tajās uzzinājis. 19 iesūtīto
video konkurencē tieši Krišjāņa
stāstījums atzīts par labāko Latvijā 7+ vecuma grupā.
«Viens no «FasTracKids» mācību programmas mērķiem ir
iedvesmot un motivēt bērnus,

«AKG Thermotechnik Lettland» saņem
Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības balvu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Kaspars Garda/AHK

Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kamera
(AHK) pasniegusi Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības balvas.
Par AHK Gada biedru
Latvijā atzīts Jelgavā
strādājošais metālapstrādes uzņēmums
«AKG Thermotechnik
Lettland».
«AKG Thermotechnik Lettland» finanšu direktors un
valdes loceklis Kaspars Mazapšs atzīst, ka saņemtā balva
ir nozīmīgs novērtējums: «Šis
apbalvojums vēlreiz apliecina
mūsu uzņēmuma ilglaicīgo
veiksmīgo darbību Latvijā, Jelgavā, kā arī tā ir atzinība «AKG
Thermotechnik Lettland» 100
gadu pastāvēšanas jubilejā, kas
tiek atzīmēta šogad.»
Šobrīd uzņēmums attīsta
jauno ražotni, kas atrodas blakus esošajai bijušās autobusu
rūpnīcas «Amo plant» telpās,
un turpina piesaistīt jaunus
darbiniekus. Uzņēmuma plānā
šogad ir izveidot ap 50 jaunu
darba vietu, taču to skaits ir
atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp jaunu iekārtu
izgatavošanas un piegādes
ātruma un darbaspēka pieejamības.

«AKG Thermotechnik Lettland» ir Vācijas metālapstrādes uzņēmums, kas ražo visā
pasaulē pazīstamas augstas
kvalitātes siltuma apmaiņas
iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai,
agrotehnikai, elektronikas
industrijai un sadzīves iekārtām.
Jāpiebilst, ka Vācijas–Latvijas Uzņēmējdarbības balvu
pasniegšanas ceremonijā kā
labākais finanšu tehnoloģiju
uzņēmums apbalvots publiskās pārvaldes tehnoloģiju
uzņēmums SIA «MobillyTX»,
kas valsts un pašvaldību sektoram piedāvā caurspīdīgus
un kontrolējamus digitālos
risinājumus efektīvai finanšu

Ceturtdiena, 2019. gada 13. jūnijs

līdzekļu pārvaldei, bet tituls
«Gada eksportētājs» piešķirts
Jelgavas novada kūdras pārstrādes uzņēmumam «Laflora». AHK Uzņēmējdarbības
balva ik gadu tiek piešķirta
novatoriskiem uzņēmumiem
katrā Baltijas valstī – Lietuvā,
Latvijā un Igaunijā –, apbalvojot vietējos uzņēmumus, kas
izrādījuši īpašu iniciatīvu inovatīvu produktu attīstības un/
vai eksporta jomā un kuriem ir
saikne ar Vāciju.
Titula «AHK Gada biedrs»
uzvarētāju izvēlējās AHK reģionālā padome, ņemot vērā
dažādus faktorus, piemēram,
uzņēmuma ieguldījumu divpusējās ekonomiskās attiecībās
starp Vāciju un Latviju un
iesaisti AHK pasākumos.

Jelgavas pirmsskolas izglītības
iestādes «Sprīdītis» absolvents
Krišjānis Čulba uzvarējis uzņēmuma «FasTracKids Latvija» rīkotajā
runas konkursā «FasTracKids
balsis». Pagājušajā nedēļā viņš
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā saņēma izcīnīto
balvu – statuju zvaigznes formā.
Foto: JV

mācīt viņiem prezentēšanas
prasmes – kā strukturēt savu
domu, kā argumentēt, kā diskutēt –, un šāds konkurss ir viens
no veidiem, kā pārliecināties,
cik veiksmīgi tas izdevies. Ir jūtams, ka Krišjānis zina, ko grib
pastāstīt, viņš runā pārliecināti,
atbilstoši savam vecumam, kā
arī viņam ir labs balss tembrs,»
spriež uzņēmuma «FasTracKids
Latvija» valdes priekšsēdētājs
Eduards Filippovs, norādot, ka
konkursa darbi tika vērtēti pēc
vairākiem kritērijiem, tostarp
balss skaļums, runas skaidrība,
ķermeņa valoda, stāstījuma
struktūra, pārliecība. Viņš piebilst, ka Jelgavai šī ir jau otrā
uzvara – arī 2017. gadā 1. vietu
konkursā ieguva jelgavnieks.
«Jelgava ir pilsēta izaugsmei,
un prieks, ka mūsu uzņēmums

var sniegt savu ieguldījumu, ar
pašvaldības atbalstu īstenojot
šo mērķprogrammu un mācot
21. gadsimta nozīmīgākās kompetences – radošumu, kritisko
domāšanu, komunikācijas, sadarbības spējas un līderību,» tā
E.Filippovs.
Atzinīgi iespēju bērnudārzā
papildus apmeklēt «FasTracKids» nodarbības vērtē Krišjāņa
mamma Inga Madelāne-Čulba.
«Ģimenē šī ir jau otrā pieredze,
jo nodarbības iepriekš apmeklēja
arī Krišjāņa māsa, kura ar aizrautību katru reizi stāstīja, ko
iemācījusies. Arī Krišjānis vienmēr mājās nāca ar kādu jaunu
atziņu. Šis ir vecums, kad viss ļoti
interesē, un vērtīgi, ka ir cilvēki,
kuri pareizi, padziļināti izstāsta
par dažādām dabas parādībām
un lietām. Vecāki ne vienmēr

spēj atbildēt uz visiem bērnu
jautājumiem,» atzīst mamma,
piebilstot, ka pirms balvas saņemšanas ar Krišjāni pārcilājuši
visus nodarbībās izgatavotos
darbus un dēls ar lielu aizrautību stāstījis, kas katrā no tiem
attēlots. Jāpiebilst, ka Krišjānis
septembrī sāks mācības Jelgavas
4. sākumskolas 1. klasē.
Jāatgādina, ka ZRKAC no
2015. gada īsteno pašvaldības
mērķprogrammu «FasTracKids», kurā tiek mācītas dabas
zinātnes, pirmsskolas vecuma
bērnos attīstot zinātkāri, interesi
par dabas parādībām, to savstarpējo saistību un spēju zināšanas
pielietot dzīvē. «FasTracKids»
mācību programmu bez maksas
apgūst visu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko
grupu audzēkņi.

Apseko garantijas objektus
 Ilze Knusle

Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālisti
sākuši apsekot savā
apsaimniekošanā
esošos pilsētas publiskās infrastruktūras objektus, kuriem
ir spēkā garantija.
Nogruvusi grāvja
nogāze, aizsērējusi
caurteka, nodilis ielu
horizontālais marķējums, ietves bruģa
bojājumi, komunikāciju aku iesēdumi un
nokaltuši apstādījumi
– tie ir biežāk konstatētie defekti.
«Šobrīd mūsu apsaimniekošanā ir 35 garantijas objekti. To
uzraudzību sākām jau aprīlī,
un līdz šim apsekoti 24 objekti – defekti konstatēti 16 no
tiem. Līdzīgas problēmas tiek
fiksētas arī citus gadus, tāpēc
nav pamata uzskatīt, ka sniegotā ziema būtiski ietekmējusi
pilsētas infrastruktūras stāvokli,» norāda «Pilsētsaimniecības» vadītājs Māris Mielavs.
Pašvaldības iestādes speciālisti, konstatējot defektus,
veic fotofiksāciju un sagatavo
apsekošanas aktu, ko nosūta
uzņēmumam, kas objektu būvēja un ir atbildīgs par defektu

novēršanu garantijas laikā.
Tas uzņēmumam jādara par
saviem līdzekļiem. Šogad fiksēti tādi defekti kā, piemēram,
grāvja nogāzes nogruvums
Rubeņu ceļā, Atmodas ielā un
Romas ielā, nodilis horizontālais marķējums Dobeles ielā
un stāvlaukumā pie 5. vidusskolas, ietves bruģa defekti
pieturvietā Zvejnieku ielā,
Aspazijas ielā, pie 5. vidusskolas, deformējies segums Pasta
salas vingrošanas laukumā,
nokaltuši apstādījumi Latvijas
atmodas laika piemiņas vietā
«Brīvības ceļš» Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja skvērā pie pieminekļa
«Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» fragmenta un Meža
kapsētā, komunikāciju aku un
vāku iesēdumi Dobeles ielā.
«Mēs skrupulozi izvērtējam
iemeslus, kāpēc defekti radušies, un uzņēmējiem izvirzām
pretenzijas tikai tādā gadījumā, ja tie ir viņu vainas dēļ,
piemēram, neievērojot tehnoloģiskos procesus, izmantojot
nekvalitatīvus materiālus vai
nekvalitatīvi veicot darbus.
Līdzšinējā pieredze liecina: ja
pretenzijas ir pamatotas, uzņēmēji defektus novērš nekurnot,
jo tas zināmā mērā ir arī viņu
reputācijas jautājums,» norāda
M.Mielavs, piebilstot, ka lielākā daļa no pērn konstatētajiem
defektiem jau ir novērsti.

Jāatgādina, ka garantija
ir ne vien jaunizbūvētajiem
objektiem, bet arī visiem ikdienas uzturēšanas darbiem un
katrai rakšanas darbu atļaujai.
Pašvaldības speciālisti objektus apseko arī ikdienā, bet
reizi gadā – parasti pavasarī –
veic rūpīgu inventarizāciju, lai
pārliecinātos, kā infrastruktūra ir pārziemojusi. Jāpiebilst, ka palīdz arī iedzīvotāju
līdzdalība – par pamanīto var
ziņot Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centram, zvanot pa bezmaksas
iedzīvotāju atbalsta tālruni
8787 vai atzīmējot problēmu
interaktīvajā kartē mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv.
No šobrīd «Pilsētsaimniecības» pārziņā esošajiem garantijas objektiem kā lielākos
var minēt Akadēmijas ielas
posmu no Raiņa līdz Lielajai
ielai, Rūpniecības ielas posmu no Tērvetes līdz Dambja
ielai un Atmodas ielas posmu
no Dambja ielas līdz Dobeles
šosejai un no Ganību ielas līdz
bērnudārzam «Kāpēcīši», Rubeņu ceļu no Loka maģistrāles
līdz pilsētas administratīvajai
robežai, stāvlaukumu pie 5.
vidusskolas, Meža kapu paplašināto daļu, velonovietnes
pie abām dzelzceļa stacijām,
vingrošanas laukumu Pasta
salā, vides objektu «Laika
rats 100».
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Maznodrošinātie un trūcīgie
varēs pretendēt uz jaunu
pašvaldības pabalstu
No 1.lpp.

