Cienījamie jelgavnieki!
Saulgriežos daba izrāda savu bagātību, bet mēs paši atvelkam
elpu no ikdienas darbiem, izbaudot vasaras pilnbrieda burvību. Tas,
ko redzam, un tas, ko šajā laikā jūt mūsu sirdis, ir latviešu tautas lielākā
bagātība – neizsmeļama savas zemes mīlestība. Tā gadsimtiem ilgi liek
skanēt tautasdziesmām, degt Jāņu ugunskuriem un pulcēties saimēm.
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Sagaidām gada īsāko nakti!

Lai līksmi un skanīgi jums šie svētki!
Lai Līgonaktī netrūkst dziesmu,
neapdziest ugunskuri un
nenovīst papardes zieds!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Svētkos būs izmaiņas
autobusu kustības sarakstā

 Anastasija Miteniece

Svētku brīvdienās – 23.
un 24. jūnijā – pilsētas
nozīmes sabiedriskais
transports kursēs pēc
svētdienas kustības saraksta. Bet 24. jūnijā
nekursēs 54 autobusu
agrākie reisi, informē
Jelgavas Autobusu parkā (JAP).
24. jūnijā atcelti agrākie rīta reisi
1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 14., 15., 18.,
19. un 22. maršruta autobusiem,
savukārt starppilsētu maršrutos
pasažieriem jārēķinās ar to, ka 23.
jūnijā atcelti divi pēdējie mikroau
tobusi, bet 24. jūnijā – divi pirmie
mikroautobusi maršrutā Jelgava–
Rīga. «Gadiem veiktie novērojumi
apliecina, ka sabiedriskā transpor

ta pakalpojuma pieprasījums agrā
rītā pēcsvētku laikā ir ļoti zems,
tādēļ arī šogad vairāku autobusu
maršrutu agrākie reisi tiek atcelti.
Šādu praksi tradicionāli īstenojam
divas reizes gadā – 1. janvārī un
24. jūnijā,» skaidro JAP pārstāvis
Gatis Dūmiņš, papildinot, ka
ar izmaiņām pilsētas autobusu
kustības sarakstā var iepazīties
mājaslapā www.jap.lv. Ja iedzīvotā
jiem radušās šaubas par konkrēta
maršruta reisa pieejamību, to
iespējams pārbaudīt, arī zvanot pa
bezmaksas diennakts informatīvo
tālruni 63045945.
Arī starppilsētu sabiedriskā
transporta pasažieri pirms brau
ciena aicināti pārbaudīt autobusu
kustības sarakstu mājaslapā www.
atd.lv, kur pieejama aktuālākā
informācija par autobusu kursē
šanas laiku.

Turpinās skolēnu
uzņemšana 10. klasē
Foto: no JV arhīva
Jau rīt, 21. jūnijā, jelgavnieki tradicionāli pils saliņā aicināti sagaidīt gada īsāko nakti jeb vasaras saulgriežus. Kopā ar
folkloras un deju kopām tiks godinātas mūsu senču tradīcijas, pinot vainagus un vītnes, aplīgojot ozolu, iededzot uguns
plostu un Jāņu pūdeli, kā arī izbaudot citus saulgriežu rituālus. Vasaras saulgriežu pasākums pils saliņā sāksies pulksten 20.
Tāpat, sagaidot svētkus, šajā dienā no pulksten 11 Raiņa parkā notiks Līgosvētku gadatirgus, kurā piedalīsies vairāk nekā
130 dalībnieku – amatnieki, mājražotāji un uzņēmēji no Latvijas un kaimiņvalstīm. Savukārt 22. jūnijā jau no pulksten 11
būs radošā darbnīca «Gatavojamies Līgosvētkiem» Pārlielupes bibliotēkā, pulksten 15 Jelgavas kultūras namā kopā ar
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātri atkal varēs izdzīvot «Skroderdienas «Silmačos»», bet pulksten 20 pirmssvētku noskaņās
apmeklēt TV3 Jāņu ieskandināšanas pasākumu «Gada īsākā nakts» Pasta salas brīvdabas koncertzālē «Mītava».
Lai lustīga līgošana!

 Ritma Gaidamoviča

Pilsētas vidusskolās un ģimnāzijās notiek skolēnu
uzņemšana 10. klasēs – Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija un Jelgavas Valsts ģimnāzija jau rīt,
21. jūnijā, paziņos, vai skolēns attiecīgajā skolā
ir uzņemts, bet pārējās izglītības iestādēs uzņemšana vēl turpinās. Jelgavas 4. vidusskola jaunajā
mācību gadā piedāvā mācīties 10. klasē ar futbola
novirzienu, un šonedēļ pirmie skolēni dokumentus
Turpinājums 6.lpp.
iesniedza tieši tajā.

Noslēgušies brīvdabas koncertzāles «Mītava» būvdarbi
 Anastasija Miteniece

Pasta salā noslēgušies brīvdabas koncertzāles
«Mītava» būvdarbi. «Beidzies nozīmīgs darba cikls
– lai realizētu ieceri par brīvdabas koncertzāli, ir
strādājusi liela komanda, un ir gandarījums par
to, ka viss izdevies. Ēka un telpa gan vēl nav viss
– šobrīd tai jāiedveš elpa un dvēsele, lai tā godam
dzīvo,» piektdien pateicoties visiem projekta īstenotājiem, norādīja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Jāpiebilst, ka jau sestdien koncertzāli
ieskandināja pirmais pasākums – režisora Intara
Rešetina iestudējums «Skroderdienas «Silmačos»».
Meža un koksnes produk
tu pētniecības un attīstības
institūta direktors Andrejs
Domkins vērtē, ka Pasta salā
paveiktais projekts ir ļoti no
zīmīgs, jo tā realizācija pat
augstākās klases profesionā
ļiem šķita īsts izaicinājums.
«Jo trakāka ideja, jo lielāks
ir izaicinājums, un šajā ga
dījumā tas tika pieņemts un
godam īstenots. Liels prieks,
ka Jelgava ļaujas pārmaiņām
un inovatīviem risinājumiem.
Jaunajā brīvdabas koncertzālē
redzam, kā metāla materiāli,
kas ir Jelgavas vizītkarte, veik
smīgi izskatās arī savienojumā
ar inovatīvu koka risinājumu,»

tā viņš. Savukārt SIA «Igate
būve» valdes priekšsēdētājs
Māris Peilāns uzsver, ka le
pojas ar LLU mācībspēkiem
un viņu spēju radīt inovatīvus
risinājumus, kā arī ir gan
darīts, ka projekta gaitā nav
piedzīvots sadārdzinājums un
ir dibināta sadarbība ar itāļu
uzņēmumu.
Brīvdabas koncertzāles
jumts vairākkārt salīdzināts
ar gliemežvāku, kura forma
arī ir būves arhitekta sākot
nējā iecere. «Šīs asociācijas
nav alegorija – viss ir krietni
vienkāršāk. Kad ar sievu pār
runājām, ar ko mums asociējas
Pasta sala, viņa man norādīja

uz gliemežvāku, ko atradām,
izskalotu no Lielupes,» ideju
skaidro arhitekts Vents Grie
tēns, papildinot: jūtas gan
darīts par to, ka visi projektā
iesaistītie spēja piekāpties cits
citam, lai ideju īstenotu.
Vērtējot jaunatklāto brīv
dabas koncertzāli «Mītava»,
pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics
uzsver, ka Jelgava šobrīd ir
ieguvusi lielisku telpu, kurā
turpmāk bez laikapstākļu
apdraudējuma varēs notikt
kultūras pasākumi. «Slēgta
tipa estrāde paver daudz pla
šākas iespējas to rīkošanai.
Tā Latvijas nepastāvīgajos
laikapstākļos ļaus organizēt
pasākumus, neuztraucoties
par to, vai lietus dēļ tie varēs
notikt. Es vienmēr saku: mēs
neesam tik bagāti, lai atļautos
rīkot kultūras notikumus,
kuri laikapstākļu dēļ var tikt
atcelti,» saka M.Buškevics.
Viņš atzīst, ka jau līdz šim
jomas profesionāļi atzinīgi
novērtējuši brīvdabas koncert
zāles akustiku. «Šobrīd aktīvi
strādājam, lai jaunā koncert
zāle sāktu dzīvot,» tā viņš,

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

papildinot, ka jau 22. jūnijā
tajā notiks TV3 Jāņu ieskan
dināšanas pasākums «Gada
īsākā nakts», 29. jūnijā – vi
dējās paaudzes deju kolektīvu
«Rota» un «Ex Lielupe» sa
dancis ar draugu kolektīviem,
21. jūlijā – dziesmu un danču
programma «Nerātnā vasaras
nakts», 27. jūlijā – zaļumballe
ar grupu «Sestā jūdze», bet 28.
jūlijā – muzikāla leļļu teātra
izrāde bērniem «Šņāpuļa pie
dzīvojumi».
Koncertzālē ir 700 sēdvie
tu un vajadzības gadījumā
iespējams pievienot vēl 500
pārvietojamo sēdvietu.
Brīvdabas koncertzāles jum
ta konstrukcija veidota, pielie
tojot inovatīvas lielizmēra liek
ti līmēta koka tehnoloģijas, un
tā ir līdz šim vērienīgākā šāda
tipa būve Baltijā, ņemot vērā,
ka lielākais laidums ir ap 60
metru garš. Tas reizē ir jauns
rekords Latvijas būvniecības
vēsturē. Sijām ir 20–30 metru
laidums, un tas ir arhitektu
oriģināldarbs, kas paspilgtina
Pasta salas sakārtotās vides
estētiku. Kopumā koka kons
trukcijās ir aptuveni 530 ku

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Foto: Ivars Veiliņš

bikmetri koksnes, iepazīstinot
ar objektu, norāda būvnieki.
Latvijā unikāls ir arī kon
certzāles jumta pārsegums,
kam izvēlēts itāļu tekstila
arhitektūras kompānijas iz
strādāts projekta risinājums
– labākās kvalitātes membrā
na ar augstākiem stiprības,
stiepes un plīšanas rādītājiem,
nodrošinot seguma pašattīrošu
virsmu, aizsardzību pret pelē
jumu, paaugstinātu ugunsre
akcijas klasi un membrānas
ražotāja noteikto materiāla
15 gadu garantiju. Jāpiebilst,

ka estrādei pa perimetru izvei
doti arī vēju aizturoši aizkari,
pasargājot to no Pasta salā
valdošajiem vējiem.
Būtiski uzsvērt, ka, turpinot
vienotu koncepciju ar Baltijā
unikālo gājēju tiltu, kas sa
vieno pilsētas centru ar Pasta
salu, brīvdabas koncertzālei
dots nosaukums «Mītava».
Koncertzāles jumta un tā
pārseguma izbūvi veica piegā
dātāju apvienība «IBK» (SIA
«Kvadrum» un «Igate būve»),
kas tika izraudzīta iepirkuma
procedūrā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Ir maldīgi uzskatīt, ka universitāšu
reitings tiešā veidā attiecināms uz
piedāvātās izglītības kvalitāti»
 Jānis Kovaļevskis

«Uzņēmējiem, kuri
saka: «Dodiet mums
studentus!», pārsvarā nākas atbildēt, ka
mums pašiem viņu pietrūkst, jo darba tirgus
šobrīd ir vismaz tikpat
karsts kā pirmskrīzes
periodā pirms 12 gadiem, kad liela daļa
studentu darbu specialitātē uzsāka vēl pirms
diploma iegūšanas,»
saka profesore Irina Pilvere, kura uz turpmākajiem pieciem gadiem
pārvēlēta LLU rektores
amatā, piebilstot, ka
demogrāfisko tendenču dēļ vairāk studējošo
šobrīd iespējams piesaistīt tikai uz ārvalstu
studentu rēķina.

