Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 156 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti 27.
jūnija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas
saukļi. Pareizi atbildēja 117 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Daina
Kārkliņa, Gunārs Liepiņš, Laila Nasteviča, Benita Rībena, Andris
Erkmanis, Velta Lagzdiņa, Ruslana Deksne, Gunta Gaišā-Lāce,
Arnolds Rubīns, Helēna Baumeistere, Maruta Cēsniece.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Sākas Latvijas Jaunatnes olimpiāde
 Ilze Knusle
Ar mākslas vingrotāju un
regbistu startiem šodien
Jelgavā sākas Latvijas
Jaunatnes olimpiāde, kas
pulcēs sportistus no 80
pašvaldībām. Viņi mūsu
pilsētā sacentīsies 21 sporta veidā, bet vēl vairākos
– ārpus Jelgavas.

Foto: Ivars Veiliņš
Vieni no pirmajiem šodien, 4. jūlijā, pulksten 11.20 Zemgales Olimpiskā centra stadionā dalību Latvijas Jaunatnes olimpiādē uzsāk Jelgavas regbija puišu komanda, savā laukumā uzņemot Ķekavas novada komandu, bet meitenēm pirmā spēle
pret rīdziniecēm sāksies pulksten 12. Regbija treneris Roberts Bondarenko stāsta, ka par uzvaru zēnu grupā cīnīsies sešas
komandas – Jelgavas, Jelgavas novada, Rīgas, Ķekavas novada, Garkalnes novada un Baldones novada –, bet meiteņu grupā
sacentīsies tikai Rīgas un Jelgavas komanda, aizvadot trīs savstarpējas spēles. «Esam noskaņojušies uzvarai savās mājās,
taču komandu līmenis ir līdzīgs, tāpēc izredzes visiem ir vienādas. Jautājums tikai – kuram sportiskā veiksme uzsmaidīs
Foto: Ivars Veiliņš
vairāk,» tā treneris. Jelgavu olimpiādē pārstāv 20 VIII
regbistu.
Latvijas Jaunatnes

Olimpiāde, Jelgava
2019.
VIII 5.-7.jūlijs,
Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Jelgava
5.-7.jūlijs, 2019.

Olimpiādes atklāšanas ceremonija notiks piektdien, 5. jūlijā,
pulksten 21 Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC). Vispirms pašvaldību
delegācijas svinīgi iesoļos stadionā – dalībnieku skaits tiek lēsts
ap 3000. Tad gaidāmas uzrunas,
olimpiskās lāpas iedegšana, uz
ekrāna demonstrējot video par
lāpas simbolisko ceļu no Ventspils
uz Jelgavu, un olimpiskā karoga
pacelšana. Tāpat būs svinīga
zvēresta došana – viens treneris,
viens sportists un viens tiesnesis
visu olimpiādes dalībnieku vārdā
zvērēs ievērot olimpiskos principus
un godīgu spēli. Šī nozīmīgā loma
tiks uzticēta Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas akadēmiskās airēšanas trenerei Agitai
Puriņai, Jelgavas vieglatlētei Mārai Annai Zīvertei un peldēšanas
tiesnesim jelgavniekam Mārim
Lindenbaumam.
«Atklāšanas ceremonijas vadmotīvu veido pieci vārdi, kas
ir iekodēti šā gada Jaunatnes
olimpiādes logo, – vasara, jaunība,
kustība, tradīcijas un Jelgava,»
norāda pasākuma režisors Sandis
Kalniņš. Viņš stāsta, ka atklāšanas ceremoniju vadīs TV spēles
«Gudrs, vēl gudrāks» vadītājs
Kaspars Ozoliņš, savukārt par
māksliniecisku sveicienu gādās
Jelgavas tautas deju ansamblis
«Jaunība», pilsētas jauktais ko-

ris, Jelgavas popkoris un grupa
«Tirkizband», kā arī bungu šovs
«Drumline Latvia», ritma apvienība «Pulsa efekts», Edavārdi, kas
izpildīs arī kopdziesmu ar mūsu
pilsētas popkori, un velotriku
meistari «Greentrials». Pasākuma
kulminācija būs uguņošana.
Latvijas Jaunatnes olimpiāde
norisināsies līdz pat svētdienai,
7. jūlijam. Jelgavu tajā pārstāvēs
154 sportisti 20 sporta veidos.
Visvairāk dalībnieku būs regbijā –
gan puišu, gan meiteņu komanda
–, futbolā, peldēšanā, džudo un
smaiļošanā un kanoe airēšanā.
Līdzjutēji sacensības to norises
vietā var apmeklēt bez maksas.
Rezultāti tiks publicēti mājaslapā
www.olimpiade.lv.
Olimpiādes laikā plānotas vairākas apbalvošanas ceremonijas.
Ceturtdien, piektdien un svētdien
apbalvošana notiks ZOC pēc sacensībām, godinot to disciplīnu
uzvarētājus, kam sacensību norises vieta ir ZOC. Savukārt 6. jūlijā
pulksten 19 Pasta salas brīvdabas
koncertzālē «Mītava» notiks centrālā apbalvošanas ceremonija,
uz kuru ieradīsies arī tie sportisti,
kam sacensības notiek ārpus
Jelgavas. Ar priekšnesumiem ceremonijas laikā uzstāsies Jelgavas
popkoris, deju grupa «Intriga» un
mūziķis Fakts. Pasākumu bez
maksas var apmeklēt ikviens
interesents.
Olimpiādes laikā pilsētā būs
satiksmes ierobežojumi. Piektdien
no pulksten 11 līdz 12 būs slēgts
Jāņa Čakstes bulvāra posms no
Lielās līdz Raiņa ielai, piektdienas
vakarā atklāšanas ceremonijas
laikā būs ierobežojumi ZOC apkārtnē, bet piektdien un sestdien
nebūs pieejama Lielupes labā krasta peldvieta, kā arī būs ierobežota
ūdens satiksme Lielupē.