Maija domes sēdē Jelgavas
domes deputāti atbalstīja arī
grozījumus saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtība». Būtiskākie grozījumi paredz, ka maznodrošinātām vai trūcīgām
personām un ģimenēm, kuras
vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, īrējot dzīvojamo telpu
sociālajā dzīvojamajā mājā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
9, ir jābūt deklarētām Jelgavā ne mazāk kā pēdējos trīs
gadus – iepriekš tie bija pieci
gadi. Tāpat saistošie noteikumi papildināti ar punktu, kas

nosaka: pašvaldības dzīvoklis
turpmāk personām tiks izīrēts
uz laiku līdz vienam gadam,
taču līgumu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem būs
tiesības pagarināt. «Iepriekš
šis jautājums pašvaldības saistošajos noteikumos nebija
atrunāts un līgumi tika slēgti
gan uz sešiem mēnešiem, kā
nosaka likums «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām», gan arī
beztermiņa. Taču praksē esam
pārliecinājušies, ka terminēts
līgums vairāk motivē īrniekus
maksāt rēķinus un pildīt saistības,» norāda Jelgavas pašvaldības Juridiskā sektora vadītājas
vietniece Iveta Potapova.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Demontē tiltu pār
Svēti Būriņu ceļā
Foto: Ivars Veiliņš

Aspazijas ielā atjauno
ietvi un autobusu pieturu
 Anastasija Miteniece

Aspazijas ielas posmā
no Draudzības līdz Asteru ielai tiek atjaunota
ietve un vasaras gaitā
tiks izbūvēta jauna autobusu pieturas platforma. Būvdarbu laikā
var būt ierobežota satiksme.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders norāda, ka ietve un pieturvieta Aspazijas ielā jau ilgstoši
bijusi kritiskā stāvoklī – vecais
asfaltsegums bija sadrupis un
nelīdzens, kas radīja neērtības

apkārtējo namu iedzīvotājiem un
vecākiem, kuri ar bērniem dodas
uz tuvumā esošo pirmsskolas  Ritma Gaidamoviča
izglītības iestādi. Šobrīd Aspazijas
ielas posmā no Draudzības līdz
Līdz 30. jūlijam aizAsteru ielai 192 kvadrātmetru
liegta autotransporplatībā tiek atjaunota ietve, vecā
ta satiksme Būriņu
asfaltbetona vietā ieklājot bruģi.
ceļa posmā no Vītolu
Savukārt vēlāk pieturvietā tiks
līdz Bāra ceļam, jo tur
izbūvēta arī platforma.
sākta tilta pār Svēti
Jāpiebilst, ka darbu laikā iedzīdemontāža. Tā vievotāji aicināti izmantot ietvi pretā tiks būvēts jauns
tējā ielas pusē, bet autovadītājiem
dzelzsbetona tilts.
jārēķinās ar satiksmes ierobežojuGājēji un velobraucēmiem. Būtiski, ka Aspazijas ielas
ji minēto posmu var
pietura ir pieejama, taču tā par
šķērsot pa speciāli
vairākiem metriem pārcelta no
izveidotu uzbērumu
būvdarbu norises vietas.
blakus tiltam.
Darbus paredzēts pabeigt līdz
15. jūlijam.
Savu laiku nokalpojušā tilta
demontāža pār Svēti Būriņu
ceļā ir viens no projektā «Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta»
paredzētajiem pasākumiem.
koģenerācijas stacijas vadītāja Pagājušajā nedēļā uzņēmums
pienākumus.
«Būvinženieris» izveidojis uzA.Vanagam ir vairāk nekā 20 bērumu blakus tiltam, lai pa
gadu darba pieredze enerģētikas to šķērsot upi varētu kājāmnozarē, projektu vadīšanā un gājēji un velobraucēji, taču
uzraudzībā, kā arī uzņēmumu autotransporta kustība ir
vadīšanā. Viņš koncernā «Fortum» slēgta. Šobrīd ir demontētas
strādā kopš 2014. gada, aktīvi dar- tilta sijas, klājs un margas,
bojas Latvijas Siltumuzņēmumu
asociācijas padomē, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijā, Vēja
enerģijas asociācijā un Somijas
Tirdzniecības palātā.
Latvijā «Fortum» nodrošina
centralizēto siltumapgādi vairāk  Ritma Gaidamoviča
nekā 16 000 mājsaimniecību
un 170 juridiskajiem klientiem
Pilsētas izglītības iestāJelgavā, piegādā siltumenerģiju
dēs turpinās skolēnu
Daugavpilī, ražo elektroeneruzņemšana 7. klasēs –
ģiju koģenerācijas stacijās un
pirmajā nedēļā 7. klases
nodarbojas ar jaunu atjaunojamās
jau nokomplektētas
enerģijas un aprites ekonomikas
Jelgavas Valsts ģimprojektu attīstīšanu.
nāzijā, Spīdolas Valsts

Par «Fortum» biznesa vadītāju
Latvijā iecelts Andris Vanags
 Ilze Knusle

10. jūnijā par Somijas
enerģētikas korporācijas «Fortum» biznesa
vadītāju Latvijā iecelts
SIA «Fortum Latvia»
valdes priekšsēdētājs
un Jelgavas biomasas
koģenerācijas stacijas
vadītājs Andris Vanags.
Uzņēmumā informē, ka līdzšinējā «Fortum» biznesa vadītāja
Latvijā Jūlija Sundberga ir pieņēmusi jaunus darba izaicinājumus
ārpus «Fortum». Uzņēmuma
stratēģijas īstenošanu Latvijā turpinās A.Vanags, galveno uzmanību
veltot energoefektīvu un aprites
ekonomikā balstītu enerģētikas
risinājumu ieviešanai. Tāpat viņš
turpinās pildīt Jelgavas biomasas

AS «G4S Latvia» (reģ.Nr.4010 3058 465) aicina darbā INKASENTU(-I) Rīgā.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu (700–1000 EUR);
• visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• bezmaksas formastērpu.

Prasības:
• apsardzes sertifikāts;
• ieroča nēsāšanas atļauja;
• C kat. autovadītāja tiesības;
• latviešu un krievu valodas zināšanas.
SVARĪGI! Darbiniekiem no reģioniem apmaksājam transporta izdevumus.
Pieteikties pa tālruni 27807264 vai e-pastu cv@lv.g4s.com.

SIA «Jelgavas ūdens» (reģ.Nr.41703001321) paziņo par zemes gabala
Tērvetes ielā 107, Jelgavā, kad.Nr.09000180498, ar kopējo platību 3896 m²
(turpmāk – nekustamais īpašums) pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Nosacītā cena – 15 000 EUR.
Nodrošinājuma nauda – 1500 EUR – jāieskaita SIA «Jelgavas ūdens» bankas norēķinu kontā
ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles.
Ar nekustamo īpašumu var iepazīties Tērvetes ielā 107, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa
tālruni 29187119 vai 63023575.
Izsole notiks 2019. gada 9. jūlijā plkst.14 Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.
Reģistrēšanās izsolei – līdz 2019. gada 8. jūlija plkst.14 Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, pie biroja
administratores vai pieteikumu nosūtot pa e-pastu jelgavas.udens@ju.lv.
Nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 14 dienu laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumus var saņemt Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai apskatīt mājaslapā www.ju.lv.
Tālrunis uzziņām – 63007118.

bet drīzumā tiks noņemti arī
tilta balsti un sākta jauna
tilta būvniecība.
Svētes upē šajā vietā tiks
uzlabota arī caurplūde un
nostiprināti krasti ar tērauda
rievsienām zemtilta daļā, izveidojot konusa nostiprinājumu un laukakmeņu krāvumu.
Tilta pieejas gan labajā, gan
kreisajā krastā tiks asfaltētas,
kā arī izbūvēts grants segums
ielas turpinājumā – 22,5 metru garumā kreisajā krastā
un 40 metru garumā labajā
krastā. Tiltam un tā pieejām
abās pusēs uzstādīs tērauda
drošības barjeras.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» jau iepriekš
tehniskajā apsekošanā secināja, ka racionālāk ir būvēt
jaunu tiltu, un vecā koka tilta
vietā taps tilts ar laiduma
konstrukciju no saspriegtas
vienlaidus monolītas dzelzsbetona plātnes, kas nodrošinās lielāku nestspēju.
Lai mazinātu intensīvu
nokrišņu izraisītu applūšanas risku Svētes upei pie-

gulošajās teritorijās Būriņu
ceļā un Sniega ielā, Jelgavas
pašvaldība šobrīd īsteno divus projektus – «Svētes upes
caurplūdes atjaunošana pie
Būriņu ceļa tilta» un «Zaļās
infrastruktūras izveidošana
Sniega ielas piegulošajās
teritorijās». To gaitā jau tiek
atjaunota novadgrāvju sistēma, Būriņu ceļā pār Svētes
upi drīzumā tiks uzsākta
jauna tilta būvniecība, tāpat
Vītolu ceļā paredzēts tilta pār
Svēti vietā izbūvēt caurteku
regulatoru un veidot ceļa
uzbērumu, bet applūstošajās
pļavās Svētes krastā tiks
ierīkota atpūtas zona – celiņu tīkls ar koka laipām, pa
kurām varēs pārvietoties arī
palu laikā.
Saistībā ar projektos paredzētajiem darbiem līdz jūnija
beigām ir ierobežota satiksme
Miezītes ceļa posmā no Sniega
ielas līdz Vītolu ceļam, līdz 31.
jūlijam – Sniega ielas posmā
no Dambja ielas līdz Miezītes
ceļam un Līgas ielas posmā no
Sniega ielas līdz Bebru ceļam.

Viena 7. klase Jelgavas Centra
pamatskolā jau nokomplektēta

ģimnāzijā un Tehnoloģiju vidusskolā, taču
pārējās skolās audzēkņu uzņemšana vēl norit.
Nedēļas laikā mācībām
Jelgavas Centra pamatskolas 7. klasē pieteikušies 25 skolēni, un tas
nozīmē, ka viena klase
jaunajā pamatskolā jau
ir nokomplektēta.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka no jūnija skolas statuss un
nosaukums mainās Jelgavas 3.
sākumskolai, kas darbu turpina
kā Jelgavas Centra pamatskola.
3. jūnijā šajā skolā sāka uzņemt
izglītojamos mācībām 7. klasē. Direktora vietniece Daiga Miķelsone
stāsta, ka līdz 11. jūnijam 7. klasē
uzņemti 25 skolēni, galvenokārt
skolas absolventi, kas izvēlējušies
mācības turpināt savā skolā. «Vie-

na septītā klase jau nokomplektēta
– 18 skolēni ir mūsu skolas absolventi, bet pārējie pārnākuši no
citām pilsētas izglītības iestādēm.
Vislielākā aktivitāte bija vērojama
pirmajās uzņemšanas dienās, kad
mācībām 7. klasē pieteicās mūsu
skolas absolventi. Vecāki ļoti atzinīgi novērtē iespēju bērniem
turpināt mācības ierastajā vidē,
turklāt tas arī ģimenēm atvieglos
loģistiku, jo daudzi vecāki mūsu
skolu izvēlas tāpēc, ka tā atrodas
pilsētas centrā. Liela daļa bērnu
pēc stundām apmeklē Jelgavas
Mākslas skolu, Mūzikas skolu
un «Jundu», un no mūsu skolas
viņiem ir ērti tur nokļūt,» norāda
direktores vietniece.
Uzņemšana 7. klasē Centra
pamatskolā turpināsies visu jūniju, un iestāšanās dokumentus
var iesniegt katru darba dienu
no pulksten 8 līdz 16. D.Miķelsone stāsta, ka kopumā skolā
plānotas divas 7. klases. «Ņemot vērā pārmaiņas – 7. klases
skolēniem ir jāmācās arī ķīmija
un ģeogrāfija –, šobrīd savam
kolektīvam aicinām pievienoties
šo priekšmetu skolotājus, tāpat
mums nepieciešams matemātikas
un latviešu valodas pedagogs,» tā