Foto: Ivars Veiliņš

«Neatbalstām piedāvājumu, ka ārvalstu studenti varētu strādāt pilnas slodzes darbu, – tas
noteikti pasliktinās studiju darba rezultātus un veicinās studentu atbirumu. Mūsu pieredze
Kā nozīmīgākos paveiktos
liecina, ka ārvalstu studentiem, īpaši citas kultūrvides pārstāvjiem, nepieciešams samērā ilgs
darbus aizvadītajos piecos gados
laiks, kamēr viņi iejūtas augstskolas un pilsētas vidē,» spriež LLU rektore Irina Pilvere.
rektores amatā I.Pilvere min
Kāds šobrīd ir uzstādījums, jauniešiem, kuri nokārtojuši jo studenti vairs nevēlas dzīvot pa
zinātnisko institūtu reorganizā
ciju, kad no desmit iesaistītajām ko valsts pieprasa no uni- fizikas eksāmenu, jo liela daļa četriem vienā istabiņā. Šobrīd ir
institūcijām izdevies izveidot di versitātēm? Vai joprojām ir no viņiem pat neizskata studiju sakārtotas trīs dienesta viesnīcas,
vus jaunus zinātniskos institūtus aktuāls jautājums par augstā- iespējas Latvijā. Viņi ir starptau vienā darbi vēl turpinās, bet 2.
LLU pārraudzībā, Bulduru Dārz kās izglītības mācību iestāžu tiski konkurētspējīgi un izvēlas dienesta viesnīcai Jāņa Čakstes
studēt ārvalstīs. Lai dotu iespēju bulvārī šovasar uzsāksim ener
kopības vidusskolas pārņemšanu, apvienošanu?
Universitāšu apvienošana vairs jauniešiem, katru rudeni testējam goefektivitātes paaugstināšanas
kā arī Latvijas Bioekonomikas
stratēģijas laikposmam līdz 2030. nav aktuālākais temats augstā 1. kursa studentu zināšanas un p a s ā k u m u s .
gadam izstrādi. Tāpat universi kajā izglītībā. No mums prasa tiem, kuriem tās ir nepietieka Pēc rekons
tātē īstenota atalgojuma reforma izmērāmus rezultātus, piemēram, mas, piedāvājam papildu kursus trukcijas dar
un veikti būtiski ieguldījumi in iekļūt kādā no pasaules augstsko fizikā, ķīmijā un matemātikā biem dienesta
frastruktūras sakārtošanā. 2020. lu reitinga top 500. Augstskolu par maksu. Motivētākajiem ar viesnīcām būs
gada pavasarī plānots noslēgt reitingos viens no būtiskākajiem to pietiek, bet tāpat rēķināmies jāatpelna savi
kritērijiem ir zinātniskā darbība. ar vismaz 10 procentu atbirumu uzturēšanas un
Jelgavas pils rekonstrukciju.
Šajā ziņā pēc starptautiski atzītu jau pēc 1. semestra. Pirms pieciem ekspluatācijas
Kādas šobrīd ir būtiskākās zinātnisko publikāciju skaita gadiem studijas neturpināja 19 izdevumi.
Nākamajā
tendences augstākās izglītī- esam trešajā vietā valstī – aiz procenti uzņemto, tādēļ studiju
bas jomā Latvijā, Eiropā un Latvijas Universitātes un Rīgas programmas pārkārtojām tā, lai studiju gadā
Tehniskās universitātes –, kas grūtākie kursi sāktos 2. vai 3. pilotprojekta
pasaulē?
veidā kādu no
Arvien lielāku lomu iegūst ir labs rādītājs, ņemot vērā, ka semestrī.
universitātes
specializācija. Universitātes meklē LLU strādā tikai 70 pilna laika
Ir sākts darbs pie LLU ne- ēkām vēlamies
savu nozari, jo būt līderim it visā, zinātnes darbinieku. Kamēr
īpaši ierobežota finansējuma netiks veiktas būtiskas izmaiņas kustamo īpašumu attīstības nodot apsaim
apstākļos, nav iespējams. Nesen studiju un pētniecības finansē plāna. Ko tas paredz, un cik niekošanā kā
viesojāmies vadošajā Nīderlandes šanas kārtībā, mums būs grūti kopumā noslogota šobrīd ir ārpakalpojumu
dzīvības zinātņu jomas augstskolā runāt par būtisku kāpumu šajos LLU īpašumā esošā infra- – ja ne pilnībā,
tad vismaz telpu uzkopšanas un
Vāgeningas universitātē (Wage- reitingos. Tomēr ir maldīgi uzska struktūra?
LLU šobrīd ir 179 nekustamie teritorijas uzturēšanas funkciju
ningen University&Research), tīt, ka universitāšu reitings tiešā
kurai valsts finansējums vien uz veidā attiecināms uz piedāvātās īpašumi, tostarp četras pilis – atsevišķos objektos. Vēlamies
12 tūkstošiem studentu ir 190 mil izglītības kvalitāti – bieži vien tas Jelgavas, Valdekas, Vecauces un praksē saprast, kā tas strādā un
joni eiro, bet mums – 9,8 miljoni vairāk kalpo kā mārketinga rīks, Lielauces. Skaidrs, ka liela daļa no cik ekonomiski pamatots ir šāds
uz četriem tūkstošiem studējošo, īpaši ārvalstu studentu piesaistei. īpašumiem nav likvīdi un univer ēku apsaimniekošanas modelis.
sitātes funkciju nodrošināšanai
proti, sešas reizes mazāks, rēķinot
Latvijā par prioritāti iz- nav nepieciešami. Konkrētas
Jau vairākus gadus neuz 1000 studentiem, turklāt stu
diju programmu piedāvājuma un virzītas studijas inženierteh- vīzijas par to, ko darīt, piemēram, tiek ekspluatēta 7. dienesta
tehniskā aprīkojuma ziņā LLU no niskajās specialitātēs, kurās ar Lielauces pili, kura ir slēgta viesnīca Lielajā ielā 17. Vai
tās neatpaliek. Atšķirība ir studiju kopumā tiek nodrošināts kopš 2011. gada un kuru ir aiz ir kādas ieceres attiecībā uz
procesā, jo Latvijas augstskolām, vairāk nekā 3000 budžeta liegts ekspluatēt, nav. Vairākus šo ēku?
Šai ēkai ir izstrādāts tehnis
ņemot vērā ierobežoto rocību, ir finansētu studiju vietu, taču īpašumus likuma kārtībā esam
grūti piesaistīt kvalificētus mā tās universitātēm ir grūti piedāvājuši pārņemt valstij, tomēr kais projekts rekonstrukcijai.
aizpildīt, jo, arī Valsts nekustamo īpašumu Domājam, ka tur varētu atrasties
cībspēkus, kuri
p i e m ē r a m , aģentūra neizrāda ieinteresētību paaugstināta servisa dienesta
būtu gatavi
fizikas eksā- tos pārņemt. Prioritāri strādājam viesnīca studentiem un jaunajiem
strādāt tikai vie
menu katru un ieguldām tajos objektos, kuri pasniedzējiem. Pagaidām gan šī
nā universitātē.
gadu kārto ir nepieciešami mūsu galveno projekta realizācijai nav finansē
Šobrīd esam sa
tikai aptuve- funkciju veikšanai.
juma, tomēr strādājam, lai tuvāko
kārtojuši ēkas
ni 300 vidusgadu laikā sakārtotu arī šo ēku
un ieguldījuši
skolas absolViens no uzdevumiem, kuru pilsētas centrā.
laboratoriju ap
ventu. Kā ar sev izvirzījāt, ir atteikties no
rīkojumā, teh
budžeta vie- universitātei neraksturīgām
Ārvalstu studenti intervijās
noloģijās, bet,
tu komplek- funkcijām. Vai to ir izdevies uzsver, ka viena no būtiskālai nodrošinātu
tāciju sokas paveikt un vai, piemēram, kajām Latvijas universitāšu
starptautisku
LLU?
dienesta viesnīcas šobrīd no konkurētspējas priekšrocīkonkurētspēju,
Tā ir Latvijas saviem ieņēmumiem spēj segt bām ir iespēja piedāvāt salīmums jāsāk ie
dzinoši kvalitatīvu izglītību
guldīt cilvēkos, kas ikdienā strādā izglītības sistēmas specifika, ka uz uzturēšanas izmaksas?
Pakāpeniski uz to virzāmies. par zemu mācību maksu. Kā
ar studentiem. Pirmais solis būtu augstskolām atnāk salīdzinoši vāji
vismaz pirmskrīzes līmenī atjau sagatavoti vidusskolas absolventi Esam atteikušies no sabiedriskās šobrīd universitātei norit
not bāzes finansējumu augstsko atsevišķos priekšmetos – fizikā, ēdināšanas organizēšanas funk sadarbība ar ārvalstu studenlām par vienu studiju vietu – tas ķīmijā, matemātikā. Īpaši to var cijas, turpinām ieguldīt dienesta tiem, un cik liels potenciāls
vien kopējo universitātes algu attiecināt uz inženiertehniska viesnīcu sakārtošanā, lai studējo viņus piesaistīt ir tieši reģiofondu mums ļautu palielināt par jām specialitātēm. Augstskolas šajiem piedāvātu atbilstošu servi nālajām augstskolām?
pat nevar rēķināties ar tiem 300 su, par kuru viņi ir gatavi maksāt,
Sākotnējais priekšstats par
aptuveni 40 procentiem.

mūsu iespējām piesaistīt ārvalstu
studentus bija maldīgs – izrādījās,
ka daudzi no mūsu mācībspēkiem
nav gatavi vadīt nodarbības an
gļu valodā, tādēļ pārskatījām
sākotnējo plānu tulkot mācību
programmas angļu valodā un iz
vēlējāmies specializēties noteiktās
jomās. Prioritāte ārvalstu stu
dentu piesaistē LLU ir maģistra
studiju programmās tādās jomās
kā pārtikas tehnoloģija, uzņēmēj
darbības vadība un informācijas
tehnoloģijas. Kā mērķa valstis
studentu piesaistē esam definēju
ši bijušās PSRS republikas, Indiju
un citas Āzijas valstis. Savukārt
no bakalaura programmām pie
prasītākā ir veterinārmedicīna,
kur galvenokārt studē jaunieši
no Vācijas, Somijas, Zviedrijas un
citām Eiropas valstīm.
Pirmie ārvalstu studenti LLU
tika uzņemti 2015./2016. studiju
gadā, un 2018./2019. studiju gadā
LLU mācījās jau 64 ārvalstu
studenti. Kopumā šobrīd viņiem
piedāvājam 27 studiju program
mas, kuras iespējams apgūt angļu
valodā. No nākamā mācību gada
esam iecerējuši piedāvāt vēl četras
jaunas starptautiski konkurētspē
jīgas studiju programmas – ilgt
spējīgā lauksaimniecībā, ilgtspē
jīgā mežsaimniecībā, biosistēmu
inženierijā un vides inženierijā.

«Visi pils rekonstrukcijas darbi jānoslēdz
līdz 2020. gada pavasarim. Grafiks ir ļoti
saspringts, tomēr uzticamies būvniekiem un
savu darbību plānojam
atbilstoši saskaņotajam
pils rekonstrukcijas
plānam.»

«Pirms pieciem gadiem
studijas neturpināja
19 procenti uzņemto,
tādēļ studiju programmas pārkārtojām tā,
lai grūtākie kursi sāktos
2. vai 3. semestrī.»

Jau vairākus gadus
turpinās Jelgavas pils
remontdarbi
– kad plānots
tos noslēgt?
Vasarā Valsts
ģimnāzija no
pils atgriezīsies
savās telpās
Mātera ielā, un
mēs varēsim
ķerties klāt arī
šī pils spārna
remontam. Visi
pils rekons
trukcijas darbi
jānoslēdz līdz 2020. gada pava
sarim. Grafiks ir ļoti saspringts,
tomēr uzticamies būvniekiem un
savu darbību plānojam atbilstoši
saskaņotajam pils rekonstrukcijas
plānam.
Kādi ir LLU un rektora
būtiskākie izaicinājumi turpmākajam darba periodam?
Universitātes tāpat kā pašval
dības savus attīstības plānus lielā
mērā pakārto ES investīciju pro
jektiem, tādēļ mums ļoti nozīmīgi
būs tas, ko ierakstīs Nacionālajā
attīstības plānā 2021.–2027. ga
dam. Svarīgi, lai šajā dokumentā
būtu pievērsta uzmanība arī
reģioniem un lauku vides attīs
tībai, jo, pamatojoties uz to, tiks
plānotas fondu programmas
nākamajam budžeta periodam.
Šobrīd esam pilnvērtīgi atgrie
zušies zinātniskajā apritē un ar
labiem rezultātiem startējam arī
tiešajos ES projektos zinātnes un
inovāciju programmā «Horizon
2020», kurai jau šajā plānoša
nas periodā budžets visām ES
dalībvalstīm kopā sasniedz 80
miljardus eiro, bet nākamajā pe
riodā pat varētu pieaugt. Mums
ir labas iestrādes biotehnoloģiju
izpētes jomā, pārtikas, meža
un vides jomā, un tās vēlamies
turpināt.

Pilsētnieks vērtē

Kādas ir jūsu
Līgosvētku tradīcijas?
Dita, klientu
apkalpošanas speciāliste:
– Va s a r a s
saulgrieži
mūsu ģimenei ir mīļi svētki, un šogad tos
plānojam pavadīt laukos. Svētkus gan ieskandināsim Jelgavā
ar izrādi «Skroderdienas «Silmačos»», bet vēlāk dosimies uz
laukiem – ar meitu pļavā lasīsim
ziedus, pīsim vainagus. Protams,
tradicionāli gatavosim gardu
maltīti. Tādi ir mūsu klasiskie
Jāņi, kurus ar lielāko prieku atzīmējam katru gadu.
Eduards,
students:
– Nekad īsti
neesmu svinējis Jāņus
un arī šogad
neplānoju.
To atzīmēšana droši vien nāk
no ģimenes, un mūsmājās Valmieras pusē vecāki vienmēr
pret šiem svētkiem izturējās
ļoti ieturēti. Ar vērienu parasti
tiek atzīmēti Ziemassvētki, kā
arī ģimenes locekļu jubilejas.
Domāju, ka šogad Jāņu vakarā
satikšos ar draugiem, lai kopīgi
ieturētu vakariņas. Bet citiem
novēlu jautras svinības!
Inga, mājsaimniece:
– Šogad
svētkus plānojam pavadīt mājās
kopā ar bērniem. Mums noteikti būs ugunskurs, Jāņu tradicionālās uzkodas
– ķimeņu siers, pīrādziņi. Šajos
svētkos ir īpaša atmosfēra, un
mēs katru gadu to labprāt izbaudām visi kopā.
Andris, būvdarbu vadītājs:
– Plānoju doties uz Vid
zemes pusi,
kur dzīvo
mani vecāki. Gribu nosvinēt
Jāņus pēc labākajām tradīcijām,
un tur, kā reiz, ir šāda iespēja –
Drusku pilskalna apkaimē notiek
vērienīgas svinības, ievērojot
visas paražas. Vienkārša pasēdēšana ar draugiem Līgovakarā
vairs nešķiet tik saistoša – gribas
sajust svētku noskaņu, kuru nereti rada tieši gadu desmitiem
senas tradīcijas.
Irina, strādā «Latvijas
dzelzceļā»:
– Man vasaras saulgrieži
ir īpaši svētki,
jo manas nu
jau pieaugušās meitas vārds ir
Līga, un arī šogad ar viņu svinēsim
kopā. Kā ierasts, svētku galdā būs
jāliek ne tikai tradicionālie Jāņu
ēdieni, bet jāsarūpē arī kāda kūka
un dāvana meitai vārdadienā.
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Ceturtdiena, 2019. gada 20. jūnijs

Paziņojums par izsoli
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» un SIA «Zemgales Eko» izsludina rakstisku izsoli «Dalīti
savākto atkritumu iegāde no sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas «Brakšķi» Līvbērzes pag.,
Jelgavas nov., un šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Ganību ielā 84, Jelgavā».
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 1000 euro izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2019. gada 15. jūlija
plkst.11 SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» Dobeles šosejā 34, Jelgavā, 1. kabinetā, darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.