Pieprasītākās – datorsistēmu
tehniķa, automehāniķa un
friziera specialitātes
tikai
dalībniekiem

tikai
dalībniekiem

tikai
dalībniekiem

tikai
dalībniekiem

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

Slēgta satiksme:
05.07. no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00 Jāņa Čakstes bulvārī
posmā no Lielās ielas līdz Raiņa ielai;
05.07. no plkst. 19:50 līdz plkst. 22:00 gājiena laikā Lāčplēša ielā
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birojs@info.jelgava.lv

 Jana Bahmane

Turpinās audzēkņu uzņemšana Jelgavas profesionālās izglītības iestādēs – Amatu vidusskolā un
Jelgavas tehnikumā. Šobrīd pieprasītākās izglītības
programmas ir «Frizieru pakalpojumi», «Auto
mehāniķis», «Viesmīlības pakalpojumu speciālists»
un «Klientu apkalpošanas speciālists». Dažās mācību programmās jau izveidojies konkurss, taču
jauniešiem vēl ir iespēja pretendēt uz vietu visās
šo izglītības iestāžu piedāvātajās programmās.
Jelgavas Amatu vidusskolā pagaidām pieprasītākās ir friziera un
pavāra specialitātes, ko var apgūt
pēc 9. klases. Amatu vidusskolas
direktore Edīte Bišere norāda, ka
pārējās skolas piedāvātās izglītības
programmas ir vienlīdz populāras.
«Uzņemšana turpināsies līdz 30.

augustam, tādēļ ar mūsu izglītības
programmām aicinām iepazīties
ikvienu mācīties gribošu jaunieti,»
tā E.Bišere. Jāpiebilst, ka Jelgavas
Amatu vidusskola piedāvā mācību
programmas, ko var apgūt pēc 9.,
8. un 7. klases.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Tiesu sistēma parādu piedziņas
jomā šobrīd nav efektīva»
 Jānis Kovaļevskis

«Gan Eiropas Komisija, gan Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācija (OECD) savās rekomendācijās norāda, ka viena no lielākajām Latvijas problēmām ir mūsdienu prasībām atbilstošu mājokļu trūkums. Daļa iedzīvotāju, samērojot savus ienākumus
ar šā brīža nekustamā īpašuma cenu, tādu nevar
ne nopirkt, ne īrēt. Diemžēl valsts atbalsts jaunu
pašvaldības īres namu celtniecībai joprojām nav
pieejams, bet padomju laikā būvētais dzīvojamais
fonds pakāpeniski nolietojas un prasa arvien lielākus ieguldījumus,» spriež SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis,
piebilstot, ka bez radikālām izmaiņām mājokļu politikā šī problēma tikai pieaugs.
Sarunā ar J.Vidži plašāk par to,
kādēļ uzņēmums apsver iespēju
nerīkot ikgadējās dzīvokļu īpašnieku sapulces un kādēļ virknē
gadījumu lētāk ir atteikties no
parādu piedziņas, nekā to veikt.

līgumam. Kāda situācija
šajā ziņā ir Jelgavā, un kas
notiks ar mājām, ja dzīvokļu
īpašnieki lēmumu par pilnvarojumu dažādu iemeslu
dēļ nepieņems?
Likums paredz, ka visiem
pakalpojumu sniedzējiem jābūt
tiešajam līgumam ar dzīvokļu
īpašniekiem, jo šobrīd šāds līgums ir tikai starp pārvaldnieku
un pakalpojumu sniedzēju. Lai
noslēgtu šādu līgumu, nepieciešams pilnvarojums, kuru
dažādu iemeslu dēļ ir samērā
grūti saņemt, jo daudzi dzīvokļu
īpašnieki savu mājokli ir izīrējuši, atrodas ārvalstīs. Teorētiski
tas var novest pie tā, ka mājai
tiek pārtraukta pakalpojumu
sniegšana.
Šobrīd no 420 JNĪP pārvaldībā esošajām mājām 67 nav
devušas pilnvarojumu noslēgt
līgumu ar SIA «Jelgavas ūdens»,
bet 63 – ar SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi». Savukārt līgums
par komunālās
elektroenerģijas patēriņu
nav noslēgts
168 mājām.
«Fortum» šo
procesu pabeidza jau 2014.
gadā.
Tomēr pilnvarojums nav
vienīgā problēma, jo daļai
dzīvokļu īpašnieku ar pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgs viedoklis par
atbildības robežām, kur tiek
uzstādīts skaitītājs. Nav sakārtots arī jautājums par atkritumu
laukumiem, jo likums paredz,
ka katrai mājai jābūt izbūvētam
savam atkritumu laukumam,
taču ne visur tas ir iespējams. Vēl
sarežģītāka situācija būs no 2021.
gada, kad atbilstoši likumam
vajadzēs šķirot arī bioloģiskos
atkritumus, kas nozīmē, ka
katrai mājai būs vēl viens papildu konteiners. Lai samazinātu
konteineru skaitu, kā vienu no
risinājumiem redzam, ka stikla,
PET pudeļu un kartona mazos konteinerus varētu izvietot
kāpņu telpās, kas iedzīvotājiem
atvieglotu šķirošanas procesu un
samazinātu nepieciešamo konteineru laukuma platību.