D.Miķelsone, piebilstot, ka skolā
šovasar tiks ierīkots ķīmijas un
ģeogrāfijas kabinets, iegādājoties
visu darbam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi.
Izglītojamo uzņemšana 7. klasēs šobrīd ir noslēgusies Jelgavas
Valsts ģimnāzijā, kas uzņēmusi
145 skolēnus, Spīdolas Valsts
ģimnāzijā, kur 7. klasēs uzņemti
110 bērni, kā arī Tehnoloģiju
vidusskolā, kur uzņemti 80 skolēni. Taču bērni, kuriem jāuzsāk
mācības 7. klasē, vēl tiek gaidīti
4. vidusskolā, kurā dokumentus
var iesniegt katru darba dienu no
pulksten 9 līdz 14, 5. vidusskolā,
kur dokumentus pieņem no pulksten 9 līdz 16, un 6. vidusskolā –
mācībām šajā skolā var pieteikties
darba dienās no pulksten 8 līdz 15.
Jāpiebilst, ka 7. klasēs Jelgavas
skolās šogad kopā plānots uzņemt
348 skolēnus.
Rīt, 14. jūnijā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un 17. jūnijā arī
Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Spīdolas
Valsts ģimnāzijā, 4. vidusskolā un
5. vidusskolā sāksies izglītojamo
uzņemšana 10. klasēs. Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem,
šogad 10. klasēs pilsētas skolās
paredzēts uzņemt 377 skolēnus.
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Īsi
 Kopš svētdienas spēkā ir vasaras sezonas vilcienu kustības
saraksts, un jaunajā sarakstā
mainīti vairāku reisu izbraukšanas
laiki. Izmaiņas skārušas arī reisus
maršrutā Jelgava–Rīga, informē
AS «Pasažieru vilciens». Iedzīvotāji iepazīties ar aktuālo vilcienu
kustības sarakstu var mājaslapā
www.pv.lv. Lai līdz ar ieviestajām
izmaiņām nerastos pārpratumi, AS
«Pasažieru vilciens» aicina laicīgi
pārliecināties par konkrētā vilciena izbraukšanas laiku mājaslapā
vai mobilajā lietotnē publicētajā
vilcienu kustības sarakstā, kas
redzams 10 dienas iepriekš. Jāpiebilst, ka pasažieriem arī turpmāk
būs pieejami kabatas formāta
vilcienu kustības saraksti. Jauno
sarakstu bez maksas iespējams
saņemt biļešu tirdzniecības kasēs
lielākajās stacijās visos maršrutos.
Tas pieejams arī «Pasažieru vilciena» mājaslapā www.pv.lv, kā arī
mobilajā lietotnē.
 Pagājušajā nedēļā Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa 8.
stāvā darbu sācis restorāns
«Tornis». «Satraukums ir, bet ticu,
ka mums izdosies un jelgavniekiem un pilsētas viesiem patiks,»
pirms restorāna atvēršanas atzina
viena no tā izveidotājām Kristīne
Caunīte. Restorānu «Tornis» Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa 8. stāvā
izveidojušas divas jelgavnieces –
K.Caunīte un Linda Pūce –, kuras
uzvarēja Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra izsludinātajā konkursā par
restorāna telpu nomas tiesībām.
Restorānā ēdienus gatavos no
vietējiem produktiem, galvenokārt
no Jelgavas novadā ražotajiem.
Pamatojoties uz šo koncepciju,
ēdienkarte tiks mainīta atbilstoši
sezonai. Restorānā «Tornis» darbs
tiek nodrošināts 16 cilvēkiem. Komanda šobrīd praktiski ir nokomplektēta, taču restorāns aicina pievienoties vēl vienu pavāra palīgu.
Vakancei var pieteikties pa e-pastu
restoranstornis@gmail.com.
 7. jūnijā Jelgavas pilī pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
maģistrei Maritai Siljēkabai-Kalnozolai pasniedza Jelgavas domes balvu par Jelgavas pilsētai
un Zemgales reģionam aktuāla
pētījuma izstrādi. LLU informē,
ka jaunā maģistre studiju programmas «Projektu vadība» gaitā
izstrādāja un aizstāvēja maģistra
darbu «Ilgtspējīga projektu vadība un tās īstenošana Latvijā».
Zinātniskā vadītāja ir Dr.sc.soc.
asociētā profesore Dina Bite.
Jelgavas pilsētas domes balva
tika izveidota 2018. gada aprīlī
Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas, LLU un
Jelgavas domes sadarbības ietvaros, lai veicinātu Jelgavas pilsētas
un Zemgales reģiona attīstību,
atbalstītu zinātniskās izstrādnes
un jaunatnes interesi par zinātni.
 Līdz 30. septembrim aizliegta
satiksme Priežu ielas posmā no
Brīvības bulvāra līdz Aviācijas
ielai, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Autovadītāji būvdarbu «Ūdensapgāde
un kanalizācija Aviācijas, Priežu,
Zvaigžņu ielās, 26. posms» laikā
aicināti izvēlēties apbraucamo ceļu
un ievērot izvietotās ceļa zīmes.
«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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SMILŠU SKULPTŪRU FESTIVĀLS
Skulptūru
parks atvērts

Ceturtdiena, 2019. gada 13. jūnijs

1. VIETA

Smilšu skulptūras joprojām var apskatīt katru dienu no pulksten 10 līdz 20.
Ieejas maksa pieaugušajiem – 2 eiro;
skolēniem, studentiem, pensionāriem
un invalīdiem – 1 eiro. Par biļetēm var
norēķināties tikai skaidrā naudā.

Lai gan 13. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs», kas aizvadītās nedēļas nogalē notika
Pasta salā, ir izskanējis, pateicoties labajiem laikapstākļiem, smilšu māksla Pasta salā joprojām ir baudāma,
un tie, kuri vēl nav redzējuši 16 lielformāta smilšu skulptūras par tēmu «Antīkā pasaule», aicināti tās aplūkot.
«Nav noslēpums, ka brīvdabas pasākumos daudz ko nosaka laikapstākļi – kaut arī vairākkārt tika solīts negaiss, Jelgavai tas gāja secen, laikapstākļi bija labvēlīgi. Pēc mūsu novērojumiem, lielākā apmeklētāju plūsma
parkā bija sestdienas vakarā, kad karstums bija pierimis un cilvēki labprāt izmantoja iespēju ne tikai apskatīt
skulptūras, bet arī baudīt citas piedāvātās aktivitātes. Katru gadu domājam, kā arvien vairāk festivālā integrēt
Pasta salu, lai cilvēki šeit pavadītu pēc iespējas ilgāku laiku un baudītu kopējo atmosfēru, un, manuprāt, tas,
ka bērnu rotaļu laukumu pārvietojām aiz skulptūru parka, paplašinot piedāvājumu, sevi attaisnojis,» vērtē
pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics.
Jāatgādina, ka šogad smilšu mākslas darbus, atainojot tajos dažādu kultūru senos simbolus, veidoja tēlnieki
no Somijas, Ukrainas, Krievijas, ASV, Mongolijas, Kazahstānas, Lietuvas un Latvijas, turklāt Kazahstāna un
Mongolija Jelgavas festivālā tika pārstāvētas pirmo reizi.
Parka kopskatu selfijā centās iemūžināt tūristes no Panevēžas
Lietuvā. Viņas ar lielu apbrīnu smilšu skulptūras vēroja pirmo
reizi. «Gan Jelgavas ledus, gan smilšu festivāli Lietuvā ir ļoti izslavēti – esot vērts atbraukt. Ziemā izmantojām iespēju ar tūristu
autobusu atbraukt apskatīt ledus skulptūras, bet tagad – smilšu
skulptūras, un, jāatzīst, runas nav tukšas – tas ir kaut kas fantastisks! Varam tikai apbrīnot, kā mākslinieki tādā karstumā ir
spējuši radīt tik brīnišķīgus darbus. Te ir strādājuši profesionāļi,»
spriež lietuvietes Elvīra, Donāta un Monika. Viņas uz Jelgavu
atbraukušas kopā ar 36 tūristu grupu no Viļņas, Kauņas un Panevēžas. «Mūsu dienas plānā iekļauta smilšu skulptūru, Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apskate un tālāk ekskursija uz
Jūrmalu. Vienai personai tas izmaksāja 30 eiro, un uzskatu, ka,
ņemot vērā, ko esam redzējuši, tas ir nieks,» tā Elvīra.
Viena no festivāla apmeklētāju apbrīnotākajām bija
astoņus metrus augstā un 15 metrus platā demo
skulptūra. Pie tās tapa tūkstošiem fotogrāfiju, un
apmeklētāji pat jokoja, ka pie vērienīgās skulptūras var imitēt atvaļinājumu Ēģiptē. «Esot pie lielās
skulptūras, sajutāmies kā tuksnesī. Ir piramīdas,
karsts, saule spīd, apkārt smiltis, kuras vējš ik pa
brīdim padzenā… Paši tuksnesī neesam bijuši, taču
pieļaujam, ka tā tur arī varētu būt. Smējāmies, ka,
nofotografējoties uz šīs skulptūras fona, draugiem
var stāstīt, ka bijām atvaļinājumā Ēģiptē,» tā jelgavnieki Jānis un Marta.

Pasta salas apkārtnē nedēļas nogalē bija gluži kā skudru pūznī –
cilvēki vizinājās ar kuģīšiem, katamarāniem, fotografēja ne tikai
smilšu skulptūras, bet pozēja arī pie citām skulptūrām pilsētā.
Viens no populārākajiem objektiem bija «Jelgavas students»,
kuru kadrā tvēra arī ciemiņi no Talsiem. Sešu cilvēku kompānija
Jelgavā bija ieradusies ar sabiedrisko transportu, pulksten 9 izbraucot no Talsiem, un pulksten 14.30 viņi jau devās atpakaļ. «Trīs
stundas pietiek, lai izstaigātu Pasta salu, apskatītu skulptūras,
pabaudītu atmosfēru,» saka Dace, kura Jelgavā viesojās kopā ar
kolēģēm un mazbērniem. «Cepuri nost Jelgavai! Te ir skaisti, un
skulptūras – tas ir kaut kas fenomenāls,» piebilst Nellija.