ZIŅAS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ieklāj asfalta
izmēģinājuma kārtu

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» tīmekļa vietnē
www.komunalie.lv.

Foto: Ivars Veiliņš

AS «G4S Latvia» (reģ.Nr.4010 3058 465) aicina darbā ĒKAS DEŽURANTUS(-ES) Jelgavā.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu
(2,90–3,10 EUR/h (bruto));
• visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• apmaksātas pusdienas (mazumtirdzniecībā);
• bezmaksas formastērpu.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās
aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.50900002551)

Prasības:
• vēlme strādāt apsardzē;
• latviešu un krievu valodas zināšanas.
SVARĪGI! Darbiniekiem no reģioniem apmaksājam dzīvesvietu un transporta izdevumus.
Tālrunis 27807264, e-pasts cv@lv.g4s.com.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās
aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.50900002551)

aicina darbā APRŪPĒTĀJUS(-AS).

aicina darbā ERGOTERAPEITU(-I).

Galvenie pienākumi:
• veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu
aprūpes līmenim;
• nodrošināt tīrību un kārtību klientu dzīvojamajās telpās, koplietošanas telpās.

Galvenie pienākumi:
• veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot
ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšanas
instrumentus;
• patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko
izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu
un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī
vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu;
• plānot un realizēt ergoterapiju;
• dokumentēt savas darbības.

Prasības:
• vēlama vidējā vai vidējā profesionālā
izglītība;
• precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• teicamas komunikācijas un sadarbības
spējas;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt
patstāvīgi un komandā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR
likumdošanai;
• vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

Prasības:
• atbilstoša augstākā izglītība;
• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
• vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt
ergoterapeita profesijā).

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• veselības apdrošināšanas polisi pēc
pārbaudes laika;
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu;
• algu 500 EUR.

Piedāvājam:
• amatalgu no 950 EUR mēnesī (pirms
nodokļu nomaksas), profesijas kods 2264 04;
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.

Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Aprūpētājs(-a)» līdz 30. jūnijam iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai
nosūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050167.

Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Ergoterapeits(-e)» līdz 30. jūnijam iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai
nosūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050167.

Informējam, ka, piesakoties vakantajam amatam,
jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Informējam, ka, piesakoties vakantajam amatam,
jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Jelgavas 2. internātpamatskola Filozofu ielā 50

2019./2020. mācību gadā uzņem izglītojamos 1.–9. klasē šādās izglītības programmās
(ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu):
1) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);
2) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621);
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(programmas kods 21015711);
4) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem (programmas kods 21015721);
5) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811);
6) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (programmas kods 21015821);
7) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);
8) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921).
Tālrunis uzziņām – 63021773, 63023866.

Jelgavas 2. internātpamatskola (reģ.Nr.90000074738) Filozofu ielā 50
aicina darbā:
• sākumskolas skolotāju (pilna slodze);
• latviešu valodas, literatūras skolotāju
(nepilna slodze);
• matemātikas skolotāju (nepilna slodze);
• dabaszinības skolotāju (nepilna slodze);
• bioloģijas skolotāju (nepilna slodze);
• ģeogrāfijas skolotāju (nepilna slodze);
• sociālās zinības skolotāju (nepilna slodze);

• Latvijas un pasaules vēstures skolotāju
(nepilna slodze);
• psihologu(-ģi) (pilna slodze);
• speciālo pedagogu(-ģi) (pilna slodze).
Mēneša alga – no 710 EUR par slodzi.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu 2intpsk@
izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63023866.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 29. jūlijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 68 064,77 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv
vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 63084470,
sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē
pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

 Anastasija Miteniece

Loka maģistrāles posmā no Rubeņu ceļa līdz
pilsētas administratīvajai robežai paveikti jau
90 procenti plānoto
darbu, tādēļ pagājušās
nedēļas izskaņā tur ap
300 metru garumā –
posmā no «Stokker»
centra līdz Ziediņu ceļam – veikts testa asfaltbetona apakškārtas
klājums. Šonedēļ tiek
pārbūvēta arī dzelzceļa
pārbrauktuve starp Rubeņu un Ziediņu ceļu.
Pašvaldības iestādē «Pilsēt
saimniecība» norāda, ka Loka
maģistrāles posmā no Rubeņu
ceļa līdz pilsētas administratīvajai
robežai jau izbūvēti visi inženier
tīkli, noslēgumam tuvojas ielas
apmaļu un brauktuves konstruk
tīvās kārtas izbūve un tuvākajā
laikā tiks ieklātas šķembas. Tā
kā šajā posmā ar komunikāciju
izbūvi saistītie būvdarbi ir gandrīz
pabeigti, no «Stokker» centra līdz
Ziediņu ceļam 300 metru garumā
veikta asfalta izmēģinājuma izbū
ve. «Būvdarbu laikā testa klājums
asfalta apakškārtai ir ierasta pro
cedūra, lai pārbaudītu asfaltbetona
kvalitātes atbilstību,» stāsta «Pil

sētsaimniecības» vadītājs Māris
Mielavs, papildinot: ja paraugs
atbildīs prasībām, tas tiks saska
ņots un vēlāk šajā posmā varēs
turpināties asfaltbetona ieklāšana,
kā arī nākamo kārtu testēšana.
Asfaltbetonu Loka maģistrālē
paredzēts ieklāt trīs kārtās.
Šonedēļ satiksmes ierobežojumi
ieviesti arī pie dzelzceļa pārbrauk
tuves starp Rubeņu un Ziediņu
ceļu – saistībā ar dzelzceļa sliežu
pārbūves darbiem tur līdz 21.
jūnijam ir slēgta satiksme. Šajā
laikā autovadītāji aicināti izvēlēties
apbraucamos ceļus, bet sabiedris
kā transporta pasažieriem jāņem
vērā, ka 6. un 11. maršruta auto
busi neapstājas autobusu pieturā
«Ziediņu ceļš» Loka maģistrālē,
«Tipogrāfija» (abos virzienos) un
pieturvietā «Meža ceļš» virzienā uz
«Geor» Langervaldes ielā.
Jāpiebilst, ka šobrīd būvdarbi
aktīvi tupinās visā Loka maģis
trāles garumā. Piemēram, posmā
no Kalnciema līdz Bērzu ceļam
norit sadzīves kanalizācijas tīklu
un lietus kanalizācijas pievadu
izbūve, kā arī gāzes vada izolācijas
atjaunošana. Posmā no Bērzu ceļa
līdz Aviācijas ielai notiek pazemes
komunikāciju izbūve, kā arī tiek
būvēta ceļa konstruktīvā kārta –
salturīgā un šķembu apakškārta.
Šobrīd tur tiek pārbūvēti arī trīs
stāvlaukumi pie daudzdzīvokļu

namiem, bet iedzīvotāju ērtībām
uz būvdarbu laiku izveidots pagai
du stāvlaukums.
Arī Loka maģistrāles posmā no
Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam
tiek izbūvētas komunikācijas un
vienlaikus notiek 78,26 metrus
garā dzelzceļa pārvada rekons
trukcija. Ņemot vērā, ka tilta
konstrukciju skārusi korozija un
tai sācis izdrupt betons, kā arī
vietām nosēdušies balstu stipri
nājumi, šobrīd tiek uzlabota tilta
izturība un stabilitāte, izbūvēta
lietusūdens atvade no tilta, kā arī
uzstādītas jaunas margas un ap
gaismojuma balsti. Jāatgādina, ka
tilts uz trīsarpus mēnešiem kopš
14. maija slēgts visiem satiksmes
dalībniekiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Loka maģistrāli rekonstruē, pie
saistot ES finansējumu nacionā
las nozīmes centru integrēšanai
Eiropas vienotajā transporta tīklā
(TEN-T). Līgums par Loka ma
ģistrāles rekonstrukciju starp
Jelgavas pilsētas domi un pilnsa
biedrību «RERE vide – Hidrostaty
ba» noslēgts pērn jūlijā. Kopējās
projekta izmaksas ar PVN ir 21
679 350,03 eiro, tostarp 12 004
303 eiro ir ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējums, 564 527,03 eiro –
valsts budžeta dotācija pašvaldībai
un 9 110 520 eiro – pašvaldības
līdzfinansējums.

Vētras nolauztos kokus izmantos malkai
 Anastasija Miteniece

Foto: Guntars Strangats

Aizvadītajā ceturtdienā Jelgavā piedzīvots
pērkona negaiss un
spēcīga vētra – tās
laikā lūza koki, un līdz
šim pilsētā apzinātas
jau apmēram 50 vietas, kuras pēc negaisa
jāsakopj.
Pašvaldības iestādes «Pilsēt
saimniecība» mežzinis Mārtiņš
Krūmiņš stāsta, ka negaisa
laikā cietuši koki dažādās pil
sētas vietās – ceļa malās, par
kos, kapsētās un zaļajās zonās.
Piemēram, Aviācijas, Rīgas,
Ganību ielā, Lietuvas šosejā
un Lakstīgalu ielā koki bija
nolūzuši uz brauktuves. Tāpat
konstatēti gadījumi, kad tie
uzgāzušies blakus esošam īpa
šumam, piemēram, Lapskalna
ielā koks uzkrita žogam, Ga
rozas ielā nogāzās rotaļu lau
kuma teritorijā, bet Šķūņu ielā
un Svētbirzē tas bija ieķēries
elektrības vados. Stārķu un
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Īsi
 23. un 24. jūnijā Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis apmeklētājiem būs slēgts. Savukārt
22. jūnijā tas strādās pēc ierastā
darba laika. Jelgavas reģionālajā
Tūrisma centrā informē, ka sestdien,
22. jūnijā, torņa vēstures ekspozīcijas būs apskatāmas no pulksten 10
līdz 18, Tūrisma informācijas centrs,
torņa skatu laukums un Izstāžu zāle
būs pieejama no pulksten 10 līdz 22,
bet restorāns «Tornis» apmeklētājus
gaidīs no pulksten 12 līdz 22. 23. un
24. jūnijā Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis būs slēgts.
 Veselības inspekcija Jelgavas
pilsētas oficiālajās peldvietās 10.
un 11. jūnijā veica ikmēneša ūdens
kvalitātes pārbaudes. To laikā
konstatēts, ka peldūdens kvalitāte Lielupes labā krasta peldvietā
atbilst prasībām un tur peldēties
atļauts, savukārt Lielupes kreisā
krasta peldvietā paaugstināta
mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ
inspekcija iesaka nepeldēties. Pasta
salas peldvietā izvietota informatīvā
zīme «Ieteikums nepeldēties». Ūdens
kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās inspekcija pārbaudīs
līdz 15. septembrim, ņemot ūdens
paraugus katru mēnesi. Nākamās
plānveida analīzes tiks veiktas 8. un
9. jūlijā.
 Jelgavas pilsētas izsludinātajā
fotokonkursā «Jelgava 2019»
līdz 12. septembra pulksten 12
turpinās fotogrāfiju iesniegšana
– savus darbus var iesniegt ikviens
fotografēšanas entuziasts. Konkurss
tiek rīkots jau astoto gadu, lai akcentētu un izceltu Jelgavas skaistākās
vietas, interesantākos pasākumus, kā
arī fotogrāfiem dotu iespēju radoši
izpausties. Šogad fotogrāfijas tiks
vērtētas trijās kategorijās: «Kas notiek
Jelgavā?», «Portrets» un «Radošie
meklējumi». Iesniegto darbu vērtēšana un atlas e notiks 10 dienu laikā
pēc fotogrāfiju iesniegšanas termiņa
beigām. Labākie darbi tiks eksponēti
Jelgavas kultūras nama 1. stāvā. Kopējais balvu fonds – 1500 eiro.
Jelgavas Centra pamatskola
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā:
• 2 latviešu valodas, literatūras skolotājus(-as) (pilna slodze);
• 2 matemātikas skolotājus(-as) (pilna slodze);
• vizuālās mākslas skolotāju (pilna slodze);
• bioloģijas skolotāju (nepilna slodze);
• vēstures skolotāju (nepilna slodze);
• ģeogrāfijas skolotāju (nepilna slodze).
Mēnešalga – no 750 EUR par slodzi.
Nepilnas slodzes gadījumā ir iespēja apvienot darbu vairākās izglītības iestādēs.
CV, norādot vakanci, sūtītpa e-pastu
jcp@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis 63021073, 63022256.
Olaines 1. vidusskola
(reģ.Nr.90000023854)

no 01.09.2019. aicina darbā:
• matemātikas skolotāju;
• speciālo pedagogu(-ģi);
• fizikas skolotāju;
• bioloģijas skolotāju;
• pirmsskolas skolotāju;
• mūzikas skolotāju;
• tautas deju pedagogu(-ģi);
• karjeras pedagogu(-ģi);
• izglītības psihologu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas
zināšanas.