Ekonomikas ministrijas
veiktajā pētījumā noskaidrots, ka vairums padomju
laikā celto daudzdzīvokļu
māju balkonu ir nolietojušies, arī Jelgavā šogad
nolietojuma dēļ nokrituši
vairāki balkoni. Kā plānojat
rīkoties?
Runa nav tikai par balkoniem
– arī pašas ēkas daudzos gadījumos ir nolietojušās. Komplekss
risinājums ir mājas renovācija,
bet, ja iedzīvotāji nav gatavi to
veikt, piedāvājam citas iespējas.
Lai noteiktu, ko darīt ar balkoniem, jāveic to tehniskā apsekošana, pēc kuras varam spriest,
cik augsta ir
bīstamības pakāpe. Līdz šim
pilsētā balkons
nokritis Uzvaras ielā 11
un Vecajā ceļā
32, ļoti bīstama situācija
bija arī Katoļu
ielā 1 un Loka
maģistrālē 23,
kur pēc apsekošanas tika
atjaunoti 13 no
62 balkoniem.
Lētākais risinājums ir tos
demontēt, kā
to izdarījām Katoļu ielā 1, jo
atjaunošana izmaksā trīs četras
reizes dārgāk. Ja mājai nav
naudas uzkrājumā, esam gatavi
piesaistīt kredītlīdzekļus.
Jāuzsver, ka par mājas konstruktīvajiem elementiem un
tehnisko stāvokli pilnībā atbild
dzīvokļu īpašnieki, tostarp par
kaitējumu trešajām pusēm, ja notiek kāds negadījums. Dzīvokļu
īpašniekiem cenšamies skaidrot,
cik tas ir nopietni, bet tāpat atsevišķas mājas lemj, ka darbus
neveiks. Kritiskākajos gadījumos
tas var beigties ar Būvvaldes
atzinumu, ka ēkā vairs nedrīkst
uzturēties, tādēļ aicinu dzīvokļu
īpašniekus rūpīgi izvērtēt savus lēmumus, kā arī izmantot
ES piedāvāto līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu ēku renovācijai.
Šai programmai varēs pieteikties
līdz 2020. gadam, bet pieļaujamais projektu realizācijas laiks
Visbiežāk domstarpīir līdz 2023. gadam.
bas starp iedzīvotājiem un
daudzdzīvokļu ēku apsaimDzīvojamo māju pārval- niekotāju veidojas par sniegdīšanas likums paredz, ka to pakalpojumu kvalitāti,
katrai daudzdzīvokļu mājai ko ietver tā sauktā ēkas
ar pakalpojumu sniedzējiem pārvaldīšanas maksa un kas
jābūt noslēgtam atsevišķam ir papildu pakalpojumi, par

«Vienīgais risinājums
ir piesaistīt komunālo
maksājumu parādus
kā hipotēku nekustamajam īpašumam,
kā tas ir izdarīts Lietuvā un Igaunijā. Tas
gandrīz pilnībā likvidē
jautājumu par parādu
piedziņu.»

līdzfinansē tikai pieslēguma
izbūvi, bet šajās mājās ir jāpārbūvē arī iekšējie tīkli, un
tās nav mazas izmaksas. Arī
šogad dalībai šajā programmā
uzrunājām vairākas mājas, bet
viena – Garozas ielā – no tās
uzreiz atteicās, jo dzīvokļu īpašnieki norādīja, ka šāds projekts
viņiem ir par dārgu. No vides
aizsardzības viedokļa šī ir ļoti
nopietna problēma, jo nosēdakas
šajās mājās nav hermētiskas, to
saturs iesūcas augsnē un aiziet
gruntsūdeņos. Ja akas pārbūvētu atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem un regulāri izmantotu asenizācijas pakalpojumus, izmaksas noteikti būtu
augstākas, nekā māju pieslēdzot
centralizētajiem tīkliem.

«Atšķirībā no komunālo pakalpojumu tarifiem, kurus atbilstoši metodikai apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija, par ēkas pārvaldīšanas maksu
lemj paši iedzīvotāji, tādēļ arī reizēm veidojas domstarpības, jo veiktie maksājumi
starp dažādām mājām būtiski atšķiras,»
norāda SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis.
Foto: Ivars Veiliņš

kuriem tiek izrakstīts atsevišķs rēķins.
Atšķirībā no komunālo pakalpojumu tarifiem, kurus atbilstoši
metodikai apstiprina Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija, par ēkas pārvaldīšanas
maksu lemj paši iedzīvotāji, tādēļ
arī reizēm veidojas domstarpības,
jo veiktie maksājumi starp dažādām mājām būtiski atšķiras.
Ja vienai mājai sniega vai lapu
izvešanu varēsim veikt no uzkrājuma, tad citai par to būsim spiesti izrakstīt atsevišķu rēķinu. Lai
par šiem jautājumiem neveidotos
domstarpības, varētu noteikt, ka
minimālā pārvaldīšanas maksa ir
piesaistīta minimālajai algai vai
kādam citam rādītājam, jo bieži
vien, objektīvi augot izmaksām,
pakalpojumu līdzšinējā apjomā
nevaram nodrošināt par cenu,
kāda bija pirms vairākiem gadiem.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka obligātās
pārvaldīšanas prasības ir sanitārās tīrības nodrošināšana jeb
sētnieka pakalpojumi, komunālo
pakalpojumu nodrošināšana, dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu
un komunikāciju apsekošana,
tehniskā apkope un kārtējais
remonts, kā arī dzīvojamās mājas
lietas vešana. Būtiski uzsvērt, ka
apsaimniekošanas maksa neietver kapitālos ieguldījumus, kuriem jāveic atsevišķs uzkrājums.
Visus lēmumus dzīvokļu īpašnieki var pieņemt aptaujas veidā. Šobrīd 9420 no 14 200 jeb
66 procenti mūsu klientu lieto
JNĪP informatīvo sistēmu, kur
aptaujas var veikt elektroniski,
bet cilvēkus, kuri neizmanto šo
sistēmu, aptaujājam ar anketu
starpniecību.
Kāda šobrīd ir situācija ar
parādu piedziņu? Vai, uzlabojoties kopējai ekonomiskajai situācijai, tie samazinās?
Iedzīvotāju maksājumu disciplīna ir samērā laba, jo vairāk
nekā 90 procenti rēķinu tiek
samaksāti laikā. Turklāt pie tik
liela klientu skaita mēs nekad
nevarēsim runāt par apmaksu
100 procentu apmērā. Arvien
biežāk saskaramies ar situāciju,
ka ilgstošā tiesas procesā mūsu
prasība tiek atzīta par pamatotu,
lieta tiek nodota tiesu izpildī-