«Izmēros mazāks festivāls, bet kvalitāte tikpat augsta»
Pirmo reizi novērtēt festivālu Jelgavā bija ieradies Starptautiskās sniega un ledus skulptūru asociācijas
prezidents Juhani Lillbergs no Somijas, kurš jau vairāk nekā 30 gadu piedalās ledus un sniega, retāk
– smilšu skulptūru festivālu organizēšanā. Viņš ir arī viens no pasaulē lielākā Starptautiskā ledus un
sniega skulptūru festivāla organizatoriem Ķīnā, Harbinā, kur piedalās arī Latvijas mākslinieki. J.Lillbergs
šoreiz bija goda viesis, kurš savu viedokli izteica, arī darbojoties konkursa žūrijā.
Asociācijas prezidents atzīst, ka uz Jelgavu gribējis atbraukt jau sen. Saistošāks gan viņam esot ledus
festivāls, kuru regulāri iekļauj starptautiskajā kalendārā un festivāla topos, taču tas notiek teju vienlaicīgi
ar Harbinas festivālu. «Esmu redzējis ļoti daudz bilžu, no tēlniekiem, kas piedalās Jelgavas festivālos,
dzirdējis tikai labas atsauksmes – ka festivāli notiek kolosālā vietā, ka organizētība ir augstākā līmenī un
darbam viss vienmēr ir sagatavots, ka mākslinieki jūtoties gaidīti un lutināti. Un, ziniet, darot tik smagu darbu, tas ir ļoti būtiski.
Ja šeit nebūtu tik labi, neviens te nebrauktu – to zinu pēc pieredzes. Tagad droši varu apgalvot – viss dzirdētais ir tīra patiesība.
Jā, šis festivāls nepārsteidz ar kvantitāti – tikai 16 skulptūras –, taču tam ir sava odziņa, jo vieta starp divām upēm ir fantastiska.
Pārsteidzošākais ir tas, ka mākslinieciskais līmenis un kvalitāte ne mazākā mērā neatšķiras no lielajiem smilšu skulptūru festivāliem,
jo Jelgavas festivālā piedalās tie paši profesionāļi, kas citur pasaulē,» atzīst J.Lillbergs, kurš Latvijā un Jelgavā viesojās pirmo reizi.
«Es atgriezīšos kopā ar savu sievu, lai arī viņai parādītu šo skaisto un sakopto pilsētu, kas uzrunā ar īpašo auru. Man patiesi nav
kauns Jelgavas festivālu reklamēt arī starptautiskā arēnā. Šis ir veids, kā pilsēta var veicināt tūrismu,» tā asociācijas prezidents.

Par Smilšu festivāla uzvarētāju atzīta Irina Alimurzajeva no Krievijas – viņa radīja
skulptūru «Ceļojums senatnē», kas piesaistīja ar savu saplaisājušo reljefu. Irinai
šī ir jau otrā uzvara Jelgavas smilšu festivālā – 1. vietu viņa izcīnīja arī pirmajā
festivālā pirms 13 gadiem. «Uzvara nenāca viegli. Biju sev izvirzījusi augstu mērķi
– parasti mākslinieki skulptūras cenšas veidot piramīdas formā, nevis plašumā
uz sāniem, taču es nolēmu riskēt, un tas attaisnojās,» stāsta I.Alimurzajeva, kura
savā mākslas darbā centusies parādīt kontrastu starp senatni un mūsdienām.
Pagātni tajā simbolizē kādas senas skulptūras saplaisājusi galva, bet tagadni
– cilvēka figūra uz tās, vēstot par to, ka māksla dzīvo mūžīgi, bet cilvēks šajā
pasaulē ienāk tikai uz laiku.

2. VIETA

Pirmā viesošanās mūsu pilsētā ar sudraba godalgu vainagojās ASV māksliniekam
Kevinam Krofordam par skulptūru «Bābeles tornis» – stilizētu Bābeles torni, simboliski attēlojot to senatnē un mūsdienās. «Pēc profesijas esmu arhitekts un jau
39 gadus pa visu pasauli veidoju smilšu skulptūras, bet Jelgavas festivālā šī man
ir pirmā pieredze. Kā diplomēts arhitekts vēlējos būvēt celtni. Babilonas gaisa
dārzi, piramīdas – tas viss šķita pārāk vienkārši, un tad prātā iešāvās doma par
Bābeles torni. Mēģināju izprast, ko mūsdienās tas varētu nozīmēt, un, manuprāt,
tie ir sociālie mediji, kuros viegli apmaldīties,» saka mākslinieks, neslēpjot sajūsmu
par festivāla norises vietu – salu starp divām upēm. «Piedalos dažādos pasaules
festivālos, bet šī vieta mani pārsteidza, turklāt ļoti uzteicama ir organizācija,» tā
K.Krofords, cerot pie mums atgriezties.

3. VIETA

«Esmu pārsteigts, jo, skatoties uz konkurentu, kuriem ir krietni lielāka pieredze
smilšu mākslā, darbiem, uz medaļu necerēju,» atzīst Munhans Erdene Cagāns
no Mongolijas, kura skulptūra «Mongolijas cītara» atzīta par trešo labāko.
Mākslinieks smilšu tēlniecībā sevi sauc par jauniņo, jo ar smiltīm strādā tikai
ceturto gadu, taču augstu novērtē to, ka viņam Jelgavā bija iespēja būt kopā ar
augstas klases skulptoriem, no kuriem daudz varējis mācīties. «Es to izmantoju
un redzētos knifus noteikti pielietošu savā turpmākajā darbā,» saka M.E.Cagāns.
Jāpiebilst, ka Mongolija mūsu festivālā bija pārstāvēta pirmo reizi. «Es gribu šeit
atgriezties! Jelgava ir lieliska relaksācijai – tā ir klusa, mierīga, visapkārt tīrs un
sakopts,» tā mākslinieks.
Mākslinieku veikumu piektdienas
pēcpusdienā vērtēja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, LLU
Ainavu arhitektūras un plānošanas
katedras profesore
Aija Ziemeļniece,
Latvijas Mākslas
akadēmijas profesors tēlnieks Aigars
Bikše, Starptautiskās sniega un ledus skulptūru asociācijas prezidents Juhani
Lillbergs, Latvijas Mākslinieku savienības prezidents tēlnieks Igors Dobičins un
Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics.
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Ukrainas tēlnieks Oleksijs Poda bija viens no retajiem māksliniekiem,
kas festivālu baudīja arī sestdien un svētdien, noraugoties cilvēku
emocijās. «Man patīk vērot apmeklētāju reakciju, neviltoto prieku,
tāpēc festivālos mēdzu uzkavēties ilgāk. Jā, latviešu valodu es nesaprotu, bet krievu valodā ieklausos. Tās emocijas dod stimulu un
iedvesmu jauniem darbiem,» atzīst Oleksijs, piebilstot, ka svētdien
ar Jelgavu un smilšu parku iepazīstinājis arī savu draudzeni, kas
bija ieradusies mūsu pilsētā. Mākslinieks savā skulptūrā «Laika vērtības», kas saņēma žūrijas simpātijas balvu, centies parādīt ne vien
seno pasauli, bet arī tās saikni ar mūsdienām, tādēļ vienā tās daļā
atveidots faraons, kura muguru rotā hieroglifi, bet otra skulptūras
puse ir veltīta mūsdienām un šodienas simboliem.

Žūrija simpātijas balvu piešķīra arī Krievijas mākslinieka
Andreja Košeļova skulptūrai «Pirmās saprāta pēdas», kurā attēlots pirmatnējais cilvēks, zīmējot simbolus. «Šis festivāls man
saistās ar viesmīlību un kvalitāti. Vienmēr viss ir sagatavots tā,
lai mākslinieks neraizējoties varētu strādāt. Jelgavas festivālos
piedalos jau kopš 2013. gada, un, jāatzīst, ar katru reizi tajos
ir vērojama izaugsme. Man šeit ļoti patīk,» tā A.Košeļovs.
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«Dodoties uz Latviju, lidkompānija pazaudēja manu čemodānu ar visiem instrumentiem! Bet kolēģi ir zelta cilvēki
– teju katrs man atvēlēja kādu instrumentu, daži iedeva arī
apģērbu, lai varu strādāt. Čemodāns atradās tikai ceturtdienas vakarā, un tas jau bija krietni par vēlu,» par piedzīvoto
stāsta Krievijas mākslinieks Andrejs Kokorins. Viņa veidotā
skulptūra «Vēlmju apmātie» ar jautru karali tronī, kurš sapņo par neierobežotu varu, saņēma žūrijas simpātijas balvu.

Divus vakarus festivāla apmeklētāji līdztekus skulptūru apskatei
baudīja koncertus. Pasta salā uzstājās grupas «Atom», «Calors of
Bubles», «Credo», «Mākoņstūmēji», «Rahu The Fool», «Dziļi violets»
un «Opus Pro». Kamēr vieni metās dejas solī, citi izmantoja iespēju
pasākuma atmosfēru baudīt, atpūšoties speciāli ierīkotā atpūtas
vietā Pasta salā.
Sestdienas vakara kulminācija bija četru šamota
skulptūru kvēlošana un uguns šovs, ko papildināja
dūdu un bungu spēle. To vēroja vairāki simti skatītāju. Šis bija vienīgais festivāla pasākums, kuru
iesvētīja arī lietus, pērkons un zibens. Vairāk nekā
simts kilogramus šamota desmit dienās četros
mākslas darbos pārvērta latviešu un lietuviešu
tēlnieki Katrīna Vīnerte, jelgavnieks tekstilmākslinieces Mārītes Leimanes un mākslinieka Edvīna
Kalnenieka dēls keramiķis Jānis Leimanis, Irēna
Šļuželiene un Viļus Šļuželis. Sestdien ap pulksten
8 zem katras skulptūras tika iekurta krāsniņa, lai
skulptūras pakāpeniski, ik pa stundai paaugstinot
temperatūru, karsētu, līdz vakarā tās sasniedza
vairāk nekā 1000 grādu temperatūru. Metot tām
virsū sausas zāģu skaidas, skulptūras pēc pusnakts
kvēloja, un tieši šo momentu skatītāji uzņēma ar
vislielākajām ovācijām.

Jelgavas 6. vidusskola

turpina uzņemt skolēnus 1. klasē
pamatizglītības programmā ar latviešu mācībvalodu
(padziļināta angļu valodas un franču valodas apguve)
un pirmsskolas izglītības programmā ar latviešu mācībvalodu.
Tālrunis uzziņām – 63027467.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871) ir starptautisks, moderns un inovatīvs
polimēru cauruļu sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.
Uzņēmums aicina darbā PREČU IESAIŅOTĀJU.

Pienākumi:
• veikt preču iepakošanas procesu pie ražošanas līnijām;
• organizēt darba procesu un kontrolēt komplektējošo
izstrādājumu un iepakojuma materiālu esamību;
• veikt preču uzskaiti un izvietošanu kontroles zonā.