Tērvetes ielā nolūzuši astoņi
koki – tie vēja laikā izrauti ar
saknēm, savukārt Cukura,
Rūpniecības un Atmodas ielā
nolauzti koku zari. Tāpat ziņots
par nogāztiem kokiem Stacijas
parkā un Alunāna parkā, kā
arī pilsētas kapsētās – Zanderu,
Baložu, Miera un Romas.
«Šobrīd turpinām apsekot
pilsētu, bet vienlaikus notiek
nolūzušo koku savākšana,» tā
viņš, papildinot: ir vietas, kur
koki jau ir apzāģēti, bet tie tiks
savākti vēlāk, lai pēc iespējas
ātrāk apsekotu un no vēja no

gāztajiem kokiem atbrīvotu arī
citas pilsētas vietas. Jāpiebilst,
ka pārsvarā pilsētā nolauzti
vītoli, ošlapu kļavas un lielie
bērzi. Šobrīd postījumi vēl tiek
apzināti, un nolauzto koku sa
vākšana varētu turpināties vēl
apmēram divas nedēļas.
Pašvaldības teritorijā nolauz
tie koki tiks savākti, sazāģēti un
jau kā malka nogādāti Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes norādī
tajās adresēs atbilstoši pašval
dības saistošajiem noteikumiem
kā pabalsts iedzīvotājiem natū
rā krīzes situācijās.

Piedāvājam:
• atalgojumu 800–950 EUR par slodzi;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.
CV, norādot vakanci, lūgums sūtīt pa
e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 29339751
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušās Lūcijas Naudišas (dzimšanas dati – 28.10.1935., deklarētā dzīvesvieta
– Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9 – 41, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut
kas zināms par minētās personas radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.
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Lielupes industriālajā parkā
un tā apkaimē attīstās ražošana
 Ilze Knusle

«Mēs šo teritoriju iegādājāmies pirms trīs gadiem.
Te gandrīz nekas nebija izmantojams – jumti cauri, uz
tiem auga koki, logi izsisti,
un teritorija bija kļuvusi teju
par izgāztuvi. Sākām ar to,
ka savedām kārtībā jumtus,
jo veiktās pārbaudes liecina:
vairumam ēku nesošās konstrukcijas ir labā stāvoklī, tāpēc
tās tiks saglabātas. Pēc tam
atjaunojām vietējo ūdensvadu un kanalizāciju, kas nefunkcionēja. Šobrīd teritoriju
esam sakārtojuši tiktāl, ka šeit
darbojas jau 14 uzņēmumi,
nomājot telpas 12 tūkstošu
kvadrātmetru platībā,» stāsta Lielupes industriālā parka
valdes loceklis Edgars Ungurs,
lēšot, ka parka iegādē un sakārtošanā līdz šim investēti trīs
miljoni eiro.
Vairāki uzņēmumi jau sekmīgi dar
bojas jaunizveidotā Lielupes industriālā
parka teritorijā, bet vienlaikus pašvaldība
pagājušajā gadā noslēgusi sadarbības
memorandu ar SIA «Nature Foods» par
jaunas pārtikas ražotnes būvēšanu uz
pašvaldības zemes Prohorova ielā 13.
Līdz ar to paredzams, ka Prohorova ielas
apkaime tuvākajos gados attīstīsies par
spēcīgu ražošanas zonu – lai kāpinātu
uzņēmējdarbības potenciālu pilsētā, paš
valdība šobrīd īsteno projektu, kas paredz
degradētu teritoriju depo mikrorajonā
izveidot par industriālo zonu: tiks sakār
totas komunikācijas un atjaunots ceļa
segums Prohorova, Neretas un Garozas
ielas posmos.

Pluss – trīs transporta ceļi

ir ielas, kas bija diezgan sliktā stāvoklī, bet
šobrīd pašvaldība tās pārbūvē, palielinot
gan ielu nestspēju, gan nodrošinot iespēju
pieslēgt nepieciešamās komunikācijas,
tostarp gāzi, kas līdz šim parka teritorijā
nebija. Piemēram, par telpām interesējās
kāds mēbeļu ražotājs, bet viņam bija būtis
ka piebraucamo ceļu kvalitāte, lai produk
ciju piegādātu nesabojātu. Diemžēl tobrīd
mūsu piedāvājums neatbilda tā prasībām.
Vēl parka teritorijā ir dzelzceļš, kas šobrīd
gan nefunkcionē, bet tuvāko trīs gadu
laikā plānojam to atjaunot. Trešā iespēja
ir ūdens transports – netālu ir Lielupe.
Mums ir bijuši jautājumi par nestandarta
kravu pārvadāšanu pa upi, jo tādu kravu
vešanai ar sauszemes transportu ir ļoti
lielas izmaksas,» stāsta E.Ungurs. Viņš
piebilst, ka agrākās piestātnes vietā Lie
lupē ir veikti mērījumi – pie krasta ir sešus
metrus dziļš un vidējā iegrime ir trīs metri,
un tas ir pietiekami, lai varētu veikt kravu
pārvadājumus.
Vēl viens Lielupes industriālā parka
pluss ir tas, ka tajā pieejamas lielas ener
gojaudas – seši megavati –, kas ražošanas
uzņēmumiem ir būtiski.

Lai kāpinātu uzņēmējdarbības potenciālu, pašvaldība īsteno projektu, kura laikā degradētā teritorija
depo mikrorajonā tiks izveidota par
industriālo zonu. Projekts paredz
sakārtot komunikācijas un atjaunot
ceļa segumu Prohorova, Neretas un
Garozas ielas posmos.

Foto: Ivars Veiliņš

Plānoti vairāki uzlabojumi

Lai pilnībā apdzīvotu industriālā parka
teritoriju, vēl jāiegulda daudz darba un
līdzekļu. «Esam iesnieguši pieteikumu
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējuma piesaisti ražošanas
telpu un infrastruktūras attīstīšanai. Ce
ram sakārtot četras ēkas. Vienai no tām
ir atrasts potenciālais nomnieks – dzelz
sbetona konstrukciju ražotājs –, tāpēc
to sakārtosim arī tad, ja projekts netiks
atbalstīts. Projekts paredz ēku fasāžu
siltināšanu, logu nomaiņu, jumtu siltinā
šanu, inženierkomunikāciju un apkures
sistēmas izbūvi,» stāsta E.Ungurs. Šo
četru ēku sakārtošanas kopējās plānotās
izmaksas ir 3 098 298 eiro. Ja projekts tiks
atbalstīts, kā ES līdzfinansējums varētu
tikt piesaistīti 45 procenti jeb 1 394 234
eiro. Pieteikumu vērtēšana ilgs līdz 30.
jūlijam.
Savukārt, kad būs pabeigts pašvaldības
projekts un sakārtotas ielas, parka lokālās
komunikācijas tiks pieslēgtas pilsētas
tīkliem un varēs sākt kārtot iekšējos ceļus.
Nozīmīgs būs arī ceļš, ko pašvaldība plāno
uzbūvēt, savienojot Garozas un Neretas
ielu, – tas vedīs caur industriālā parka
teritoriju, tādējādi atslogojot pilsētas ielas
no kravas transporta, savukārt, lai šo ceļu
neizmantotu tuvējo māju iedzīvotāji, vie
nu posmu plānots noteikt kā vienvirziena.
Šobrīd notiek projektēšana, savukārt
būvdarbus plānots uzsākt nākamgad.

Lielupes industriālais parks atrodas
kādreizējā būvmateriālu kombināta
teritorijā un aptver 20 hektārus. Tur jau
šobrīd strādā 14 uzņēmumi, kuros ir ap
150 darba vietu, bet vēl vairāki plāno
uzsākt darbu. Uzņēmumi, kas strādā
industriālā parka teritorijā, piemēram,
izgatavo dzelzsbetona konstrukcijas,
ražo koka paneļu mājas, nodarbojas ar
nestandarta materiālu metināšanu, pār
strādā plēvi un ražo granulas, nodarbojas
ar koka izstrādājumu ražošanu, gumijas
izstrādājumu atjaunošanu.
Jāpiebilst, ka publisko un privāto
investīciju apjoms industriālās teritorijas
attīstībā Garozas, Neretas un Prohorova
ielas apkaimē jau tuvākajos gados varētu
Apsver jaudu palielināšanu
sasniegt 20 miljonus eiro.
Novembrī pašvaldība noslēdza sadarbī
Parks ir unikāls ar to, ka nodrošina
trīs dažādus transporta ceļus, kas ir tā bas memorandu ar SIA «Nature Foods»,
lielākais pluss. «Galvenais transporta ceļš kas uz pašvaldības zemes Prohorova ielā

Cauri Lielupes industriālā parka teritorijai vedīs ceļš, kas savienos Garozas un Neretas ielu. Tas tiks izbūvēts pašvaldības
īstenotā ERAF projekta gaitā. Šobrīd notiek projektēšana, Neretas ielas galā tiek stiprināts Lielupes krasts – tas
bet būvdarbus plānots uzsākt nākamgad. Šis ceļš būs nepieciešams, lai novērstu teritorijas applūšanas risku,
nozīmīgs, jo atslogos pilsētas ielas no kravas transporta. jo tur tiks izbūvētas lietusūdens attīrīšanas iekārtas.
13 paredz būvēt vegānu un veģetāriešu
pārtikas ražotni. Galvenie produkti – dzē
riens no pākšaugu proteīna jeb veselīga
alternatīva govs pienam un uzkodas no
zirņu proteīna. Uzņēmums Jelgavu
izvēlējās, jo te ir visi priekšnosacījumi
veiksmīgai uzņēmējdarbībai – tuvu Rīgai,
laba infrastruktūra, te izglīto pārtikas teh
nologus un citus speciālistus, kas varētu
būt vajadzīgi uzņēmumam.
Sadarbības līgums paredz, ka tiks
uzbūvēta ražošanas ēka vismaz 4000
kvadrātmetru platībā. Kopējās inves
tīcijas ražotnes izveidošanā tiek lēstas
septiņu miljonu eiro apmērā. Investīciju
avots – vācu investoru kapitāls. Savukārt
pašvaldība nodrošinās inženiertehniskās
apgādes tīklu un piebraucamā ceļa izbūvi.
«Jau ir uzsākta rūpnīcas projektēšana,
tomēr process nedaudz iekavējies, jo in
vestori vēl precizē nepieciešamo ražošanas

jaudu apjomu – visticamāk, rūpnīca būs
lielāka, nekā sākotnēji plānots,» stāsta
uzņēmuma pārstāvis Roberts Stafeckis.
Līdz ar to arī potenciālo darba vietu
skaits varētu pārsniegt 61, kā bija plānots
iepriekš. Būvdarbus iecerēts uzsākt līdz
2019. gada beigām.
Šī ideja ir iedvesmojusi arī citus uz
ņēmumus, kuri vērsušies pie «Nature
Foods», piedāvājot sadarbības modeļus,
bet pagaidām gan konkrēti lēmumi par
sadarbību nav pieņemti.

Iegūs arī iedzīvotāji

Infrastruktūra šajā pilsētas daļā tiek
sakārtota, pašvaldībai realizējot ERAF
līdzfinansētu projektu «Tehniskās infra
struktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētā teritorijā». «Darbi
vienlaikus norisinās Prohorova, Neretas
un Garozas ielā – tiks izbūvētas komuni

kācijas un atjaunots ap 600 metru garš
Neretas ielas posms, ap 1300 metru garš
Prohorova ielas posms un ap 1000 metru
garš Garozas ielas posms. Šobrīd tiek
būvēti saimnieciskās un lietusūdens kana
lizācijas un ūdensapgādes tīkli, drenāžas
sistēma un sakaru kanalizācijas tīkls. Vēl,
ieklājot gabionu maisus, tiek stiprināta
Lielupes krasta nogāze pie Upes ielas,»
stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaim
niecība» projektu vadītāja Inga Bernāne.
Jāpiebilst, ka, pārbūvējot Prohorova
ielas posmu no Garozas līdz Neretas ielai,
tas tiks paplašināts no divām uz trim
braukšanas joslām, kā arī tiks izbūvētas
autobusu pieturas, apgaismojums un
apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš.
Darbus veic AS «A.C.B.», un tos plānots
pabeigt līdz 2020. gada 30. septembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 7 742 196,77
eiro ar PVN.

UZŅĒMUMI, KURI JAU DARBOJAS LIELUPES INDUSTRIĀLAJĀ PARKĀ

Uzņēmums «CW Technics», kas nodarbojas ar nestandarta materiālu metināšanu, uz Lielupes industriālo parku pārcēlās no
Bauskas, aizņemot divreiz plašākas telpas – 2000 kvadrātmetrus.
Šāds lēmums pieņemts, reaģējot uz augošo pasūtījumu skaitu.
«Kopumā nodarbinām ap 60 cilvēku, bet šobrīd liela daļa komandas atrodas Vācijā, kur izgatavo dabasgāzes piegādes sistēmu
prāmim,» norāda uzņēmuma pārstāvis Aleksandrs Redkins.

Pirmais nomnieks Lielupes industriālajā parkā bija dzelzs
betona izstrādājumu izgatavotājs «Elrrik», kas aizņem
2200 kvadrātmetrus plašas telpas. Šim uzņēmumam bija
būtiski, ka teritorijā ir saglabājušās senās estakādes un
celtņi, kam ir ļoti liela celtspēja – līdz 20 tonnām. Tas ir
svarīgi kravu uzkraušanā. Uzņēmums šobrīd nodarbina
15 cilvēku.

Lielupes industriālā parka teritorijā darbojas SIA «Why recycle», kas pārstrādā plēvi un ražošanas procesā iegūto siltumu
izmanto telpu apsildē. Šim uzņēmumam nepieciešamas
lielas ražošanas jaudas. Tajā darbojas divas līnijas, mēnesī
saražojot 280–340 tonnas granulu, kas lielākoties tiek eksportētas, stāsta ceha vadītāja vietniece Irina Šmikova. SIA
«Why recycle» nodarbina ap 30 cilvēku.
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Notiks «Līgo» peldējums

24. jūnijā pulksten 12 Lielupē pie
jahtkluba notiks tradicionālais maratona peldējums «Līgo», kas šogad
svin desmit gadu jubileju. Peldēšanas
entuziasti aicināti piedalīties četru
kilometru peldējumā solo vai stafešu
disciplīnā. Lai rēķinātos ar dalībnieku
skaitu un organizētu pavadošās komandas, interesentiem lūgums līdz
23. jūnijam pieteikties pa e-pastu
jelgavasroni@gmail.com vai tālruni
29242520. Dalības maksa individuālajā distancē ir 3 eiro, stafetes
peldējumā – 1 eiro. Individuālajā
peldējumā dalībnieki veiks visu distanci ar laika uzskaiti, bet stafetes
peldējumā katrs dalībnieks peldēs
noteiktu attālumu, izvērtējot viņa
spējas. Laika uzskaite netiks veikta.