tājam, bet piedziņu tik un tā
veikt nav iespējams, līdz ar to ir
zaudēts laiks un tiesvedības izdevumi. Proti, iedzīvotājiem mājas
kasē netiek atgriezts parāds, bet
vēl papildus jāsedz tiesāšanās
izdevumi. Tiesu sistēma šobrīd
nav efektīva parādu piedziņas
lietās, tādēļ ļoti nopietni jāvērtē,
kuros gadījumos ir lietderīgi vērsties ar prasību tiesā un kuros ne.
Atsevišķās mājās ar iedzīvotāju
balsojumu mēs šos bezcerīgos
parādus jau esam norakstījuši,
lai grāmatvedībā neveidojas
faktiski neatgūstams uzkrājums.
Vienīgais risinājums šim jautājumam ir piesaistīt komunālo
maksājumu parādus kā hipotēku
nekustamajam īpašumam, kā
tas ir izdarīts Lietuvā un Igaunijā. Tas gandrīz pilnībā likvidē
jautājumu par parādu piedziņu.
Jau ilgāku laiku notiek
darbs pie pašvaldības kapitālsabiedrību iekļaušanās vienotā informācijas sistēmā ar
Pašvaldības operatīvās informācijas centru (POIC).
Ko tas nozīmē JNĪP kontekstā?
Ar POIC
esam noslēguši
līgumu par informācijas apmaiņu. Praksē
tas nozīmē,
ka pa vienoto
diennakts bezmaksas tālruni
8787 iedzīvotāju sniegtā
aktuālā informācija tiek
pāradresēta
mums, lai varam operatīvi
reaģēt dažādu apdraudējumu
vai avāriju gadījumā. Tāpat sadarbosimies civilās aizsardzības
jautājumos.

Katru gadu rīkojat dzīvokļu īpašnieku kopsapulces,
lai atskaitītos par padarīto
konkrētā mājā. Esat norādījuši, ka 2018. gadā šīs
sapulces apmeklēja vidēji
11 procenti dzīvokļu īpašnieku. Kā bija šogad, un vai
sapulce ir efektīvākais veids,
lai nodrošinātu saikni starp
dzīvokļu īpašniekiem un
pārvaldnieku?
Šogad sapulces apmeklēja 12
procenti dzīvokļu īpašnieku.
Pamatā uz tām nāk iedzīvotāju
kontaktpersonas jeb māju vecākie, apzinīgākie dzīvokļu īpašnieki un tie, kuriem ir sakrājušies
jautājumi. Šobrīd izvērtējam,
cik lietderīga ir šādu ikgadējo
sapulču organizēšana, jo visa
informācija dzīvokļu īpašniekiem
ir pieejama JNĪP informatīvajā
sistēmā, kur viņi var uzdot arī
savus jautājumus gan mums kā
pārvaldniekam, gan pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbildi
sniedz piecu darba dienu laikā.
Turklāt vajadzības gadījumā
dzīvokļu īpašnieku sapulci
varam sasaukt
jebkurā brīdī.

«Kritiskākajos gadījumos tas var beigties ar
Būvvaldes atzinumu,
ka ēkā vairs nedrīkst
uzturēties, tādēļ aicinu
dzīvokļu īpašniekus
rūpīgi izvērtēt savus lēmumus, kā arī izmantot
ES piedāvāto līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
ēku renovācijai.»

Par ko saņemat informāciju no POIC?
Par bedrēm iekšpagalmos, izsistiem logiem kāpņu telpās, bojātu apgaismojumu. Lielākoties
tie ir ikdienas jautājumi, kurus
risinājām arī līdz šim, bet šobrīd
tas notiek centralizēti ar 8787
dispečeru punkta starpniecību.

JNĪP pārvalda 56
daudzdzīvokļu mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētajai
kanalizācijas
sistēmai, un
pārsvarā gadījumu no
sēda kas tajās neatbilst
Ministru kabineta noteikumiem un
būtu pārbūvējamas. Šobrīd
pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu šo māju pieslēgšanai
centralizētajai sistēmai – vai
ir plāns izmantot šo iespēju
un mājās likvidēt sausās
tualetes?
Jau vairākus gadus dzīvokļu
īpašniekus cenšamies pārliecināt, ka, ja vien tas iespējams,
māja jāpieslēdz centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un ūdensvadam, tomēr jāņem vērā, ka
pašvaldība 50 procentu apmērā