Īpaša atmosfēra sestdien valdīja arī Pasta salas keramikas skulptūru parkā – cilvēki izmantoja iespēju nofotografēties pie izgaismotajām šamota skulptūrām, vienkārši pasēdēja uz soliņa, vērojot Lielupi, vai iemēģināja
jaunāko parka vides objektu – riteni. Kopējo noskaņu lieliski papildināja jelgavnieka Roberta Sidorova jeb
Elemental Cello čella spēle, ko paklausīties piestāja ne viens vien.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš un JPPI «Kultūra»

Prasības:
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt ražošanā;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• fiziski smaga darba izturība;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• vēlama autoiekrāvēja vadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• mēnešalgu, sākot no 750 līdz 1400 EUR (bruto);

• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc 2
nostrādātiem gadiem;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darbu maiņās (dienas un nakts);
• darbavietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Lūdzam pieteikties, nosūtot savu CV pa e-pastu
info@evopipes.lv ar norādi «Preču iesaiņotājs(-a)»
līdz 28.06.2019.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Piesakoties konkursam uz vakanto amata vietu, pretendents
piekrīt savā pieteikumā (tajā skaitā CV) norādīto datu
apstrādei, kas vērsta uz SIA «Evopipes» personāla atlases
procesa nodrošināšanu, kā arī datu uzglabāšanai 1 gadu
pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati
tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izcīna deviņas medaļas

Aizvadītajās brīvdienās Mārupē notika
3. «SMS Credit.lv» BMX čempionāta
posms. Jelgavas sportisti izcīnīja deviņas
medaļas. Zelts – Emīlijai Zavinskai 9–10
gadu veco meiteņu grupā, Oskaram
Mežaraupam 12–16 gadu veco krūzeru
grupā un Ārim Koško 7 gadus veco zēnu
grupā. Sudrabs – Melānijai Čudarei 9–10
gadu veco meiteņu grupā, Paulai Zavinskai 15 gadu un vecāku meiteņu grupā,
Ģirtam Jonkum 30+ krūzeru grupā un
Reināram Pavlovam 12 gadu veco zēnu
grupā. Savukārt bronzu ieguva Alvis
Lānso 30+ krūzeru grupā un Raimo
Soldāns sešgadīgo zēnu grupā. Šīs sezonas nozīmīgākie starti mūsu sportistiem
būs Latvijas čempionāts 6. jūlijā, nedēļu
vēlāk – Eiropas čempionāts, jūlija beigās
– pasaules čempionāts.

Uzreiz aiz pjedestāla

7. un 8.
jūnijā
Maskavā 3x3
basketb o l a
turnīrā
«Tinkoff Moscow Challenger» startēja abas
spēcīgākās Latvijas komandas. «Ventspils
Ghetto» ar BK «Jelgava/LLU» spēlētāju
Armandu Seņkānu sastāvā izcīnīja 4. vietu,
bet «Riga Ghetto» ar jelgavnieku Edgaru
Krūmiņu sastāvā – 5. vietu. Šobrīd E.Krūmiņš gatavojas pasaules čempionātam,
kas no 17. līdz 24. jūnijam notiks Amsterdamā. Savukārt A.Seņkānam nākamais
starts plānots jau šajā nedēļas nogalē.
Foto: «Ghetto Games»/Facebook.com

SPORTS
Aicina uz airēšanas
sacensībām

18. jūnijā notiks kārtējais airēšanas
kluba «KC» sacensību tūrisma kanoe
laivās posms. Piedalīties aicinātas gan
ģimenes, gan draugu kompānijas. Dalība
sacensībās ir bez maksas, un ar nepieciešamo inventāru nodrošinās organizatori.
Starts būs airēšanas bāzē Pasta salā.
Dalībniekiem jāveic apmēram 600 metru
gara distance – iepriekš nav jāpiesakās,
un distanci komanda var veikt sev ērtā
brīdī laika posmā no pulksten 18 līdz
20. Nākamie posmi paredzēti 23. jūlijā,
20. augustā un 17. septembrī. Šogad
jaunums ir, ka sacensību dalībnieki bāzē
Pasta salā var piedalīties treniņnodarbībās, kas notiek otrdienu vakaros, kad nav
sacensību, no pulksten 18. Pagaidām šo
iespēju neviens gan neesot izmantojis.

Ceturtdiena, 2019. gada 13. jūnijs

Sestdien futbols – ZOC

Pēc izlašu pārtraukuma atsāksies
«Optibet» Virslīgas futbola čempionāts. FK «Jelgava» 17. kārtas spēli
aizvadīs sestdien, 15. jūnijā, pulksten
15 Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
stadionā pret FK «Valmiera Glass/
ViA». Jāpiebilst, ka tā Jelgavas klubam
būs pirmā šīs sezonas mājas spēle
uz dabīgā seguma laukuma. Ieeja
uz spēli – 3 eiro. Jāatgādina, ka ZOC
stadionā nav atļauts ienest plastmasas
pudeles ar korķīšiem – tie jāatstāj pie
ieejas stadionā. FK «Jelgava» šobrīd
«Optibet» Virslīgas čempionāta turnīra tabulā ieņem pēdējo vietu, bet
Valmieras futbolisti – ceturto. Pirmā
abu komandu savstarpējā šīs sezonas
spēle, kas notika Valmierā, noslēdzās
ar bezvārtu neizšķirtu – 0:0.

Aizcīnās līdz astotdaļfinālam

Jelgavas elites grupas BMX braucējs
Kristens Krīgers (attēlā) nedēļas nogalē startēja UCI pasaules kausa BMX
superkrosā. Turnīra
5. posmā K.Krīgeram izdevās aizcīnīties līdz astotdaļfinālam – tajā viņš finišēja piektais savā
braucienā, paliekot uzreiz aiz ceturtdaļfināla barjeras. Savukārt 6. posmā
mūsu sportists sacensības noslēdza
sešpadsmitdaļfinālā. Bija plānots, ka
sieviešu konkurencē startēs arī jelgavniece Vanesa Buldinska, bet viņa Francijā
treniņa laikā krita un guva savainojumu,
kas liegs startēt vairākas nedēļas.
Foto: ucibmxsx/Facebook.com

Izcīna tiesības
startēt pasaules
U-23 čempionātā

Šodien aizdegs
olimpisko lāpu

 Ilze Knusle

 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā norisinājās
Latvijas kauss akadēmiskajā airēšanā. Vīriešu vieniniekos uzvarēja Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) airētājs Jānis
Timbors (attēlā – trešais no
kreisās), tādējādi izcīnot
tiesības doties uz pasaules
U-23 čempionātu, kas notiks jūlija otrajā pusē ASV.
Latvijas kausā vieniniekos sportisti
startēja divās grupās neatkarīgi no
vecuma – vīriešu un sieviešu open,
veicot 2000 metru distanci. Jelgavas
BJSS pārstāvēja seši puiši un viena
meitene. «Vīriešu konkurencē, kā jau
bija gaidāms, uzvarēja Jānis, tomēr
arī viņam pirms sacensībām bija
satraukums, jo katru reizi ir jāparāda
labākais, ko spēj. Tāpēc viņam nepatīk, ja konkurenti padodas bez cīņas,
piemēram, vēl pirms starta spriež,
ka nav vērts censties, jo tāpat Jānis
uzvarēs. Sportā var būt visādi – vienmēr jācīnās no jauna un līdz galam,»
norāda BJSS trenere Agita Puriņa,
un pats sportists atzīst – izjutis ļoti
lielu uztraukumu un spiedienu, jo
Latvijas kauss bija atlases sacensības
uz pasaules U-23 čempionātu.
Vīriešu konkurencē vieniniekos
startēja 40 laivas. Vispirms sportisti
veica priekšbraucienu ar atsevišķo
startu, un labākie 24 tika tālāk.
No jelgavniekiem starp labākajiem
24 iekļuva pieci airētāji. Pēc tam
sportisti vēl startēja ceturtdaļfinālā,
pusfinālā un finālā. Bronzas medaļu izcīnīja Jelgavas BJSS airētājs
Oskars Dervins. «Tas man bija paFoto: Latvijas Airēšanas
federācija

tīkams pārsteigums, turklāt Oskars
vienubrīd cīnījās pat par otro vietu,»
stāsta trenere.
Sieviešu konkurencē vieniniekos
piedalījās 12 laivas. Jelgavu pārstāvēja Kristīne Bumbiere, kura izcīnīja
5. vietu. Meitenes aizvadīja par vienu
braucienu mazāk nekā puiši – priekšbraucienu, pusfinālu un finālu.
«Pusfinālā Kristīnei izdevās nokost
savu ilggadējo konkurenti no Jūrmalas, kura viņai vienmēr brauca pa
priekšu, un iekļūt A finālā, kas jau ir
sasniegums viņas vecuma sportistei,»
vērtē A.Puriņa.
Tagad J.Timbors gatavosies startam pasaules U-23 čempionātā, kas
notiks jūlija beigās ASV Floridas
štatā, Sarasotas pilsētā. «Mani uztrauc laikapstākļi, jo ap to laiku būs
īsta sauna. Man tur dzīvo māsa un
stāsta, ka parasti jūlija beigās visi
cenšas pamest pilsētu un izbraukt
uz vēsākām vietām, bet mums tieši
tad norisināsies čempionāts,» norāda
trenere. «Par paveikto, protams, ir
liels prieks un gandarījums, bet līdz
pasaules čempionātam vēl jāiegulda
daudz darba, lai Amerikā varētu
nostartēt pēc iespējas labāk. Pagaidu
mērķis man ir iekļūt A finālā – starp
labākajiem sešiem – un cīnīties par
iespējami augstāku vietu,» norāda
J.Timbors.
Jāpiebilst, ka līdz nedēļas beigām
arī noskaidrosies, vai Jelgavas BJSS
airētājs Pēteris Šķiņķis iegūs tiesības
startēt pasaules U-18 čempionātā airēšanā vieniniekos. Viņš šobrīd savā
vecumā ir trešais labākais Latvijā,
bet viņu apsteidz divi jūrmalnieki,
kuri, visticamāk, čempionātā varētu
startēt divniekos, tādējādi dodot
iespēju P.Šķiņķim pārstāvēt Latviju
vieniniekos.

Foto:
Ivars Veiliņš

Šodien, 13. jūnijā, pulksten 13
Ventspilī aizdegs olimpisko
lāpu – tā tiks nodota Jelgavas
delegācijai, jo mūsu pilsētā
šovasar no 5. līdz 7. jūlijam
notiks VIII Latvijas Jaunatnes
olimpiāde.
Olimpiskā lāpa tiks aizdegta īpašā
vietā – Ventspils pludmalē, autostāvvietā
pie Dienvidu mola, kur 2004. gadā pirms
Latvijas 1. vasaras olimpiādes tika ierīkota
īpaša olimpiādes uguns iedegšanas vieta.
«Ievērojot olimpisko spēļu vēsturiskās tradīcijas, arī Latvijā pirms vasaras olimpiādes – gan pieaugušo, gan jaunatnes – šajā
vietā tiek aizdegta lāpa, kas simboliski veic
ceļu uz olimpiādes norises vietu. Šogad
tā ir Jelgava,» stāsta Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters. Svinīgajā pasākumā piedalīsies
LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, abu
pilsētu mēri – Aivars Lembergs un Andris
Rāviņš –, Sporta servisa centra pārstāvji
un mūsu pilsētas sportisti – vieglatlēts
Artūrs Isajevs, mākslas vingrotāja Karolīna Mizūne, karatiste Annemarija
Dūrēja un airētājs Pēteris Šķiņķis –, kuri,
nesot lāpu, uzsāks simbolisko skrējienu
uz Jelgavu.
Ar šo lāpu Latvijas Jaunatnes olimpiādes atklāšanas ceremonijā tiks iedegta
lielā lāpa Zemgales Olimpiskā centra
stadionā, kur tā būs visu olimpiādes laiku.
Olimpiādes atklāšanas ceremonija
notiks 5. jūlijā pulksten 21.