Izcīna divas bronzas medaļas

Nedēļas nogalē
Ogres novada
stadionā aizvadīta Prezidenta
balvas izcīņa
vieglatlētikā, kas
reizē bija arī Baltijas komandu čempionāts.
Latvijas komandas sastāvā startēja arī
četras jelgavnieces, izcīnot divas bronzas
godalgas. Bronzu ar rezultātu 49,57 m
diska mešanā ieguva Dace Šteinerte (attēlā), savukārt 4x100 m stafetē – Māra Anna
Zīverte, kas viņai bija debija pieaugušo
stafetes komandas sastāvā. Rezultāts –
3:49,51 min. Jāpiebilst, ka M.A.Zīverte
startēja arī 400 m barjerskrējienā, Anna
Ševčenko skrēja 400 m, Anastasija Vidončikova – 3000 m kavēkļu skrējienu.
Foto: athletics.lv/Romāns Kokšarovs
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SPORTS
Ierindojas 4. vietā

3x3 basketbola komanda «Ventspils
Ghetto» ar BK «Jelgava/LLU» spēlētāju
Armandu Seņkānu sastāvā turnīrā «Lipik
Challenger» Horvātijā izcīnīja 4. vietu.
Komanda veiksmīgi pārvarēja kvalifikācijas kārtu un iekļuva pamatturnīrā. Savā
apakšgrupā latvieši vienu spēli uzvarēja
un vienu zaudēja. Tieši zaudējums bija
noteicošais, kāpēc mūsējie izcīnīja 4.
vietu. Turnīrā nebija paredzēta spēle
par bronzu, tāpēc pusfinālā zaudējušo
komandu «Ventspils Ghetto» un Serbijas «Novi Sad» vietu sadalījums tika
noteikts pēc komandu snieguma. Serbi
līdz pusfinālam nebija piedzīvojuši nevienu zaudējumu, tādēļ ieguva 3. vietu,
bet latvieši – 4. vietu. Komandā spēlēja
Armands Ginters, A.Seņkāns, Mārtiņš
Šteinbergs, Roberts Pāže.

Futbola komandai –
jauns treneris

No 12. jūnija FK «Jelgava» ir jauns galvenais treneris – baltkrievs Oļegs
Kubarevs (attēlā), kurš
šajā amatā nomainīja
Marianu Paharu. Diemžēl savā pirmajā Virslīgas
spēlē, kas notika 15. jūnijā ZOC, treneris piedalīties nevarēja, jo vēl
nebija nokārtotas ar darba atļauju saistītas
formalitātes, tāpēc komandu vadīja kluba
sporta direktors Sergejs Golubevs. Spēlē ar
0:1 jelgavnieki atzina «Valmiera Glass/ViA»
pārākumu. Nākamo spēli FK «Jelgava»
aizvadīs 21. jūnijā pulksten 18 izbraukumā
pret BFC «Daugavpils».
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova/
FK «Jelgava»
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Būs vieglatlētikas sacensības

26. jūnijā pulksten 16 ZOC notiks «Sportland» kausa izcīņa, kas vienlaikus būs
arī Jelgavas čempionāts vieglatlētikā un
Jelgavas trenera Ulda Samsona balvas
izcīņa. U-18 grupas jaunieši sacentīsies
100 un 400 m barjerskrējienā, 200,
400 un 800 m skrējienā, trīssoļlēkšanā,
augstlēkšanā un kārtslēkšanā; pieaugušie – 400 m barjerskrējienā, 100, 400 un
800 m skrējienā, trīssoļlēkšanā, augstlēkšanā, kārtslēkšanā un diska mešanā.
Diska mešana nav iekļauta «Sportland»
kausa izcīņas programmā, bet tajā tiks
piešķirta U.Samsona balva. Savukārt
Jelgavas sportisti – sieviete un vīrietis, kuri
uzrādīs augstvērtīgāko rezultātu, vērtējot
pēc IAAF tabulām, – saņems balvu 100
eiro. Dalībnieku pieteikšanās noslēgsies
24. jūnijā pulksten 12.

BMX aug spēcīga jaunā paaudze
 Ilze Knusle

veco zēnu grupā un Reināram Pavlovam
12 gadu veco puišu grupā. Savukārt bron
zas medaļu izcīnīja Olga Manaeva 9–10
gadu veco meiteņu grupā, Ģirts Jonkus
30+ krūzeru grupā, Raimo Soldāns sešus
gadus veco zēnu grupā un Alise Želve 7–8
gadus veco meiteņu grupā.
«Šobrīd Jelgavā dominē braucēji vecu
mā līdz 14 gadiem, un daudzi no viņiem
ir līderi savā grupā. Burtnieku novadā
mums izdevās sasniegt jaunu rekordu pēc
vienās sacensībās izcīnīto medaļu skaita
– 14! Pērn rekords bija 10 medaļas, bet
šogad mūsu braucēji ir progresējuši, un
šosezon vidēji katrās sacensībās izcīnām
desmit medaļas,» stāsta treneris. Viņš
skaidro, ka BMX ir ļoti dinamisks sporta
veids un lēmums trasē jāpieņem sekun
des simtdaļās, kas jaunajiem sportistiem
nav viegli un ir vēl jāmācās, tāpēc gadās
arī kļūdaini lēmumi, nogulēti starti un
kritieni. «BMX vienlaikus jādomā gan par
to, kā tu pats brauc un kādas būs sekas
tavai rīcībai, gan par to, kas notiek tev
priekšā un aiz muguras, jo citu sportistu
lēmums var ietekmēt arī tevi,» skaidro
U.Balbeks.

Jelgavas BMX braucēji aizvadījuši «SMS Credit» čempionāta 4. posmu Burtnieku
novadā, kurā izcīnītas 14
medaļas – kluba vēsturē tas
ir rekords vienās sacensībās
izcīnīto medaļu skaita ziņā.
Teju katrās sacīkstēs uz goda
pjedestāla kāpj māsas Paula
un Emīlija Zavinskas, kurām
arī šoreiz attiecīgi sudraba
un zelta medaļa. BMX arvien
populārāks kļūst meiteņu un
sieviešu vidū, un, kā atzīst Jelgavas treneris Uldis Balbeks,
Paulai un Emīlijai šis sporta
veids padodas.
Sacensībās Burtnieku novadā Emīlija
kāpa uz augstākā pjedestāla pakāpiena
9–10 gadu veco meiteņu grupā, savukārt
Paula izcīnīja sudraba godalgu G15+ mei
teņu grupā. Treneris norāda, ka Paulai
nākammēnes apritēs 13 gadi un šosezon
viņa startē ar divus gadus vecākām mei
tenēm. Grupas līdere valmieriete Līva
Lizete Glāzere šobrīd pasaulē ir ceturtā
savā vecuma grupā, un ar viņu cīnīties
ir grūti. «Lai arī katras sacensības Paulai
izvēršas par nopietnu cīņu, tā viņai ir ļoti
laba pieredze, jo labāk ir cīnīties ar spēcī
gāku pretinieku, nevis braukt pa priekšu
vājākiem,» norāda treneris, piebilstot, ka
P.Zavinska šosezon pasaulē sava vecuma
grupā ir piektā labākā. «Sezona man iesā
kās ļoti bēdīgi, jo treniņnometnē Francijā
kritu un savainoju elkoni – tas man liedza
piedalīties Eiropas kausa pirmajos divos
posmos Itālijā. Bet tagad trauma ir sadzie
dēta un parādās arī pirmie sasniegumi,»
stāsta P.Zavinska.

Trenējas septiņus gadus

BMX Paula nonāca, kad viņai tuvojās
seši gadi. «Viņa bija ļoti enerģiska, tāpēc ar
vīru nospriedām, ka jāatrod meitai kāda
sportiska nodarbe. Kādā siltā vasaras
dienā bijām sarunājuši pamēģināt divus
pilnīgi pretējus sporta veidus. Es gribēju,
lai meita nodarbojas ar kaut ko sievišķī

Foto: Ivars Veiliņš Priekšā sezonas nozīmīgākie starti
Šobrīd aizvadīti četri no septiņiem
Jelgavas BMX braucēja Emīlija Zavinska (no kreisās) šosezon ir līdere savā vecuma grupā Latvijā, un viņas paraugs
«SMS
Credit.lv» čempionāta posmiem, bet
sportā ir vecākā māsa Paula, kura nopietnākajiem mačiem gatavojas, startējot ar divus gadus vecākām jaunietēm.
tagad sportistiem būs neliels pārtraukums
gu, un pieteicu viņu tenisa nodarbībai, piemēram, pēdējā laikā viņa strādā, lai labu sniegumu, meitene nākamgad plāno pirms sezonas svarīgākajām sacensībām.
savukārt tētis izvēlējās BMX, jo Paulai uzlabotu savu startu.
ņemt pauzi un nopietnāk pievērsties Pirmais būs Latvijas čempionāts, kas
ļoti patika braukt ar velosipēdu,» stāsta
savam otram vaļaspriekam – dejošanai, notiks 6. jūlijā Valmieras jaunuzbūvētajā
Ievelk māsu
Paulas mamma Ieva Zavinska.
jo vēlas piedalīties Skolēnu dziesmu un trasē, kurā nedēļu vēlāk norisināsies arī
Šosezon ļoti veiksmīgi startē arī Paulas deju svētkos, kas notiks 2020. gada vasarā. Eiropas čempionāts. «Pēc Jāņiem dosi
Lai gan šis sporta veids meiteni aizrāva
mies izmēģināt jauno Valmieras trasi – ir
no pirmā treniņa, panākumi nesekoja māsa Emīlija, kurai ir 10 gadi. «Emīlijas
jāizmanto iespēja, ka varam iepazīt trasi
uzreiz – vispirms bija jātiek galā ar bai ceļš uz šo sporta veidu bija līdzīgs citu Burtniekos – medaļu rekords
«SMS Credit.lv» BMX čempionāta pamatīgāk. Parasti Eiropā treniņi notiek
lēm un jāsaprot, ka šajā sporta veidā ļoti BMX braucēju brāļiem vai māsām – viens
svarīgi ir apdzīt konkurentus. «Var teikt, sāk trenēties, un ar viņu jau allaž kopā 4. posmā Burtnieku novadā Jelgavas divas dienas pirms sacensībām, kad
ka pirmajā sezonā Paula tikai vizinājās ir gandrīz visa ģimene, jādodas kopā uz sportisti ieguva 14 medaļas – četras zelta, sportists var izbraukt apmēram 12 apļus,
pa trasi. Pirmie īstie panākumi viņai bija treniņiem, sacensībām. Ir diezgan likum sešas sudraba un četras bronzas. Zeltu mēģinot atcerēties trases nianses,» stāsta
astoņu gadu vecumā, kad labi nostartēja sakarīgi, ja arī brāļi vai māsas sāk braukt. izcīnīja E.Zavinska, Oskars Mežaraups treneris. Viņš norāda, ka no Jelgavas
gan Eiropas, gan pasaules čempionātā,» Emīlija BMX pamēģināja septiņu gadu 12–16 gadu veco krūzeru braucēju gru Eiropas čempionātā šogad varētu startēt
vecumā. Un tad Paulas trenerim Uldim pā, Markuss Soļims 10 gadu veco zēnu nedaudz vairāk par 20 sportistiem. Savu
stāsta mamma.
Paula atzīst: šajā sporta veidā viņu radās doma, ka Emīlija varētu izlīdzēt grupā un Ilvis Hugo Eihentāls 14 gadu kārt Pasaules čempionāts norisināsies no
saista tas, ka var piedalīties sacensībās BMX klubam un piedalīties svarīgās veco puišu grupā. Sudrabs – P.Zavinskai, 23. līdz 28. jūlijam Beļģijā.
Jāpiebilst, ka I.H.Eihentāls būs vie
gan Latvijā, gan citviet pasaulē, rezultāti klubu reitinga sacensībās savā vecuma Alvim Lānso 30+ krūzeru grupā, Uvim
un iespēja satikties ar citiem BMX brau grupā, kurā «Mītavas kumeļiem» tobrīd Pilienam septiņus gadus veco zēnu grupā, nīgais, kurš pārstāvēs Jelgavu Latvijas
Renāram Želvim astoņus gadus veco zēnu Jaunatnes olimpiādē, kas no 5. līdz 7.
cējiem. Tāpat viņai saistoši šķiet tas, ka nebija braucēju,» stāsta I.Zavinska.
Tiesa, lai gan šosezon Emīlija rāda ļoti grupā, Rinaldam Bārim deviņus gadus jūlijam norisināsies Jelgavā.
treniņos arvien tiek apgūts kaut kas jauns,

Pirmie starti Eiropas spēlēs jelgavniekiem būs jau rīt
 Ilze Knusle

No 21. līdz 30. jūnijam
Baltkrievijas galvaspilsētā
Minskā notiks II Eiropas
spēles. Latvijas delegācijas
sastāvā ir arī četri Jelgavas
sportisti un viens treneris.
Vispirms līdzi jutīsim Jelgavas kluba basketbolistam Armandam Seņkānam,
kurš pārstāvēs valsti 3x3
basketbolā un pirmo spēli
aizvadīs jau rīt.
Latviju Eiropas spēlēs pārstāvēs 52
sportisti, kuri startēs 13 sporta veidos.
Viņu vidū ir arī četri jelgavnieki: BK
«Jelgava/LLU» šīs sezonas bronzas
medaļnieks A.Seņkāns, kurš startēs

3x3 basketbolā, karatists Kalvis Kal
niņš, kanoe airētājs Roberts Lagzdiņš,
savukārt vieglatlētu komandas rezer
vistos iekļauta mūsu skrējēja Anna
Ševčenko. Uz Minsku brauks arī
airēšanas treneris Sergejs Bobkovs.
Jau otrdien uz Minsku devās
A.Seņkāns, kuram kopā ar komandas
biedriem Armandu Ginteru, Mārtiņu
Šteinbergu un Robertu Pāži jau rīt
būs pirmā spēle pret Turcijas koman
du. Vēl apakšgrupas turnīrā Latvijas
komanda tiksies ar Čehijas un Nīder
landes komandu – šīs spēles notiks 23.
jūnijā. Tālāk – izslēgšanas spēļu kārtā
– tiks grupas divas labākās komandas,
ceturtdaļfinālus, pusfinālus un finālu
aizvadot 24. jūnijā. «Mūsu mērķis ir
izcīnīt medaļas – viegli nebūs, bet pa
spēkam tas ir,» norāda A.Seņkāns.