Līdz 29. jūlijam izsludināts
jau otrais termiņa pagarinājums iespējai pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam
daudzdzīvokļu ēku pagalmu
labiekārtošanai. Līdz šim
rezervēts līdzfinansējums
četriem projektiem 30 tūkstošu eiro apmērā, bet vēl
ir pieejami 70 tūkstoši eiro.
Programma tiek realizēta
kopš 2015. gada, taču iedzīvotāju aktivitāte nav liela, lai
gan aptaujās tiek norādīts,
ka iekšpagalmu stāvoklis ir
nozīmīga problēma. Kāds
atbalsts vēl dzīvokļu īpašniekiem būtu nepieciešams, lai
pievērstos savas teritorijas
labiekārtošanai?
Jau šobrīd, apvienojoties vairākām mājām, iespējams piesaistīt līdzfinansējumu līdz 80
procentiem no kopējām projekta
izmaksām, tādēļ te vairāk būtu
jārunā par līderības trūkumu
starp iedzīvotājiem. Viena lieta
ir parakstīt papīru un samaksāt
par paveikto darbu, bet pavisam
kas cits – pārliecināt pārējos
mājas iedzīvotājus, ka tas ir
nepieciešams, un pēc tam vēl
aktīvi iesaistīties projekta realizācijā. Tāpat kā māju renovācijas projektos, arī pagalmu
labiekārtošanā iniciatīvai jānāk
no dzīvokļu īpašniekiem, kuru
viedokļi bieži vien ir pretrunīgi,
jo viens pagalmu redz kā lielu
auto stāvlaukumu, bet cits uz
to raugās kā uz dzīves vidi ar
bērnu rotaļu laukumu, soliņiem
un apstādījumiem. Iespējams,
šai programmai nepieciešams
piesaistīt kādu cilvēku, kurš
precīzāk apzinās iedzīvotāju vajadzības un piedāvās risinājumus.
Vai ideja par valsts līdzfinansējumu pašvaldības īres
namu celtniecībai joprojām
ir aktuāla?
Vairākas starptautiskās organizācijas, tostarp Eiropas Komisija un OECD, kuru ieteikumos
mūsu politiķi mēdz ieklausīties,
ir norādījušas, ka būtiskākās
problēmas valstī šobrīd ir iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība
un mājokļu pieejamība. Racionālākais veids, kā atjaunot
dzīvojamo fondu, ir piedāvāt
instrumentus pašvaldībām. Lai
realizētu šos projektus un dzīvokļu īres maksa nepārsniegtu
150–200 eiro, ir nepieciešams
valsts atbalsts aptuveni 30 procentu apmērā no projekta izmaksām. Ja šāda programma beidzot
tiks pieņemta, mēs esam gatavi
iesaistīties.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 4. jūlijs

Pieprasītākās – datorsistēmu
tehniķa, automehāniķa un
friziera specialitātes
No 1.lpp.

Jaunieši var izvēlēties tādas
programmas kā «Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija», «Metālapstrāde» un citas. Jāpiebilst,
ka Amatu vidusskolas audzēkņi
var pretendēt uz stipendiju līdz
150 eiro. Vairāk par skolas mācību
programmām un uzņemšanu var
uzzināt mājaslapā www.javs.lv.
Jāatgādina, ka, īstenojot Jelgavas pilsētas izglītības attīstības
stratēģiju 2019.–2025. gadam, kas
paredz arī skolu tīkla sakārtošanu, pieņemts lēmums par Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
likvidāciju, to pievienojot Amatu
vidusskolai. Tādējādi no nākamā
mācību gada 1. septembra visi
Vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi mācības turpinās Jelgavas
Amatu vidusskolā, kas piedāvā
pamatizglītības un vidējās izglītības programmas vakara vai
neklātienes formā.
«Jau šobrīd izveidojies konkurss uz vietu mācību programmās «Datorsistēmu tehniķis» un
«Automehāniķis» – šo specialitāšu
apgūšanai pieteikušies vairāk jauniešu, nekā varam uzņemt. Tāpat
pieprasīta ir programma pēc 9.
klases «Viesmīlības pakalpojumu speciālists», kurā plānojam
veidot divas audzēkņu grupas,
un «Klientu apkalpošanas speciālists»,» stāsta Jelgavas tehnikuma
direktore Janīna Rudzīte. Viņa
topošos tehnikuma audzēkņus
dokumentus aicina iesniegt līdz
11. jūlijam, jo tad noslēgsies
uzņemšanas 1. kārta, bet jau 12.
jūlijā plānota pirmā uzņemšanas komisijas sēde. «Audzēkņu

uzņemšana turpināsies līdz 23.
augustam, bet, noslēdzoties 1.
kārtai, jaunieši varēs pretendēt
uz mācībām tikai tajās izglītības
programmās, kurās vēl būs brīvas
vietas,» skaidro J.Rudzīte. Viņa
stāsta, ka pagaidām mazāk iesniegumu saņemts apdares darbu
tehniķa un inženierkomunikāciju
tehniķa specialitātē, tāpat vēl ir
daudz brīvu vietu mācību programmās «Autodiagnostiķis» un
«Viesmīlības pakalpojumu speciālists», ko var apgūt pēc 12. klases.
Jāpiebilst, ka tehnikums piedāvās jaunu profesionālās vidējās
izglītības programmu – «Mērniecības tehniķis», ko izglītības
iestāde izstrādājusi sadarbībā ar
LLU, Latvijas Mērnieku biedrību
un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju. Mācību, kas
ilgs četrus gadus, gaitā audzēkņi
apgūs datorgrafiku, mērniecības
tiesiskos pamatus, kartogrāfijas
pamatus, zemes kadastrālo uzmērīšanu, inženierģeodēzisko uzmērīšanu, ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas, nekustamā īpašuma
kadastra pamatus, rasēšanu un
citus mācību priekšmetus. «Šī
specialitāte darba tirgū ir ļoti
pieprasīta, un plānots, ka jaunās
mācību programmas audzēkņiem
vairākus priekšmetus mācīs LLU
pasniedzēji,» tā J.Rudzīte.
Arī Jelgavas tehnikuma audzēkņi var pretendēt uz stipendiju līdz 150 eiro – stipendijas
apmērs atkarīgs no mācību sasniegumiem. Vairāk par tehnikuma mācību programmām un
uzņemšanu var uzzināt mājaslapā www.jelgavastehnikums.lv.