Talismans – Alnītis

Katrai olimpiādei ir savs talismans,
kura galvenais uzdevums ir atbalstīt un
uzmundrināt sportistus, kā arī iesaistīt
pilsētniekus un pilsētas viesus līdzi jušanā.
«Vēlējāmies, lai olimpiādes talismans asociējas ar mūsu pilsētu – olimpiādes norises
vietu –, tāpēc tas būs Jelgavas simbola
aļņa izskatā,» stāsta Sporta servisa centra
pārstāve Aļona Fomenko. Talismanam ir
divi tērpi – ikdienas un olimpiādes, kuru
tas pirmoreiz uzvilks lāpas aizdegšanas
pasākumā Ventspilī un kurā būs redzams
arī olimpiādes laikā.
Jāpiebilst, ka pirmoreiz olimpiādes
talismans ar plašāku publiku tika iepazīstināts LOK projekta «Sporto visa klase»
sezonas noslēguma sacensībās, kas maija
izskaņā notika Jelgavā.

Uzņemts olimpiādes
prezentācijas klips

Lai popularizētu gaidāmo olimpiādi,
ir izveidots prezentācijas videoklips, kas
vienlaikus parāda gan sporta daudzveidību, gan mūsu pilsētu. «Veidojot šo
klipu, galvenā doma bija ienest sportu
pilsētā un parādīt, ka tas ir būtiska mūsu
ikdienas sastāvdaļa un ka ar sportu var
nodarboties jebkurš un jebkur. Tāpēc
filmējām dažādus sporta veidus – gan
individuālos, gan komandu, gan tādus,

Olimpiādes talismans – tā ir pasaules prakse, kas pārņemta arī Latvijā.
VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādes talismans būs Jelgavas pilsētas simbols Alnītis, ne vien uzmundrinot sacensību dalībniekus, bet aicinot arī
jelgavniekus un pilsētas viesus atbalstīt sportistus.
kas notiek telpās, gan tādus, kas notiek
ārā, gan ūdens sporta veidus,» stāsta
klipa režisors Sandis Kalniņš, piebilstot:
vienlaikus tiek parādīta arī mūsu pilsēta, kas būs šā gada Latvijas Jaunatnes
olimpiādes norises vieta. Piemēram, 3x3
basketbols tiek spēlēts pie tējas namiņa,
BMX sportists brauc pa Lielupes promenādi, vieglatlēti Jāņa Čakstes bulvārī
skrien barjerskrējienu, regbisti spēles
elementus demonstrē pils pagalmā, bokseri cīnās vides objektā «Laika rats 100»,
kur figūras atgādina ringu. Jāpiebilst, ka
visi videoklipā redzamie sporta veidi ir
iekļauti olimpiādes programmā, bet ne
visos no tiem būs pārstāvēta Jelgava. «Šī
bija pirmā reize, kad ko tādu darīju, un
man ļoti patika piedalīties klipa filmēšanā.
Mani uzrunā gan klipa ideja, gan rezultāts
– cilvēkiem no citām pilsētām rodas labs
priekšstats par sportu Jelgavā,» spriež
viens no videoklipa dalībniekiem airētājs
Oskars Dervins, kurš Latvijas Jaunatnes
olimpiādē startēja pirms diviem gadiem.
Šogad viņš jau ir pārsniedzis vecumu, kad
var piedalīties šajā olimpiādē.
Videoklips ir publicēts sociālajos tīklos.

Lielākoties sacensības tiks aizvadītas
mūsu pilsētas sporta bāzēs un skolās, bet atsevišķos sporta veidos tās
notiks citviet: triatlons un jāšanas
sports – Ozolnieku novadā, MTB un
šosejas riteņbraukšana, svarcelšana
un šaušana – Dobelē, smaiļošana
un kanoe airēšana – Brocēnos, airēšana – Jūrmalā, sporta vingrošana
un paukošana – Rīgā, burāšana –
Engurē, golfs – Tukumā, airēšanas
slaloms – Valmierā. Plānots, ka kopumā olimpiādē piedalīsies ap 3000
jauno sportistu vecumā no 14 līdz
18 gadiem.
Vēl rīt ir pēdējā diena, kad pašvaldības var iesniegt vai labot komandu
pieteikumus, bet Jelgavas komandas
sastāvs jau ir nokomplektēts. Olimpiādes programmā ir iekļauti 29 sporta veidi, un Jelgava būs pārstāvēta 20
no tiem: airēšanā, badmintonā, 3x3
basketbolā, boksā, burāšanā, cīņā,
džudo, futbolā, jāšanas sportā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, karatē, peldēšanā, regbijā, BMX, tekvondo, tenisā, triatlonā, vieglatlētikā, mākslas
vingrošanā un skvošā. Sporta servisa
Startēs 20 sporta veidos
centrā norāda, ka no Jelgavas startēs
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ap 170 sportistu, bet galējais skaits
notiks Jelgavā no 5. līdz 7. jūlijam. vēl var nedaudz mainīties.

Sporta pasākumi
15. jūnijā pulksten 12 – VANS Latvijas
Skeitborda līgas 2. posms (skeitparkā pie
sporta kompleksa «Zemgale»).
18. jūnijā pulksten 18 – sacensības
ģimenēm tūristu kanoe laivās (Pasta salas
airēšanas bāzē).
20. jūnijā pulksten 12 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā elites
grupā U-13: FS «Jelgava»–FK «Dinamo
Rīga» (bāzē Kārklu ielā 6).
21. jūnijā pulksten 13 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā meistarī-

bas grupā U-15: FS «Jelgava»–«Vidzemes
Futbola centrs» (bāzē Kārklu ielā 6).
22. jūnijā pulksten 9.30 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā attīstības
grupā U-13: FS «Jelgava»–«Mārupes SC»
(bāzē Kārklu ielā 6).
22. jūnijā pulksten 11.30 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā elites
grupā U-15: FS «Jelgava»–FK «Spartaks»/
JFC «Skonto» (bāzē Kārklu ielā 6).
22. jūnijā pulksten 14 – Latvijas futbola 1. līgas B čempionāts: FK «Jelgava 2»–
BFC «Daugavpils 2» (bāzē Kārklu ielā 6).

www.jelgavasvestnesis.lv
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GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Seko mums:

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

20. jūnijā no plkst.10 līdz 17
Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz Jauno grāmatu dienu!

facebook.com

Atnāc un esi pirmais, kas lasa jaunākās
bibliotēkas grāmatas – latviešu oriģinālliteratūru lieliem un maziem, tulkoto daiļliteratūru,
jaunāko nozaru literatūru –
vairāk nekā 200 jaunu izdevumu.

Bērnu aprūpes
pamati
4. jūlijā pl. 1000

Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Akadēmijas iela 26;
www.jelgavasbiblioteka.lv.

6. augustā pl. 1730

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»

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

4. - 5. 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

Nāc mācīties
Jelgavas Amatu vidusskolā un iegūsti
profesiju, pamatizglītību vai
vidējo izglītību neklātienē!

No 10. jūnija pulksten 9

Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas ielā 25
uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadam.

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS.
Kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Pamatizglītība
Pavārs
Pamatizglītība
Frizieris
Pamatizglītība
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Pamatizglītība
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Pamatizglītība
Konditors
Pamatizglītība
Montāžas darbu atslēdznieks
Pēc 7. klases
Šuvēja palīgs
Pēc 7. klases
Virtuves darbinieks
Pēc 8. klases
Šuvēja palīgs
Pēc 8. klases
Vispārējā vidējā izglītība (izlīdzinošais kurss)
Pamatizglītība un arodizglītība

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

Jelgavas Amatu vidusskola no nākamā mācību gada tiek apvienota ar
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu, līdz ar to 2019./2020. mācību gadā

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PAMATIZGLĪTĪBU UN
VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEKLĀTIENĒ.

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

Uzņemam audzēkņus 5.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 7.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 10.–12. klasē.
Mācības notiek piektdienās un sestdienās.

PROJEKTĀ

«Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
«Jauniešu garantijas» ietvaros»

SKOLĀ PĒC VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS VAR
TURPINĀT IZGLĪTĪBU, IEGŪSTOT PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU.
Izglītības programma
Viesmīlis
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Grāmatvedis
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Pavārs
Konditors
Frizieris stilists
Vizuālā tēla stilists

Īstenošanas
laiks
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – iesniegums, izglītību apliecinošs dokuments (oriģināls), pases vai
dzimšanas apliecības kopija, medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta Nr.027/U, četras fotogrāfijas (3x4).
Tālrunis informācijai – 63026175.

(reģ.Nr.40003646836) saistībā ar ražošanas
paplašināšanu savai komandai aicina pievienoties

ELEKTROINŽENIERI.

Galvenie pienākumi:
• pārvaldīt uzņēmuma elektroietaises, ieskaitot
koģenerācijas staciju;
• noteikt un organizēt elektroiekārtu bojājumu
novēršanu;
• piedalīties elektroapgādes tīklu konstruēšanā, vadīt
elektroapgādes tīklu izbūves un modernizācijas projektus, piedalīties elektromehānisko iekārtu konstruēšanā
un programmēšanā;
• nodrošināt resursu racionālu izmantošanu, kontrolēt
to izlietojumu;
• sniegt priekšlikumus procesu optimizācijai, organizēt
nepieciešamos uzlabojumus;
• sagatavot atskaites par darba izpildi, strādāt ar
dokumentāciju.
Prasības:
• atbilstoša augstākā tehniskā izglītība;
• amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze;
• darba pieredze vadītāja amatā;
• zināšanas un darba pieredze ar «Siemens SPS/PLC»
un elektrotīklu projektēšanas programmām;
• labas latviešu, krievu un vācu valodas zināšanas,
vēlamas angļu valodas zināšanas;
• prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
• augsta atbildība un uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
• labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Piedāvājam interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā ar iespēju
veidot ilgtermiņa profesionālo karjeru, labus darba
apstākļus, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, bruto darba algu, sākot no 2000 EUR, kā arī
piemaksas un prēmijas atbilstoši darba rezultātiem un
uzņēmuma atalgojuma politikai.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Elektroinženieris(-e)» lūdzam sūtīt līdz 30. jūnijam pa e-pastu
cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi: «AKG
Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava,
LV-3004. Informācija pa tālruni 63012243.

Jelgavas pilsētas bibliotēka (reģ.Nr.900000210300)
aicina darbā BIBLIOTEKĀRU(-I)
Informācijas nodaļā.