Rīt uz Baltkrieviju lidos A.Ševčen
ko. Viņa skaidro: Eiropas spēļu prog
rammā iekļautas vairākas stafetes,
tostarp arī jauktās, un plānots, ka
katrs no četriem komandas rezer
vistiem kādā no stafetēm piedalīsies.
«Domāju, ka katras stafetes sastāvu
uzzināsim dienu iepriekš, jo treneris
vērtēs iesildīšanās procesu, kādā
formā ir sportisti, kā izjūt skrejceļu,»
stāsta Anna. Vieglatlētikas komandu
sacensības paredzētas 23. jūnijā, ce
turtdaļfināli tiks aizvadīti 25. jūnijā,
pusfināli – 26. jūnijā, fināli – 28. jūni
jā. Mūsu komandas mērķis ir iekļūt
labāko desmitniekā.
Savukārt airētāji uz Minsku dosies
sestdien – kanoe airētājs R.Lagzdiņš
lidos ar lidmašīnu, bet viņa treneris
S.Bobkovs brauks ar automašīnu,

jo kopā ar izlases otro treneri uz
Baltkrieviju vedīs komandas laivas.
Roberts startēs 1000 metros vieni
niekos, un viņam priekšbrauciens
būs 25. jūnijā. Ja finišēs pirmajā trij
niekā, tad automātiski iekļūs finālā,
kas notiks 26. jūnijā. Savukārt, ja
Roberts priekšbraucienā finišēs 4.–8.
vietā, tad tajā pašā dienā startēs arī
pusfinālā – trīs ātrākie no pusfināla
iekļūs finālā.
Kā pēdējais no jelgavniekiem uz
Minsku dosies karatists K.Kalniņš
– viņa lidojums ir 26. jūnijā, sacensī
bas – 30. jūnijā. Kalvim šis starts būs
nozīmīgs, jo karatē vienlaikus nori
sināsies arī olimpiskās kvalifikācijas
sacensības Tokijas spēlēm 2020. gadā.
Vispirms viņš savā svara kategorijā –
līdz 60 kilogramiem – aizvadīs grupas

turnīru jeb trīs cīņas, kas karatē ir
neierasts formāts. Divi labākie no
katras grupas iekļūs pusfinālā, savu
kārt pusfināla pāru uzvarētāji tiksies
finālā. «Kalvis šobrīd ir izcilā fiziskajā
formā, arī izturība viņam ir laba,
tāpēc domāju, ka šis formāts, kas vie
nā dienā paredz gan trīs garantētās
cīņas, gan cīņas par medaļām, varētu
mums nākt par labu,» norāda Kalvja
treneris Rolands Družoks, uzsverot:
Kalvja mērķis ir izcīnīt medaļu.
Eiropas spēles notiek reizi četros
gados. II Eiropas spēlēs Minskā pie
dalīsies vairāk nekā 4000 atlētu no 50
Eiropas valstīm, sacenšoties 15 sporta
veidu 23 disciplīnās. Latvijas televī
zijas šo sporta notikumu netranslēs,
bet tiešraidēm varēs sekot līdzi vietnē
olympicchannel.com.
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Biedrības un nodibinājumi
var pieteikties bezdarbnieku
iesaistei darbā
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 28. jūnijam Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) pieņem biedrību un nodibinājumu pieteikumus pasākuma «Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā»
īstenošanai, iesaistot
bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29
gadiem darbā sabiedrības labā bez nolūka
gūt peļņu.
Īstenot pasākumu var jebku
ra Latvijā reģistrēta biedrība
vai nodibinājums, izņemot
politiskās partijas. NVA ne
valstiskajām organizācijām
palīdzēs izvēlēties to darbības
specifikai un prasībām visatbil
stošākos kandidātus no NVA
reģistrētajiem bezdarbniekiem
18–29 gadu vecumā. Darba
pienākumi biedrībā vai no
dibinājumā būs jāveic piecas
dienas nedēļā: ne mazāk kā
četras stundas un ne vairāk
kā astoņas stundas dienā. Ie
saistes ilgums pasākumā – no
diviem līdz sešiem mēnešiem.
Bezdarbnieks, piedaloties
pasākumā, no NVA saņems
stipendiju piecus eiro dienā,
un stipendijas apmērs mēne
sī tiks aprēķināts atbilstoši
nostrādātajām dienām. Tāpat
NVA apdrošinās pret nelaimes

gadījumiem, kā arī apmaksās
veselības pārbaudi, ja tā pare
dzēta normatīvajos aktos par
obligātajām veselības pārbau
dēm. Ja darbā sabiedrības labā
tiks iesaistīts bezdarbnieks ar
invaliditāti, nepieciešamības
gadījumā pasākuma īstenoša
nas vieta viņam jāizveido dzī
vesvietā vai funkcionāli jāpielā
go darba vide, nodrošinot brīvu
piekļuvi un pārvietošanos.
Lai pieteiktos pasākumam,
biedrībai vai nodibinājumam
jāaizpilda pieteikuma forma un
jāpievieno prasītā informācija.
Aizpildītais pieteikums līdz 28.
jūnijam jānosūta pa pastu vai
jāiesniedz NVA Jelgavas filiālē
vai tajā, kuras apkalpošanas
teritorijā plānots izveidot pasā
kuma īstenošanas vietu.
NVA Aktīvo nodarbinātības
pasākumu īstenotāju izvēles
komisija izskatīs pieteikumu
atbilstību nosacījumiem un
pieņems lēmumu apstiprināt
vai atteikt nevalstiskajai orga
nizācijai pasākuma īstenošanu.
Par pieņemto lēmumu tiks
informēta nevalstiskā orga
nizācija, un pozitīvas atbildes
gadījumā to aicinās piedalīties
bezdarbnieku atlasē un slēgt
līgumu par pasākuma īsteno
šanu.
Pasākums «Darbam ne
pieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā» tiek
īstenots Eiropas Sociālā fonda
projekta «Atbalsts bezdarbnie
ku izglītībai» gaitā.

Skolēni kārto
veloskolas eksāmenu
 Jana Bahmane

Bērnu bibliotēkas
«Zinītis» organizēto veloskolu jūnijā
apmeklēja 20 skolēni, kuri aizvadītajā
nedēļā kārtoja eksāmenu velosipēda
vadītāja apliecības
iegūšanai. Pareizi
atbildot uz vismaz
astoņiem no desmit
jautājumiem, pārbaudījumu nokārtoja 16 bērni. Veloskolas nodarbības
bibliotēkā notiks arī
jūlijā.
Pirmo reizi veloskolas no
darbības «Zinītī» tika orga
nizētas skolēnu pavasara
brīvlaikā. Atsaucība bija ļoti
liela, tādēļ bibliotēkas kolek
tīvs nolēma tās rīkot arī jūnijā
un jūlijā. «Jau pavasarī no
komplektējām grupu jūnijam,
bet šobrīd interesenti vēl var
pieteikties jūlija veloskolai,»
norāda bērnu bibliotēkas
«Zinītis» vadītāja Baiba Kar
čevska. Pieteikties nodarbī
bām var bibliotēkā klātienē
vai pa tālruni 63029093.
Jūnija veloskolas dalībnieki
– bērni 10–14 gadu vecumā –
mācījās par drošību uz ceļa,
apguva ceļa zīmes, runāja
par veloceliņiem, signāliem
un krustojumiem. Tāpat viņi
devās uz Valsts policijas Zem
gales reģiona pārvaldes ceļu
satiksmes drošības mācību
klasi Pētera ielā 5.
«Pieteikties veloskolai mani
pamudināja vecāki, lai tad,
kad man būs jauns ritenis, es
varētu ar to droši braukt. Arī

iepriekš pa pilsētu pārvieto
jos ar riteni, taču līdz galam
neizpratu ceļu satiksmes
noteikumus, tādēļ vēlējos
papildināt savas zināšanas.
Veloskolā es iemācījos, kas ir
labās rokas princips,» atklāj
13 gadu vecā Guna. Viņa
uzskata, ka eksāmens nav
sarežģīts – ja skolēns mācījies,
tad problēmām nevajadzē
tu būt. Savukārt Markuss,
kuram ir desmit gadu, ar
riteni brauc tikai laukos un
tiesības vēlējās nokārtot,
lai droši varētu pārvietoties
arī pa pilsētu. «Veloskolā es
apguvu ceļa zīmes, kuru jēgu
agrāk neizpratu, iemācījos
pareizi šķērsot krustojumu,
saprast policistu žestus,» tā
Markuss. Viņš spriež, ka,
pildot elektronisko testu at
kal un atkal, eksāmenam var
labi sagatavoties, jo daudz
kas paliek prātā. Mācību
procesā puisis, kā pats atklāj,
nokārtojis 70–80 procentus
pildīto testu. «Es jau sen vē
lējos iegūt velosipēda vadītāja
apliecību, bet līdz šim nebija
laika tam pieķerties. Šobrīd
ar riteni bieži nebraukāju, jo
arī vecāki uzskata, ka drošāk
būs tad, kad būšu ieguvusi
velosipēda vadītāja apliecī
bu. Jau mājās biju pildījusi
testus, tādēļ nevaru teikt, ka
uzzināju daudz jauna, taču,
protams, veloskola bija vēr
tīga,» tā desmitgadīgā Sofija.
Velosipēda vadītāja apliecī
bu skolēni iegūs pēc aptuveni
divām nedēļām, bet velosko
las noslēgumā dalībniekiem
pasniegts Atzinības raksts
par dalību. Nākamās velo
skolas nodarbības notiks no
1. līdz 5. jūlijam.

ZIŅAS
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Turpinās uzņemšana
10. klasē; 4. vidusskolā
veido futbola klasi

25. jūnijā –
Donoru diena
 Anastasija Miteniece

Foto: JV

No 1.lpp.

Jelgavas 4. vidusskolā pirmo
reizi tiek veidota 10. klase ar fut
bola novirzienu. «9. klasi pabeidzu
Spīdolas Valsts ģimnāzijā, taču jau
trīs gadus nopietni trenējos futbolā
un savu nākotni vēlos saistīt ar
profesionālo sportu, tādēļ ar prie
ku uztvēru ziņu par futbola klasi,»
saka 9. klases absolvents Matīss
Baškevics, kurš jau trīs gadus
trenējas futbola klubā «Jelgava»
un ir pieteicies mācībām Jelgavas
4. vidusskolas futbola klasē. Pui
sis spriež, ka tādējādi viņam būs
vairāk treniņu, līdz ar to plašākas
iespējas profesionāli augt un tiek
ties uz saviem mērķiem.
4. vidusskolas direktora viet
niece Irēna Sitņikova norāda,
ka nākamajā mācību gadā skolā
plānotas divas vispārējās 10. kla
ses un viena futbola klase, kurā
skolēniem būs papildu nodarbības
un treniņi futbolā. «Šajā klasē
aicinām mācīties skolēnus no
visas Latvijas, kuri grib nopietni
nodarboties ar šo sporta veidu,»
stāsta I.Sitņikova, piebilstot: lai
izveidotu šādu klasi, nepieciešami
vismaz 22 skolēni.
Dokumentus 9. klašu absolventi

Jelgavas 4. vidusskolā var iesniegt
līdz 28. jūnijam darba dienās no
pulksten 9 līdz 14. Divās pirmajās
uzņemšanas dienās mācībām 4.
vidusskolas 10. klasē pieteikušies
27 jaunieši.
Spīdolas Valsts ģimnāzijā to
pošajiem desmitajiem, kuri ab
solvējuši kādu citu skolu, jau
pirmdien notika iestājpārbaudī
jums – vispārējo prasmju tests
un rakstisks pārspriedums par
kādu no piedāvātajām tēmām,
piemēram, «Vai mūsdienās pastāv
iespēja būt anonīmam», «Es un
brīvība». Ģimnāzijas direktore
Ilze Vilkārse stāsta, ka visvairāk
– 40 – skolēnu vēlas mācīties 10.
klasē ar matemātikas, dabaszinību
un tehnikas novirzienu, bet 32
skolēni izteikuši vēlmi mācīties
humanitārajā un sociālā virziena
klasē. Vakar un šodien skolā ar
potenciālajiem skolēniem notiek
uzņemšanas pārrunas, bet rīt, 21.
jūnijā, viņi pa e-pastu saņems ziņu,
vai ir uzņemti ģimnāzijā. «Mācīties
pie mums vēlas ne tikai jelgavnieki
– pieteikušies arī jaunieši no Jaun
pils, Ķekavas, Aizkraukles novada,
Saldus,» tā direktore.
Mācībām Jelgavas Valsts ģim

nāzijas 10. klasē pirmajās divās
uzņemšanas dienās bija pietei
kušies vairāk nekā 120 skolēni
– visvairāk pieteikumu saņemts
vispārizglītojošā virziena klasē,
otra pieprasītākā ir matemātikas,
tad ķīmijas un bioloģijas virziena
klase. Jau rīt skola paziņos uzņem
šanas rezultātus.
Skolēnus vēl gaida 5. vidusskola,
kur mācībām 10. klasē var pieteik
ties darba dienās no pulksten 9 līdz
14. Līdz 18. jūnijam mācībām bija
pieteikušies 25 skolēni.
Tehnoloģiju vidusskolā uzņem
šana 10. klasē sākās aizvadītajā
piektdienā, un skolā stāsta, ka
pirmajās trīs uzņemšanas dienās
mācībām 10. klasē pieteikušies
35 audzēkņi – 21 vispārizglītojošā
novirziena un 14 inženierzinātņu
novirziena klasē –, bet dokumen
tu pieņemšana turpināsies visu
vasaru. Tehnoloģiju vidusskolā
dokumentus pieņem katru darba
dienu no pulksten 8.30 līdz 15.
Šogad 10. klasēs pilsētas skolās
paredzēts uzņemt 377 skolēnus:
Valsts ģimnāzijā – 116, Spīdolas
Valsts ģimnāzijā – 87, Tehnoloģiju
vidusskolā, 4. vidusskolā un 5.
vidusskolā – katrā pa 58.