BRĪDINĀJUMS PAR IESPĒJAMO KAPAVIETAS UZTURĒŠANAS
TIESĪBU PĀRTRAUKŠANU JELGAVAS PILSĒTAS KAPSĒTĀS
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» paziņo, ka Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja izveidotā Kapavietu komisija,
pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi» (turpmāk – noteikumi) IX. nodaļā «Nekoptas kapavietas uzturēšana»
noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību, 2019. gadā ir apsekojusi un
Jelgavas pilsētas kapsētās atzinusi par nekoptām kapavietas, kuru uzturētāju vārds,
uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.
Par nekoptām atzīto kapavietu adrese (kapsēta-sektors-rinda-vieta)
ZANDERU KAPSĒTĀ: 9-002-003-001, 9-006-003-001, 9-008-001-012, 9-008001-013, 9-008-001-014, 9-008-002-014, 9-V01-031-004, 9-V01-042-003,
9-V04-007-009, 9-V04-009-004, 9-V04-009-009, 9-V05-002-012, 9-V05-004-012,
9-V05-005-013, 9-V05-010-011, 9-V06-009-014, 9-V06-015-008, 9-V06-019-002,
9-V07-002-003, 9-V09-003-007, 9-V10-007-007, 9-V11-006-009, 9-V12-005-009,
9-V12-026-015, 9-V12-028-014.
BĒRZU KAPSĒTĀ: 2-005-004-129, 2-005-004-135, 2-005-003-045, 2-001-041005, 2-001-040-004, 2-001-040-003, 2-001-038-001, 2-001-038-008, 2-001032-012, 2-001-032-011, 2-001-030-014, 2-001-025-001, 2-003-018-003,
2-003-016-003, 2-003-016-002, 2-003-016-001, 2-001-019-002,2-001-019-001,
2-001-010-001, 2-001-010-002, 2-001-009-001, 2-002-001-010, 2-002-015-003,
2-002-020-002, 2-002-032-001.
MEŽA KAPSĒTĀ: 5-007-018-001, 5-006-009-003, 5-006-009-004, 5-006-008-003,
5-010-010-004, 5-010-010-017, 5-010-011-014, 5-012-010-004, 5-012-008-012,
5-012-009-014, 5-012-008-023, 5-012-008-022, 5-011-002-022, 5-011-003-021,
5-011-002-017, 5-010-012-012, 5-010-012-010, 5-009-001-006, 5-007-014-004,
5-012-008-017, 5-008-010-008, 5-008-011-008, 5-007-025-007, 5-007-012-001,
5-007-017-006.
BALOŽU KAPSĒTĀ: 1-004-001-065, 1-004-002-084, 1-004-002-085, 1-004002-029, 1-004-003-031, 1-004-002-014, 1-004-003-062, 1-004-003-112,
1-007001-009-, 1-008-008-061, 1-004-003-123, 1-008-008-063, 1-003-010-016,
1-003-010-017, 1-003-008-123, 1-003-008-063, 1-003-008-029, 1-003-005-032,
1-003-005-045, 1-003-007-155, 1-003-007-108, 1-003-006-010, 1-003-007-151,
1-003-006-015, 1-003-006-025.
KALNAKROGA KAPSĒTĀ: 3-006-008-003, 3-006-008-004, 3-006-012-001, 3-003007-004, 3-001-001-005, 3-003-013-006, 3-003-003-007.
MIERA KAPSĒTĀ: 6-007-001-001, 6-001-002-010, 6-001-001-001.
ROMAS KAPSĒTĀ: 4-002-005-001, 4-002-001-002, 4-001-001-014, 4-001-001-011.
NORAUKU KAPSĒTĀ: 7-002-018-004, 7-002-018-008, 7-002-016-006, 7-002-013003, 7-002-009-006, 7-002-009-005.
Pamatojoties uz noteikumu 401. punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam
vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kā
arī mājaslapā www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv jāierodas pie kapsētu
apsaimniekotāja (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, tālrunis 63084486,
29238810). Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā, noteikumu
30. punktā minētā, akta sastādīšanas 40.2. apakšpunktā noteiktajā laikā neierodas
pie kapsētu apsaimniekotāja, kapavietas uzturēšanas līgums tiek izbeigts.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Rekonstruēts Tehnoloģiju
vidusskolas stadions