Aicinām pieteikties pretendentus(-es), kam ir interese
par novadpētniecību un bibliotēkas darbu, vēlme precīzi
un patstāvīgi strādāt, gatavība īsā laikā apgūt darbam
nepieciešamās zināšanas un iemaņas.
Galvenie pienākumi:
• aprakstu veidošana un informācijas papildināšana
novadpētniecības datubāzēs (datubāzē «Jelgavas
novadpētniecība», BIS «Alise»);
• tematisko uzziņu sagatavošana;
• bibliotēkas lietotāju apkalpošana (2–3 reizes mēnesī);
• darbs ar novadpētniecības un seno izdevumu krājumu;
• novadpētniecības izstāžu gatavošana.
Prasības:
• vēlama augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā;
• vēlama darba pieredze bibliotēku darbā;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• svešvalodu zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, prasme lietot
«MS Office» standartprogrammas, prasmes informācijas
meklēšanā elektroniskajos resursos;
• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS «Alise»;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja
reaģēt uz lietotāju vajadzībām.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas un apmācību;
• stabilitāti;
• pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā.
Darba laiks: pilna slodze.
Darbavieta: Jelgavas pilsētas bibliotēka.
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.
Alga: no 695 EUR (bruto).
Profesionālās darba pieredzes aprakstu (CV), motivētu
pieteikumu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt
pa e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv vai iesniegt personīgi
Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā, ar
norādi «Pieteikums vakancei Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Informācijas nodaļā» līdz 17. jūnijam. Tālrunis 63046721.
Pretendents(-e), iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt
personas datu apstrādei.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836) saistībā ar jaunas ražotnes veidošanu
un ražošanas paplašināšanu aicina darbā METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES).
Galvenie pienākumi:
• veikt metālapstrādes darbus, kas saistīti ar radiatoru
un kolektoru izgatavošanu (urbšana, vītnes griešana,
frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana, tīrīšana u.tml.);
• veikt radiatoru bloku salikšanu saskaņā ar rasējumu;
• sagatavot radiatoru blokus lodēšanai, uzraudzīt
lodēšanas procesu, veikt bloku pēcapstrādi;
• veikt produktu krāsošanu atbilstoši tehnoloģiskajām
prasībām, uzraudzīt krāsošanas procesu;
• veikt radiatoru moduļu gala montāžu, pārbaudīt to
atbilstību rasējumam;
• izgatavot metāla detaļas, ievērojot noteiktos parametrus un kvalitāti;
• iestatīt, regulēt un uzraudzīt metālapstrādes darbgaldus.

• prasme lietot darbam nepieciešamos darba rīkus un
instrumentus;
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• spēja uzturēt kārtībā savu darba vietu, pašdisciplīna;
• vēlēšanās apgūt jaunas iemaņas;
• laba fiziskā sagatavotība, gatavība strādāt maiņās,
t.sk. nakts darbu.

Prasības:
• vēlama profesionālā izglītība;
• prasme lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta par
priekšrocību;

CV lūdzam sūtīt līdz 28. jūnijam pa e-pastu cv.ttl@
akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi: «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.
Informācija pa tālruni 63012206.

Biedrība «Latvijas samariešu apvienība»
(reģ.Nr.40008001803) aicina pieteikties cilvēkus, kuri
vēlas nodrošināt ĢIMENES ASISTENTA
pakalpojumu Jelgavas pilsētā (pienākumus ir iespējams apvienot ar citu darbu).
Prasības:
• augstākā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā vai medicīnas jomā;
• pieredze sociālā darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• labas komunikācijas spējas;
• spēja strādāt patstāvīgi un organizēt sava darba procesu;
• augsta atbildības izjūta un precizitāte;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• samaksu 4,50 EUR stundā;
• darba attiecības uz uzņēmuma līguma pamata
(pašnodarbināta persona);
• iespēju plānot darba laiku un uzdevumu izpildi sev
ērtā laikā;
• apmācības darba pienākumu apguvei;
• supervīzijas, koordinatora metodisko atbalstu.
Pieteikumu un CV lūgums sūtīt pa e-pastu
ilze.berzina@samariesi.lv ar norādi «Ģimenes asistents».
Tālrunis uzziņām – 27888987.

Piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• ievadapmācību saistībā ar veicamo darbu;
• atalgojumu, sākot no 900 EUR (bruto);
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• veselības veicināšanas pasākumus.

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

Uzņēmums aicina pievienoties komandai

STRĀDNIEKUS(-CES) RŪPNĪCĀ

(krāsotājs(-a), flīzētājs(-a), jumiķis(-e)
(darbs ar mīksto segumu), namdaris(-e)).
Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• apmācības darbavietā;
• 8 stundu darba dienu;
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu atkarībā
no darba rezultātiem, sociālās garantijas;
• atalgojumu 750–2000 EUR (bruto);
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan
Latvijā, gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: «Nordic Homes» rūpnīca Celtnieku
ielā 36, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.
Tālrunis saziņai – 28483678
(darba dienās no plkst.7 līdz 19).

Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Miezītes filiālbibliotēka (reģ.Nr.900000210300)
aicina darbā BIBLIOTEKĀRU(-I).

Galvenie pienākumi:
• kvalitatīva bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un
informacionālā apkalpošana;
• bibliotēkas krājuma, grāmatu autoru un lasīšanu
popularizējošu izstāžu un pasākumu sagatavošana
bibliotēkā;
• bibliotēkas lietotāju konsultēšana darbam internetā, e-pakalpojumu izmantošanā;
• datubāzu un e-kataloga apmācību organizēšana
bibliotēkas lietotājiem.
Prasības:
• vēlama augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un
informācijā;
• labas iemaņas darbā ar IT;
• radoša un patstāvīga pieeja darbam;
• atbildības izjūta un precizitāte;
• vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
• prasme strādāt ar dažāda vecuma apmeklētājiem;
• interese par literatūru un kultūru;
• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar
BIS «Alise».
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas un apmācību;
• stabilitāti;
• pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā.
Darba laiks: pilna slodze no otrdienas līdz sestdienai, brīvdienas – svētdiena un pirmdiena.
Darbavieta: Miezītes bibliotēka.
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.
Alga: no 685 EUR (bruto).
Profesionālās darba pieredzes aprakstu (CV), motivētu
pieteikumu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
sūtīt pa e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv vai iesniegt
personīgi Jelgavas pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā
26, Jelgavā, ar norādi «Pieteikums vakancei Miezītes
bibliotēkā» līdz 17. jūnijam. Tālrunis 63046721.
Pretendents(-e), iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt
personas datu apstrādei.

Metālapstrādes uzņēmums

SIA «Locitech production»
(reģ.Nr.40103170223)
aicina darbā

MĒBEĻU MONTĒTĀJUS(-AS).
Pienākumi:
• produkcijas montēšana, komplektēšana;
• precīza izmantoto izejvielu uzskaite un kontrole;
• patstāvīgs darbs ar rasējumiem;
• citi noliktavas darbi.
Prasības:
• atbildīga attieksme pret darbu;
• darba pieredze galdniecībā/ražotnē tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu darba dienās no plkst.7 līdz 16;
• sociālās garantijas;
• izaugsmes iespējas;
• atalgojumu, sākot no 3,50 EUR/st. (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu cv@locitech.lv,
zvanīt pa tālruni +371 29477971
vai ierasties personīgi Viskaļu ielā 95, Jelgavā.

Piedāvā darbu
SIA «Re Parks» (reģ.Nr.43603056054)
piedāvā darbu dežurantam(-ei) auto
stāvlaukumā. Amata pienākumos ietilpst
darbs ar kases aparātu un automašīnu
uzskaite. Darbs vairāk piemērots kā
papildu darbs. Piedāvātais atalgojums –
160–200 EUR (bruto). T.63048857.

Aizsaulē aizgājuši
ALFONS GRĪNFELDS (1933. g.)
LIDIJA ČUDOVSKA (1944. g.).
Izvadīšana 13.06. plkst.10.45 Meža kapsētā.
JĀNIS ĶĒĶIS (1960. g.).
Izvadīšana 13.06. plkst.13.30 Baložu kapsētā.
LAIMONS TIESNESIS (1941. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.16 Meža kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
No jūnija līdz augustam katru trešdienu – brīvlaika aktivitātes
«Vasarraibumiņi»: orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, spēles, viktorīnas un sacensības. Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
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 (Pārliel
upes 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).
22. jūnijā pulksten 20 – «Gada īsākā nakts/TV3 Jāņu ieskandināšana».
Koncertā piedalās: «Auļi», «Double Faced Eeels», «DaGamba», «Framest», «Triānas parks», «Laime pilnīga», «Colt», «Dziļi violets», «Franco
Franco», A.Andrejeva, D.Rudāne, J.Aišpurs, E.Rozentāle, A.Ieviņš u.c.
Režisore – D.Torstere-Stepīte. Biļešu cena – 10–18 € (Pasta salā).
29. jūnijā pulksten 18 – VPDK «Rota» un «Ex Lielupe» sadancis
ar draugu kolektīviem «Veltām dančus Jelgavai». Ieeja – bez maksas
(Pasta salā).
13. jūlijā pulksten 10 – velobrauciens «Vasara pusē!». Maršruta
garums – 80 kilometri. Pieteikšanās pa tālruni 29733112. Dalība – bez
maksas (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
13. jūlijā pulksten 12 – pasākums ģimenēm un ne tikai «Pludmales
festiņš». Vairāk informācijas – Jelgava.lv. Dalība – bez maksas (Lielupes
promenādē).
31. augustā no pulksten 12 līdz 15 – ģimenes diena «Atvadas
no brīvlaika». Fotokonkursa «Mans mīlulis» uzvarētāju apbalvošana,
radošās darbnīcas (Pārlielupes bibliotēkā).

Izstādes
No 15. jūnija līdz 15. augustam – D.Šulcas gleznu izstāde «Ainavas
un ziedi». Izstādes atklāšana – 15. jūnijā pulksten 12. (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 30. jūnijam – izstāde «Cepums ar slavenību. 33 iedvesmas stāsti
par radošām personībām Latvijā» (Jelgavas pils aulas foajē).
Līdz 31. jūnijam – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Ar baložiem»
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 25. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku zīmējumu skate (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 17. jūlijam – Ulda Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 28. jūlijam – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas darbu izstāde
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. jūlijam – lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde «Mans
mīlulis». Iespēja balsot par sev tīkamāko attēlu (Pārlielupes bibliotēkā).
No 1. līdz 31. augustam – Latviešu valodas aģentūras izstāde «Kļūdies tā, lai citiem prieks» (Pārlielupes bibliotēkā).
No 2. augusta līdz 6. oktobrim – izstāde «Edvīna Kalnenieka gleznas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. augustam – miniatūrtekstiliju darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. augustam – fotoizstāde «Atskats uz starptautiskajiem
smilšu skulptūru festivāliem Jelgavā» (kultūras nama 1. stāva foajē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 13. jūnijs

Ielīgosim
vasaras
saulgriežus!