25. jūnijā no pulksten
10 līdz 14 Jelgavas novada domes ēkas pirmajā stāvā Pasta ielā
37 notiks Donoru diena.
Ziedot asinis aicināti
visu asinsgrupu donori.
Valsts asinsdonoru centrs infor
mē, ka donori par asiņu nodošanu
pēc pieprasījuma var saņemt
to testēšanas rezultātus, uzko
du komplektu, izziņu par asiņu
nodošanu – to iesniedzot darba
devējam, var saņemt apmaksātu
brīvdienu –, kā arī kompensāciju
zaudētā asiņu apjoma atjaunoša
nai. Ziedojot asinis trīs un vairāk
reižu gadā, var iegūt Donora
privilēģiju karti, kas dod iespēju
saņemt dažādas atlaides.
Ierodoties ziedot asinis, līdzi
jāņem personu apliecinošs doku
ments (pase vai ID karte), kā arī
jāsagatavo bankas konta numurs,
uz kuru pēc asiņu nodošanas tiks
veikts pārskatījums. Ziedot asinis
var cilvēki vecumā no 18 līdz 65
gadiem, kuru svars nav mazāks
par 50 kilogramiem. Būtiski, lai
donors nebūtu nodevis asinis vis
maz pēdējās deviņas nedēļas, kā
arī gada laikā to nodošanas reižu
skaits nepārsniegtu četras reizes
sievietēm un sešas reizes vīriešiem.
Asiņu ziedošanas dienā do
noram ieteicams ieturēt vieglu
ēdienreizi un uzņemt vismaz čet
ras glāzes šķidruma. Pirms asiņu
nodošanas nedrīkst lietot alkoho
lu, treknus un asus ēdienus, kā arī
vismaz divas trīs stundas iepriekš
nedrīkst smēķēt – tas samazina
skābekļa daudzumu asinīs.
Valsts asinsdonoru centrā at
gādina – viena asins deva palīdz
vidēji trīs cilvēkiem. Asinis ir
nepieciešamas operācijas laikā,
pacientiem ar akūtu asiņošanu,
kā arī onkoloģisko, hematoloģis
ko un citu pacientu ārstēšanā.
Jāpiebilst, ka pērn asinis Latvijā
ziedotas 52 001 reizi, kas ir par
2297 donācijām vairāk nekā gadu
iepriekš. Pirmreizējā donora vi
dējais vecums ir 29,8 gadi. 11
procenti donoru gada laikā asinis
ziedo vismaz trīs reizes, savukārt
četras un vairāk reižu asinis ziedo
4,3 procenti donoru.

Meklē 100 brīvprātīgos palīgus Latvijas Jaunatnes olimpiādē
 Ritma Gaidamoviča

No 5. līdz 7. jūlijam Jelgavā norisināsies VIII
Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā piedalīsies
ap 3000 sportistu no
visas valsts. Jelgavas
Sporta servisa centrs
līdz 28. jūnijam aicina
pieteikties brīvprātīgos,
kuri gatavi līdzdarboties, lai olimpiāde pilsētā noritētu veiksmīgi.
Par brīvprātīgajiem palīgiem var
pieteikties jaunieši, kuri sasnieguši
vismaz 13 gadu vecumu. Visvairāk
palīgu – 100 – nepieciešami olim
piādes atklāšanas pasākumā, kas
notiks piektdienas vakarā. «Olim
piādes atklāšanas dienā Jelgavā
ieradīsies visu pilsētu un novadu
sportistu komandas. Brīvprātīgo
galvenais uzdevums būs katru no
tām pavadīt atklāšanas ceremoni
jā. Mūsu palīgi kopā ar delegāciju
dosies parādē, komandām ierādīs
vietas tribīnēs,» stāsta brīvprātīgo
koordinatore sporta skolotāja Na
taļja Gorškova.
Tāpat vajadzīgi seši brīvprātīgie,
kuri no 4. līdz 7. jūlijam gatavi
strādāt olimpiādes informācijas

centrā, astoņi brīvprātīgie, kuri
palīdzēs tiesnešiem pludmales
volejbolā, pieci palīgi nepieciešami
arī triatlona tiesnešiem, seši brīv
prātīgie aicināti kļūt par organiza
toru asistentiem, bet četriem būs
jāpalīdz apbalvošanas ceremonijās.
Sporta servisa centrs informē,
ka interesenti var pieteikties
pa tālruni 28270756 (Inese) vai
29728665 (Nataļja) līdz 28. jū

nijam. Līdz 17. jūnijam šim aici
nājumam atsaukušies 68 cilvēki.
Brīvprātīgajiem palīgiem tiks no
drošinātas pusdienas, kā arī viņi
saņems kreklu ar olimpiādes logo.
Plānots, ka 5. jūlijā no rīta notiks
visu brīvprātīgo palīgu sapulce, bet
tās pašas dienas vakarā – no pulk
sten 20 līdz 23 – viņi piedalīsies
olimpiādes atklāšanas pasākumā.
«Tā jelgavniekiem ir lieliska

iespēja kļūt par daļu no šā gada
Jelgavas lielā notikuma, palīdzot
mūsu pilsētā uzņemt sportistus
no visas Latvijas. Mums kopā ir
jārūpējas, lai sportisti šeit justos
labi un prom dotos ar vislabāka
jām emocijām!» tā N.Gorškova.
Olimpiādes programmā iekļauti
29 sporta veidi, un Jelgava būs
pārstāvēta 20 no tiem. No mūsu
pilsētas startēs ap 170 sportistu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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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 ELEKTROATSLĒDZNIEKU(-CI).

Seko mums:

BEZ
BA AS!
Ī
L
DA AKS
M

facebook.com

STARPPAAUDŽU DIGITĀLO PRASMJU
APMĀCĪBU PROGRAMMA

Datora
pamata
elementi

Internets

Pieaugušajiem (55+) 2. jūlijā,
un jauniešiem (16 - 20) plkst. 10:00
Pieteikšanās līdz 25. jūnijam

Datora
aprīkojums
Komunikācija
un sadarbība

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPproject “DIGITAL ACQUISITION THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING” (DIAL) (No 2017-1-LV01-KA204-035455)

5. augustā
pl. 10.00

Angļu valodas
vasarnīca

bērniem un jauniešiem

4. jūlijā pl. 10

00

Bērnu aprūpes
pamati
Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

6. augustā pl. 17

30

Ja tev ir:
• vidējā profesionālā vai vidējā tehniskā izglītība;
• prasme strādāt ar elektriķa un atslēdznieka instrumentiem;
• spēja ātri apgūt jaunas iemaņas;
• precizitāte, godīgums, iniciatīva un augsta atbildības
izjūta;
• pieredze elektroatslēdznieka darbā tiks uzskatīta par
būtisku priekšrocību;
• labas latviešu valodas zināšanas.
Tavi pienākumi būs:
• nodrošināt ražošanas procesu nepārtrauktu norisi,
sekojot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim;
• veikt iekārtu un sistēmu operatīvos remontus;
• veikt iekārtu un sistēmu plānotas tehniskas apkopes;
• veikt ražošanas iekārtu pārbūves, tehnoloģiskā aprīkojuma nomaiņu;
• uzstādīt jaunas ražošanas iekārtas un sistēmas,
piedalīties to apgūšanā un palaišanā;
• aizpildīt sava darba procesa dokumentāciju.

Tu saņemsi:
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu – 1100–1400 EUR (bruto);
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā
ražotnē;
• apmācības un atbalstu no profesionāliem kolēģiem;
Darbs maiņās (dienas un nakts).
Darbavieta – Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Ja atzīsti atbilstību mūsu prasībām, piesakies, nosūtot
CV pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi «Elektroatslēdznieks(-ce)».
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai
atlases kārtai.
Piesakoties konkursam uz vakanto amata vietu, pretendents(-e)
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.

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.

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

No 10. jūnija pulksten 9

Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas ielā 25
sāk uzņemt 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

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 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.
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Jelgavas Centra pamatskola turpina
skolēnu uzņemšanu 1. un 7. klasē.
Aicinām pieteikt bērnus mācībām
arī 2., 5., 6. klasē.
Gaidīsim Jelgavas Centra pamatskolas kancelejā
(Jelgava, Uzvaras iela 10)
darba dienās no plkst.8 līdz 15 (tālrunis 63022256).

SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061) ir metālap-

strādes uzņēmums, kas projektē, izgatavo un uzstāda iekārtas
elektroenerģijas un siltuma enerģijas iegūšanai no koksnes,
iekārtas dažādu birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai
un uzglabāšanai, kā arī metāla būvkonstrukcijas.

Saistībā ar paplašināšanos uzņēmums aicina darbā

APKOPĒJU

Pienākumi:
• biroja telpu ikdienas uzkopšana.
Vēlama pieredze telpu uzkopšanā.
Piedāvājam:
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu;
• labus darba apstākļus un individuālos darba
aizsarglīdzekļus;
• darba laiku – darba dienās pa 4 st. dienā;
• veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešu pārbaudes laika.
Plānotais atalgojums – 430 EUR (bruto).
Lūgums zvanīt pa tālruni 28611499, un visu informāciju par pienākumiem un darba laiku izrunāsim klātienē.
Atrodamies Langervaldes ielā 2.

METINĀTĀJUS(-AS)
Prasības:
• spēja orientēties tehniskajos rasējumos;
• praktiska pieredze nerūsējošā un parastā tērauda
apstrādē un metināšanā;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
• metinātāja sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
(nav obligāts).
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba
aizsarglīdzekļus;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar
inovatīvām konstrukcijām.
Plānotais atalgojums – 900–1300 EUR (bruto).
Lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai CV, norādot
vakanci, sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
Pienākumi:
• pēc rasējumiem salikt metāla konstrukcijas un ierīces;
• griezt, urbt un slīpēt materiālus.
Nepieciešama pieredze atslēdznieka(-ces) darbā.
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba
aizsarglīdzekļus;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar
inovatīvām konstrukcijām.
Plānotais atalgojums – 900–1300 EUR (bruto).

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.

Lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai CV, norādot
vakanci, sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.27114795.
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Piedāvā darbu
SIA «Zemgales olimpiskais centrs» (reģ.
Nr.43603019077) aicina darbā tehnisko
darbinieku(-ci). Alga – 600 EUR/mēn.
(bruto). Vairāk informācijas un pieteikšanās
– pa tālruni 26594710.

Līdzjūtība
Visa dzīve ir kāpšana kalnā –
Jo tie, kas reiz to sasnieguši, neatgriežas.
(Z.Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība
Laimoņa Kerus tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Sēro DVL Jelgavas nodaļa