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Noslēgusies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
stadiona pārbūve – sakārtots skrejceļš, izveidoti
vairāki sporta spēļu laukumi, kā arī ierīkots plašs
āra funkcionālo trenažieru laukums. «Stadions ir
pieejams ikvienam, tomēr jāņem vērā, ka šovasar
futbola laukumu ar dabīgo segumu izmantot
vēl nevarēs – iesētajam zālienam ir jāieaugas,»
Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja Aiga Anitena
iedzīvotājus lūdz saudzīgi izturēties pret paveikto
un futbola laukumu neizmantot. Tuvākajā laikā
stadionā plānots izvietot arī attiecīgas informatīvas zīmes ar aicinājumu nebojāt iesēto zālienu.
Darbi tika uzsākti pērnā
gada nogalē, un stadions piedzīvojis vērienīgas izmaiņas
– ir izbūvēta lietusūdens kanalizācijas un drenāžas sistēma, izveidots gumijas seguma
skrejceļš ar četriem skrejceliņiem 300 metru garumā un
astoņiem 100 metru garumā,
ierīkota tāllēkšanas bedre un
lodes grūšanas sektors, basketbola laukums ar gumijas
segumu un futbola laukums
ar dabisko zālienu, izveidots
plašs āra funkcionālo trenažieru laukums. «Projekta
īstenošanas gaitā tika veikti
arī daži iepriekš neparedzēti
darbi, piemēram, palielināts
laukums ar gumijas segumu,
kurā būs ugunsdzēsēju mācību
tornis, tāllēkšanas bedres beto-

na apmales aizstātas ar citām,
kam ir gumijas augšmala,
lai mazinātu traumu risku,»
stāsta A.Anitena, piebilstot,
ka bija jāveic arī neparedzēti
demontāžas un elektroinstalācijas izbūves darbi, līdz ar to
projekta īstenošanas izmaksas
palielinājās par 6696,60 eiro,
ko sedza pašvaldība.
Stadiona pārbūve veikta,
pašvaldībai īstenojot «Interreg
V-A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projektu «Tehniskās bāzes un
operatīvo dienestu speciālistu
fiziskās kapacitātes uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)».
Lai paaugstinātu operatīvo
dienestu darbības efektivitāti
un uzlabotu operatīvo dienestu

speciālistu fizisko sagatavotību, ne tikai pārbūvēts Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas stadions, bet realizētas arī citas aktivitātes – rīkoti izglītojoši un
informatīvi pasākumi, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Jelgavas daļā Dobeles ielā 16 izremontēta sporta
zāle, drīzumā arī tiks piegādāts
ugunsdzēsēju fizisko spēju
uzlabošanai nepieciešamais
inventārs un sporta zāles aprīkojums. Tāpat projekts paredz
iegādāties mobilo ugunsdzēsēju mācību torni – vieta atjaunotajā Tehnoloģiju vidusskolas
stadionā jau ir izveidota, bet
tornis tiks uzstādīts nākamā
gada februārī.
Stadionu galvenokārt izmantos operatīvo dienestu
darbinieki fizisko prasmju
uzlabošanai un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni,
bet, kad tas nebūs noslogots,
trenēties tajā varēs ikviens.
Stadionu rekonstruēja SIA
«Kulk». Tā pārbūves izmaksas ir 539 117,23 eiro ar PVN.
Projekta kopējās izmaksas
ir 564 290,38 eiro, no kurām
479 646,82 eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums
un 84 643,56 jeb 15 procenti
– valsts budžeta dotācija un
pašvaldības līdzfinansējums.

Pēc 2. pamatskolas reorganizācijas
492 skolēnu ģimenes jau
izvēlējušās sava bērna nākamo skolu
 Kristīne Langenfelde

Īstenojot Jelgavas izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025. gadam, kas paredz skolu tīkla sakārtošanu
pilsētā, šobrīd darbu
ir beigusi Jelgavas 2.
pamatskola. Lielākā
daļa ģimeņu jau ir izvēlējušās savam bērnam kādu no pilsētas
izglītības iestādēm,
kur skolēns turpinās
skolas gaitas. Tāpat
līdzšinējiem 2. pamatskolas pedagogiem ir
iespēja turpināt darbu
pilsētas izglītības sistēmā, jo Jelgavas skolās trūkst pedagogu.
Kā informē Jelgavas Izglītības
pārvaldē, 2. pamatskolas 485
izglītojamo ģimenes ir uzrakstījušas iesniegumu par bērna
izglītības turpināšanu Jelga-

vas pilsētas izglītības iestādēs
nākamajā mācību gadā. Pēc
Izglītības pārvaldes šā brīža
rīcībā esošajiem datiem, Jelgavas 2. pamatskolas izglītojamie
mācības turpinās šādās pilsētas
izglītības iestādēs: Jelgavas
5. vidusskolā – 174, Jelgavas
6. vidusskolā – 175, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā – 66,
Jelgavas Centra pamatskolā –
14, Jelgavas 4. sākumskolā – 14,
Jelgavas 4. vidusskolā – 2, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā
– 2, Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijā – 20, Jelgavas Valsts
ģimnāzijā – 9, Lazdiņas privātajā pamatskolā «Punktiņš» – 1,
Jelgavas Amatu vidusskolā – 8.
Pārējie septiņi skolēni izvēlējušies mācīties kādā no tuvākās
apkārtnes pašvaldību skolām,
bet šobrīd izvēles procesā vēl ir
15 ģimenes.
Vienlaikus arī visiem Jelgavas 2. pamatskolas pedagogiem
piedāvāta iespēja individuālai
saziņai ar pilsētas izglītības