 Jana Bahmane

Arī šogad vasaras saulgriežus 21. jūnijā ielīgosim Jelgavas pils saliņā,
kopā ar folkloras un deju kopām godinot mūsu senču tradīcijas.
Tāpat šajā dienā Raiņa parkā notiks Līgosvētku gadatirgus, kurā
piedalīsies vairāk nekā 130 dalībnieku – amatnieki, mājražotāji, uzņēmēji no Latvijas un kaimiņvalstīm. Savukārt 22. jūnijā jelgavnieki
aicināti piedalīties radošajā darbnīcā «Gatavojamies Līgosvētkiem»
Pārlielupes bibliotēkā, kopā ar Ādolfa Alunāna Jelgavas teātri izdzīvot tautā iemīļotās «Skroderdienas «Silmačos»» un apmeklēt TV3
Jāņu ieskandināšanas pasākumu «Gada īsākā nakts» Pasta salā.
Vasaras saulgriežu ielīgošana pils saliņā
ir ilggadēja mūsu pilsētas tradīcija, kas
arī šogad aicinās iesaistīties vainagu un
vītņu vīšanā, ozola aplīgošanā, uguns
plostu un Jāņu pūdeles iedegšanā, kā arī
citos tradicionālos saulgriežu rituālos.
Pasākumā piedalīsies folkloras kopas
«Laukam pāri», «Liepāre», «Dālava»,
«Zemgaļi», pašmāju «Dimzēns», Latvijas
Universitātes folkloras deju kopa «Dandari» un vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Svirlauka», kā arī viesi no Zviedrijas
pilsētas Hernesandas tautas deju kopa
«Obackaringen». «Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka cilvēki labprāt līdzdarbojas,
tādēļ šoreiz būs lielāks uzsvars tieši uz
dančiem un rotaļām,» stāsta Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Lolita Muižniece.
Vasaras saulgriežu pasākums pils saliņā
sāksies pulksten 20, bet pulksten 17 Driksas ielas gājēju posmā ikviens aicināts novērtēt tautas deju kopas «Obackaringen»,
kas ir ilggadējs «Dimzēna» sadraudzības
kolektīvs, uzstāšanos.

Gadatirgus Raiņa parkā

Raiņa parkā 21. jūnijā no pulksten 11
līdz 19 notiks organizācijas «MyExpo.lv»
rīkotais Līgosvētku gadatirgus. «Amatnieki un mājražotāji piedāvās dažādus
gardumus, piemēram, plātsmaizes, kliņģerus, pīrādziņus, produktus no medus,
kaņepēm un priežu sīrupa. Piedāvājumā
būs arī darinājumi ar Līgo tematiku,»
produktu klāstu ieskicē «MyExpo.lv»
direktore Maira Ādmine. Viņa stāsta,
ka atsaucīgākie bijuši tirgotāji no Lie-

tuvas – aptuveni 60 procenti no kopējā
dalībnieku skaita būs tieši lietuvieši.
«Viņi piedāvās gan pārtikas produktus
un saldumus, gan arī apģērbu un apavus. Tāpat būs tradicionālie lietuviešu
mājas kūpinājumi – desiņas, gaļa – un
nacionālais kārums šakotis,» papildina
«MyExpo.lv» direktore. Dažādu rokām
darinātu tekstilizstrādājumu cienītāji
varēs iegādāties tautastērpu sastāvdaļas
– brunčus, jostas, lakatus, zeķes un cimdus. Tāpat gadatirgū būs iespēja nopirkt
stādus un arī Līgosvētku ziedu pušķus un
vainagus. «Aicinām gadatirgu apmeklēt
arī ģimenes ar bērniem – bērniem būs
pieejams spēļu laukums un animatoru
stūrītis, bet pieaugušajiem – loka šaušana
un loterija,» tā M.Ādmine. Jāpiebilst, ka
organizācija Līgosvētku gadatirgu mūsu
pilsētā rīko pirmoreiz un cer, ka tā varētu
kļūt par tradīciju.

Vainagos ievīs jāņuzāles
un tautasdziesmas

Kopīgi gatavoties Līgosvētkiem aicina arī Pārlielupes bibliotēka, kur 22.
jūnijā pulksten 11 notiks radošā darb
nīca «Gatavojamies Līgosvētkiem».
Pārlielupes bibliotēkas direktore Aiga
Volkova darbnīcu rosina apmeklēt
ikvienu, kas vēlas iemācīties pīt vainagus un izmēģināt veiksmi tautasdziesmu rindu meklēšanā. Darbnīca
piemērota visiem interesentiem – bez
vecuma ierobežojuma. «Vainagu
pīšanai nepieciešamie materiāli būs
nodrošināti, bet, protams, katrs var
ņemt līdzi arī savus ziedus un zāles,

Domu sprakšķi un spēles ar materiāliem
 Jana Bahmane

««Domu sprakšķi» ir mūsu apzīmējums idejām, kas iešaujas prātā
kā zibšņi. Strādājot pie mazas formas darbiem, mākslinieki vairāk
ļaujas eksperimentiem, savukārt lielformāta darbi prasa ilgāku
laiku un detalizētāku plānošanu,» vērtē Latvijas Tekstilmākslas asociācijas vadītāja Andra Dīriņa. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā apskatāmas divas asociācijas izstādes – miniatūru
izstāde «Domu sprakšķi» un lielas formas tekstila darbu izstāde
«Spēles ar materiāliem», kas iepazīstina ar tekstiliju daudzveidību
un plašajām materiālu interpretācijas iespējām.
Tekstilā izstrādāta autobusu pieturas zīme, stilizētas identitātes kartes,
mākslas darbi no optiskās šķiedras un
maizes plastmasas iepakojuma savilcējiem, tekstila bruņas, Jelgavas simbols
alnis un citi neparasti maza formāta
darbi, kuru radīšanai mākslinieki izmantojuši linu, vilnu, metālu, zīdu, apskatāmi izstādē «Domu sprakšķi». «Mazs
formāts ļauj ātrāk un precīzāk izteikt
savu ideju, tieši tādēļ tas māksliniekus
iedrošina eksperimentēt un attīstīt
autortehnikas – šajā izstādē piedalās

vairāki mākslinieki, kuru darbi retāk
redzami lielas formas mākslas darbu
izstādēs. Šīs tekstila miniatūras ir ļoti
daudzveidīgas un interesantas, un mēs
vēlētos ieviest tradīciju ik pa laikam
rīkot miniatūrtekstiliju izstādi Jelgavā,»
atklāj A.Dīriņa. «Domu sprakšķos» var
redzēt filcējumus, adījumus, izšuvumus,
apdruku un digitālo gobelēnu 35 tekstilmākslinieku interpretācijās.
Savukārt ceļojošā izstāde «Spēles ar
materiāliem» iepazīstina kā ar klasisku,
tā mūsdienīgu gobelēnu un citas for-

mas darbiem. «Mākslinieku sniegums
ir daudzveidīgs un interesants – viņu
darbos var redzēt jaunus tekstilmākslas
izteiksmes veidus un neparastus materiālus. Pārstāvēts gan klasiskais, gan
digitālais gobelēns, gan darbi interesantās autortehnikās. Daudzi mākslas darbi
radīti, izmantojot tekstilmākslā visai
neierastus materiālus,» izstādi raksturo Latvijas Tekstilmākslas asociācijas
vadītāja. Ekspozīcija apkopo 42 autoru,
tostarp asociācijas biedru un Latvijas
Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas
nodaļas studentu, darbus. «Mēs vēlamies
sekmēt tekstilmākslas attīstību un veicināt mākslinieku izpausmi šajā mākslas
veidā, tādēļ izstādēs labprāt aicinām
piedalīties ne vien Tekstilmākslas asociācijas dalībniekus, bet arī citus autorus,»
atklāj A.Dīriņa.
Tekstilmākslas asociācijas vadītāja
vērtē, ka Jelgavas muzeja izstāžu zāle
ir viena no brīnišķīgākajām tekstiliju
eksponēšanai. «Mūsu autoru darbi šeit
vienmēr izskatās ļoti labi. Tāpat esam
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ko iepīt vainagā,» papildina A.Volkova.
Dalība pasākumā – bez maksas.

Izdzīvos skroderdienu stāstu

«Skroderi brauks, bites lidos, un jūs
jau zināt, kas notiks ar krāsni. Uz tikšanos īsti Blaumaniskā ielīgošanā!» aicina
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris. 22. jūnijā pulksten 15 Jelgavas kultūras namā
no jauna varēs izdzīvot režisora Arvīda
Matisona iestudēto Rūdolfa Blaumaņa
lugu «Skroderdienas «Silmačos»», kas
pirmizrādi piedzīvoja 2016. gadā. Lomās
– Linda Baumane, Roberts Avots, Santa
Bērziņa, Gatis Vāczems un citi. Līgotāju
lomā iejutīsies Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra aktieri un tautas deju ansambļa
«Lielupe» dejotāji. Dekorācijas izrādei
veidojis mākslinieks Raitis Junkers, kostīmu māksliniece – Valentīna Romanovska,
mūzikas aranžētājs – Guntis Šveicers,
koncertmeistare – Inta Šveicere. Biļetes
var iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs. Cena – 3 eiro.

Līgo priekšvakarā
tiksimies Pasta salā!

Bet pašā Līgosvētku priekšvakarā, 22.
jūnijā pulksten 20, Pasta salā pulcēs TV3
Jāņu ieskandināšanas pasākums «Gada
īsākā nakts». «Vasaras saulgriežos, kad
diena ir visgarākā un nakts – visīsākā, pa
dienu ir ļoti daudz jāizdara – jāsasien siers,
jāsarūpē alus, jāuzpin vainagi. Bet nakts
ir paredzēta priekam – tad tiekamies ar
draugiem, ļaujamies sarunām, dziesmām,
dejām un labai mūzikai. Lai arī šī ir gada
īsākā nakts, tā vienmēr paliek atmiņā uz
visu gadu!» vērtē koncerta režisore Dita
Torstere-Stepīte. Jāņu ieskandināšanā
piedalīsies grupas «Auļi», «Double Faced
Eeels», «DaGamba», «Framest», «Triānas
parks», «Laime pilnīga», «Colt», «Dziļi
violets», «Franco Franco», kā arī Aija
Andrejeva, Dināra Rudāne, Jānis Aišpurs,
Elza Rozentāle, Atis Ieviņš un citi mākslinieki. Vakaru vadīs Jana Duļevska un
Jānis Romanovskis. Biļetes var iegādāties
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā.
Cena – 10–18 eiro.
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pateicīgi māksliniecei Mārītei Leimanei,
kas prasmīgi un skaisti iekārtojusi abas
izstādes,» tā A.Dīriņa. Jāpiebilst, ka izstādē apskatāmi arī pašas Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
mākslinieces M.Leimanes darbi, tāpat
izstādē piedalās Jelgavas Mākslinieku

biedrības biedre Vita Makruzova jeb
Vita Makra.
Miniatūru izstāde «Domu sprakšķi»
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā apskatāma līdz 25.
augustam, bet izstāde «Spēles ar materiāliem» – līdz 28. jūlijam.