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS ŠUTAREVS (1951. g.)
AUGUSTS PUJATS (1932. g.)
VALENTĪNA SILOVA (1926. g.)
ANNA KRAVCOVA (1941. g.)
ŅINA HĻEBODAROVA (1936. g.)
INĀRA LAUVA (1947. g.)
ALDONA ĶERUS (1937. g.).
Izvadīšana 21.06. plkst.14 Zanderu kapsētā.
IMANTS KAPICINS (1941. g.).
Izvadīšana 21.06. plkst.14 Meža kapsētā.
GUNĀRS SELEPS (1936.g.). Izvadīšana
21.06. plkst.16 no Baložu kapu kapličas.
VALENTĪNA ŅIKUĻINA (1936. g.).
Izvadīšana 22.06. plkst.12 Baložu 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).
21. jūnijā no pulksten 20 – vasaras saulgrieži Jelgavā: vainagu un vītņu pīšana, sadziedāšanās, uguns rituāli, saules pavadīšana, danči, rotaļas ar LU folkloras
deju kopu «Dandari», zviedru tautas deju kopu «Obackaringen» no Hernesandas,
folkloras kopām «Laukam pāri», «Liepāre», «Dālava», «Zemgaļi», «Dimzēns» un
VPDK «Svirlauka». Dalība – bez maksas (pils saliņā).
22. jūnijā pulksten 11 – ielīgošana Pārlielupes bibliotēkā: radošā darbnīca «Gatavojamies Līgosvētkiem». Dalība – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
22. jūnijā pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Skroderdienas
«Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Izrāde ar dziedāšanu divās daļās. Biļešu cena –
3 € (kultūras namā).
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 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
29. jūnijā pulksten 18 – VPDK «Rota» un «Ex Lielupe» sadancis ar draugu
kolektīviem «Veltām dančus Jelgavai». Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē
«Mītava» Pasta salā).
4. jūlijā pulksten 14 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena (pie piemiņas akmens Zālītes ielā).
13. jūlijā no pulksten 10 līdz 17 – velobrauciens «Vasara pusē», maršruta
garums – 80 kilometri. Pieteikties pa tālruni 29733112. Dalība – bez maksas (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).
20. jūlijā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 €, skolēniem, studentiem, pensionāriem –
1 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 18 – «Nerātnā vasaras nakts»: nerātnu dziesmu, joku
un danču programma dzīvespriecīgā koncertuzvedumā. Piedalās: M.Brūveris,
I.Pļavniece, A.Robežnieks, K.Reijers, Anmary, A.Auzāns, R.Dūduma, «Nerātnais
orķestris». Režisors – V.Pavlovskis. Biļešu cena – 10–15 € (brīvdabas koncertzālē
«Mītava» Pasta salā).
27. jūlijā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Sestā jūdze». Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
28. jūlijā pulksten 17 – muzikālā leļļu izrāde bērniem «Šņāpuļa piedzīvojumi».
Piedāvā Liepājas ceļojošais leļļu teātris «Maska». Režisore – A.Trupa. Ieeja – bez
maksas (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
3. augustā pulksten 18 – «Retro vakars». Piedalās: I.Akurātere, I.Krauja, V.Lapčenoks, Ž.Siksna, A.Daniļenko, V.Zemgals, U.Roze, I.Vanzovičs, A.Kukuvass, grupa
«No pusvārda». Pasākumu vada M.Eglīte un G.Jākobsons. Režisors – M.Egliens.
Biļešu cena – 8–15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
4. augustā pulksten 17 – teatrāls uzvedums ««Čikāgas piecīši» – leģendu atgriešanās». Lomās – M.Egliens, M.Brūveris, I.Sutugova, I.Sondore-Dzelme, G.Krievkalna,
R.Beķeris, M.Eglinskis. Biļešu cena – 10–15 € (bērniem, kuri neaizņem sēdvietu, bez
maksas) (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
10. augustā pulksten 20 – «Mana vasaras melodija». Piedalās: N.Rutulis, «Dzelzs
vilks», «Crazy Dools», A.Gruzdiņš, «Otra puse», A.Virga, R.Pētersons, A.Stafecka,
«Opus pro», O.Rajecka, U.Roze, Aminata, I.Fomins, «Tautumeitas» un citi mūziķi.
Koncertu vada – L.Bērziņa un M.Grigalis. Biļešu cena – 10–18 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
16. augustā pulksten 19 – Sidnejas latviešu teātra viesizrāde – teatrāli muzikāls
uzvedums Jānis Čečiņš «Kabarē de Rīga». Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē
«Mītava» Pasta salā).
17. augustā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 €, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Tirkizband». Ieeja
– no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
18. augustā pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Seši mazi
bundzinieki». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē
«Mītava» Pasta salā).
23. augustā pulksten 11 – Staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena
(Svētbirzē).
24. augustā pulksten 18 – Latvijas dziedošo aktieru salidojums Jelgavā. Piedalās:
D.Lūriņa, Z.Jančevska, Z.Dombrovska, M.Egliens, K.Tatarinova, E.Pujāts, L.Subatnieks, V.Vētra, G.Silakaktiņš un G.Skrastiņš, pavadošā grupa «No pusvārda». Biļešu
cena – 8–15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
31. augustā no pulksten 9 līdz 14 – Vislatvijas Piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā).
31. augustā no pulksten 9 līdz 16 – III labsajūtas festivāls «ESI» (skvērā aiz
kultūras nama).
31. augustā no pulksten 14 – Piena paku laivu regate (Lielupes promenādē).

Izstādes
Līdz 25. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku zīmējumu skate
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūnijam – izstāde «Cepums ar slavenību. 33 iedvesmas stāsti par radošām personībām Latvijā» (Jelgavas pils aulas foajē).
Līdz 31. jūnijam – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Ar baložiem» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 17. jūlijam – Ulda Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 18. jūlija līdz 3. septembrim – L.Balodes gleznu izstāde «Dabā» (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).
Līdz 15. augustam – D.Šulcas gleznu izstāde «Ainavas un ziedi» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 16. augusta līdz 16. oktobrim – A.M.Aizpures gleznu izstāde «Krāsas»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 19. augusta līdz 15. septembrim – Arnis Ozols. 70 gadu jubilejas izstāde
(kultūras nama 1. stāva galerijā un 2. stāva foajē).
Līdz 31. augustam – fotoizstāde «Atskats uz starptautiskajiem smilšu skulptūru
festivāliem Jelgavā» (kultūras nama 1. stāva foajē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 20. jūnijs

Darba suņu
sacensības

29. un 30. jūnijā pirmo reizi Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC), notiks starptautiskas darba suņu
sacensības «IGP», kurās piedalīsies dalībnieki no piecām
valstīm. ZOC stadionā būs iespēja vērot darba suņus,
izpildot paklausības un aizsardzības pārbaudījumus.

 Jana Bahmane

29. jūnijā no pulksten 9 līdz 16 un 30. jūnijā no pulksten 9 līdz 14
Zemgales Olimpiskajā centrā notiks suņu apmācības centra «Inter
Sport Canis» un Latvijas Kinoloģiskās federācijas organizētas starptautiskas darba suņu sacensības «IGP». «Sacensībās, kurās piedalīsies
rīzenšnauceri, dobermaņi, baseroni, malinua un vācu aitu suņi, tiks
vērtēta suņu prasme dzīt pēdas, paklausība un aizsardzības darbs,»
stāsta organizatoru pārstāve Evija Mankopa. Tāpat Jelgavā tiks izvēlēti Latvijas komandas dalībnieki, kas septembrī valsti pārstāvēs
«IGP» pasaules čempionātā Austrijā.
«IGP» sacensības tiek iedalītas trīs
sarežģītības līmeņos, un Jelgavā būs
iespēja novērtēt iesācēju un pasaules
čempionu līmeni. «Pēdu dzīšana notiks
ārpus pilsētas, bet paklausības un aiz
sardzības pārbaudījumiem ikviens varēs
sekot līdzi Zemgales Olimpiskā centra
stadionā. Paklausības daļā tiks vērtēta
noteiktu vingrinājumu izpilde – galvenie
kritēriji ir pareiza uzdevumu izpilde,

suņa un pavadoņa ātrums un precizitāte,
suņa vēlme strādāt kopā ar pavadoni.
Savukārt aizsardzības daļā tiks vērtē
tas suņa spējas atvairīt uzbrukumu,»
sacensību gaitu ieskicē E.Mankopa.
Suņi startēs pa sešiem flaitā jeb grupā,
pildot uzdevumus pārī – kamēr viens
suns pildīs paklausības uzdevumus,
otram tiks dota komanda «guli» – arī šis
ir viens no vingrinājumiem. Pēc neliela

Foto:
no Evijas
Mankopas
arhīva
pārtraukuma šī paša flaita suņi piedalī
sies aizsardzības daļā.
Sacensībās būs dalībnieki no Lietu
vas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas
un Latvijas, bet suņus tiesās slovēņu
tiesnesis Mirans Mars. Aizsardzības daļā
tiesneša palīgi būs Janniks Grube no
Dānijas un Gustafs Ebers no Zviedrijas.
«Jelgavā šādas sacensības notiks
pirmoreiz, pulcējot dalībniekus, kuri
piedalījušies dažādos «IGP» pasaules
čempionātos,» norāda E.Mankopa,
kuras suņi vairākkārt parādījuši ievēro
jamus rezultātus pasaules čempionātos.
«Lai startētu šāda līmeņa sacensībās,
jāiegulda milzīgs darbs, taču tas ir intere
sants. Mēs varēsim redzēt, ko iespējams
sasniegt ar lielu pacietību, neatlaidību
un gribasspēku.»
Jāpiebilst, ka darba suņu sacensības
Zemgales Olimpiskajā centrā bez mak
sas aicināts apmeklēt ikviens.

No Latvijas un Dānijas dabas iedvesmotas gleznas
 Jana Bahmane

«Man patīk daba – tā vienmēr
mani ir pozitīvi uzlādējusi.
Kad skatos uz kokiem, koku
lapām, gaismu un ēnām, kas
tajās rotājas, mani pārņem
vēlme to attēlot gleznā. Mani
uzrunā ainavas plašums – vēlme izprast, kas ir aiz kalniem,
kāpām,» atklāj jelgavniece
Daina Šulca, kuras gleznu
personālizstāde «Ainavas un
ziedi» līdz 15. augustam apskatāma Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
Izstāde apkopo 20 D.Šulcas oriģināl
darbus, kas, iedvesmojoties no Latvijas
un Dānijas dabas, tapuši laikaposmā
no 2012. līdz 2019. gadam. «Savu pirmo
personālizstādi vēlējos veidot ar vienotu
tēmu un, pārskatot gleznotos darbus,
sapratu, ka tās ir ainavas un ziedi. Ne
pārprotami jūtu cilvēka saistību ar
dabu un katrā gleznā esmu centusies

uzgleznot arī stāstu par cilvēku,» norāda
māksliniece. Viņa atklāj, ka mīlestību
pret ziediem iemantojusi jau bērnībā, jo
dzimtas mājas vienmēr ieskāvuši skaisti
ziedi. «Ziedi manos darbos gan iegulst
ainavās, gan arī gleznoju grieztos ziedus
vāzē – klusās dabas. Bieži sāku gleznot no
pašas uzņemtās fotogrāfijas, bet pabeidzu
pēc savām izjūtām – manos darbos ir šī
sintēze starp reālo attēlu un manu redzē
jumu,» tā D.Šulca.
Mākslinieces profesionālā darbība
saistīta ar žurnālistiku, mārketinga un
sabiedrisko attiecību jomu, taču gleznot
viņa sākusi aptuveni pirms desmit ga
diem. «Es uzskatu, ka atslēgas personība
šī talanta attīstībā man ir mākslinieks
Ivars Klaperis. Atminos, ka piezvanīju
viņam un teicu, ka visu mūžu esmu
vēlējusies gleznot, bet nekad to neesmu
darījusi. Atnācu uz Tautas gleznošanas
studiju – pirmajā reizē zīmēju elipses,
nākamreiz jau kluso dabu, tad pamazām
sāku strādāt ar krāsām. Vienmēr, kad
man ir laiks, dodos uz studiju. Taču katrs
mākslinieks nenoliedzami sapņo kļūt par

profesionāli, tādēļ sestdienās esmu sākusi
gleznot Latvijas Mākslas akadēmijā. Man
ir lieliskas pedagoģes Ella Mežule un
Laura Ozola,» stāsta jelgavniece. Tāpat
D.Šulca mācījusies gleznot pie māksli
nieces Kirstenas Meretes Brondumas
Dānijā, kur kādu laiku dzīvojusi. Šobrīd
viņa galvenokārt glezno savas mājas ve
randā, kur esot ziemeļu gaisma, kas labi
piemērota gleznošanai.
D.Šulca dzimusi un dzīvo Jelgavā, tādēļ
pirmo personālizstādi vēlējusies rīkot savā
pilsētā. «Jelgavas Svētās Trīsvienības baz
nīcas tornis, manuprāt, ir ārkārtīgi eks
kluzīva vēsturiska celtne – māksliniekam
ir gods tur eksponēt savus darbus. Izstāde
skatāma torņa kāpņu telpā, un, manu
prāt, tas ekspozīciju padara dinamisku,»
vērtē māksliniece. Viņa lielu pateicību
par profesionālo atbalstu izsaka Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra speciālistēm
Laurai Strēlei un Sandrai Grigorjevai.
Jelgavnieces D.Šulcas personālizstāde
«Ainavas un ziedi» Jelgavas Svētās Trīs
vienības baznīcas tornī apskatāma līdz
15. augustam.

«Veltām dančus Jelgavai» – pirmo reizi brīvdabā
 Jana Bahmane

dejas, pie kurām šosezon visvairāk
strādāts. Interesanti, ka deviņas no
Jūnija pēdējās nedēļas nokoncertprogrammas dejām sakrita, un
galē jaunatklāto brīvdabas
tās izpildīs vienlaicīgi divi kolektīvi,»
koncertzāli «Mītava» Pasta
stāsta vidējās paaudzes deju kolektīva
salā ierībinās vidējās paau«Rota» vadītāja Ludmila Muskare,
dzes deju kolektīvu «Rota»
papildinot, ka jaunatklātās brīvdabas
un «Ex Lielupe» sadancis ar
estrādes mērogs atļauj vienlaicīgi uz
sadraudzības kolektīviem
stāties vairākiem kolektīviem.
«Veltām dančus Jelgavai».
Sadancī līdztekus «Rotai» un «Ex
Koncertu 29. jūnijā pulkLielupei» piedalīsies pašmāju tautas
sten 18 bez maksas aicināts
deju ansambļa «Lielupe» studija
apmeklēt ikviens.
(vadītāja Baiba Ķestere) un vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Laipa» (vadī
«Šoreiz aicinājām kolektīvus izpil tāja Mārīte Skrinda), vidējās paaudzes
dīt izvēles repertuāru, parādot tās deju kopa «Akači» no Krimūnām (va

dītāja Elīna Medne), «Svirlauka» no
Jaunsvirlaukas (vadītāja Liene Lini
ņa), «Svēte» (vadītājs Arvils Noviks),
«Medaga» no Vilces un Elejas pagasta
jauniešu deju kolektīvs «Tracis» (va
dītāja Ivita Lejava-Majore).
«Šis koncerts mums būs jauns un
patīkams pārbaudījums – jauna es
trāde, pie kuras jāpierod, jo iepriekš
sadanči notikuši kultūras namā. Pir
mo reizi pasākums notiks brīvdabas
koncertzālē, un domāju, ka arī ska
tītāji to izbaudīs,» vērtē L.Muskare.
Par atbalstu koncerta organizēšanā
viņa ir pateicīga Jelgavas pašvaldībai
un iestādei «Kultūra».