iestāžu direktoriem par darbu
pilsētas izglītības sistēmā. Uz šo
brīdi 19 pedagogi jau ir lēmuši
par turpmāko pedagoģisko
darbu pilsētas skolās – Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas
6. vidusskolā, Jelgavas Valsts
ģimnāzijā un Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijā.
Jāuzsver, ka izglītības sistēmā
kopumā šobrīd pilsētā trūkst
speciālistu. Pedagogi ir aicināti
pieteikties šādām vakancēm
Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs: latviešu valodas, literatūras
skolotājs – 3,6 slodzes, angļu
valodas skolotājs – 4,5 slodzes,
mūzikas skolotājs – 2,7 slodzes,
matemātikas skolotājs – 3,5
slodzes, fizikas skolotājs – 2
slodzes, ķīmijas skolotājs – 1
slodze, informātikas skolotājs
– 1 slodze, vizuālās mākslas
skolotājs – 1 slodze, sociālais
pedagogs – 1 slodze, speciālais
pedagogs – 2 slodzes.
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Īsi
 Līdz 30. novembrim aizliegta
satiksme Jaunajā ceļā posmā no
Rubeņu līdz Ziediņu ceļam. Jelgavas
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
autovadītājus būvdarbu «Ūdensapgāde
un kanalizācija Rubeņu ceļā un Jaunajā
ceļā, 8. posms» laikā aicina ievērot izvietotās ceļa zīmes un izvēlēties norādīto
apbraucamo ceļu.
 Šodien, 4. jūlijā, Ebreju tautas
genocīda upuru piemiņas dienā,
pulksten 14 pie piemiņas akmens
Zālītes ielā tiks godināti ebreji, kas
cietuši Otrā pasaules kara laikā,
informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. Ebreju upuru piemiņas
akmens Zālītes ielā atrodas vietā, kur
1941. gada vasarā tika nogalināti
Jelgavas ebreji un ir viņu apbedījumu
vieta. Piemiņas akmens idejas iniciatore ir pirmā Jelgavas Ebreju biedrības
priekšsēdētāja Fanija Raģe. Piedalīties
pasākumā, godinot upuru piemiņu,
var ikviens. Nokļūšanai uz piemiņas
vietu būs nodrošināts transports,
pulcēšanās – pulksten 13.30 pie bērnu
un jauniešu centra «Junda» Pasta ielā
32. Piemiņas pasākums ap pulksten
15 turpināsies Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju ielā 8. Ebreju tautas
genocīda upuru piemiņas diena 4. jūlijā
tiek atzīmēta, atceroties 1941. gada
notikumus, kad nacistu atbalstītāji nodedzināja Lielo Horālo sinagogu Rīgā,
Gogoļa ielā, kopā ar lūgšanu namā
esošajiem cilvēkiem. Laikā no 1941.
līdz 1945. gadam nacistu okupētajā
Latvijā tika nogalināti vairāk nekā 70
000 Latvijas ebreju.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
paziņojusi uzņēmuma labākos autobusa vadītājus maijā pilsētas
un starppilsētu pārvadājumos.

Maijā labākais autobusa vadītājs pilsētas pārvadājumos ir Anatolijs Šmigins,
bet reģionālajos starppilsētu pārvadājumos – Ēriks Podaviļņiks. Nosakot labāko
vadītāju, tiek analizēts, piemēram, vai
nav saņemtas pasažieru sūdzības par
konkrēto šoferi, vai viņš paveicis darbu
noteiktajā apjomā un kvalitātē un nav
pieļāvis darba kārtības pārkāpumus,
vai nav bijuši ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumi un negadījumi, vai autobuss
tehniski ir labā kārtībā. Tāpat tiek vērtēts
šofera vizuālais tēls – vai darba apģērbs
vienmēr ir sakopts –, kā arī finanšu rādītāji, degvielas patēriņš un citi rādītāji.
Ozolnieku novada pašvaldības
sociālās aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.90001623310) aicina darbā

SĒTNIEKU(-CI)/
PALĪGSTRĀDNIEKU(-CI).

Galvenie darba pienākumi:
• veikt teritorijas uzkopšanas darbus;
• palīdzēt pārvietot klientus;
• pārvietot inventāru;
• veikt palīgdarbus;
• pārvietot, šķirot mīksto inventāru;
• veikt kosmētiskos remontdarbus;
• veikt tehnisko palīglīdzekļu remontu.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes
laika;
• ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
Alga – 530 EUR.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu
aigars.bumbieris@ozolnieki.lv.
Tālrunis uzziņām – 63050449, 63050454.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Vēstures stunda Vecpilsētas ielā
 Ilze Knusle

Topošajā Zemgales Restaurācijas centrā – ēkā Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50 – paveikta jau vairāk nekā puse no paredzētā
darbu apjoma. Būvnieki šo
objektu uzskata par unikālu, jo tas prasa smalkas
amatnieku un restauratoru
prasmes, kādas lielākajā
daļā mūsdienu būvobjektu
nav nepieciešamas. «Jelgavas Vēstnesis» ieskicē, kādi
bijuši lielākie meistaru izaicinājumi no darbu uzsākšanas līdz Spāru svētkiem,
kas tika atzīmēti īsi pirms
Jāņiem un nozīmē: koka
ēkas konstrukciju saglabāšanas posms ir noslēdzies
un nu sāksies iekšdarbi un
jumta izbūve.
Lai maksimāli nodrošinātu autentiskumu, ēkā Vecpilsētas ielā
saglabāts viss iespējamais. «Bojātās
konstrukcijas tika protezētas – nevis
mainīts viss vecais, bet izņemta tikai
bojātā vieta, kas aizstāta ar jaunu
detaļu. Tas ir ļoti smalks un sarežģīts darbs – daudz jāstrādā ar rokas
kaltu, savienojumiem jāizmanto koka
tapas, ķīļi. Ja japāņi lepojas ar savām
būvniecības metodēm un salīdzina tās
ar pasaulē pazīstamo konstruktoru
«Lego», tad man gribētos teikt, ka
latviešu amatniecība no tā daudz
neatšķiras,» spriež SIA «RERE
meistari» būvdarbu vadītājs Jānis
Rozenbergs. Koka detaļu restaurācijai objektā piesaistīta SIA «Dziedrs»,
kas atjaunojusi arī, piemēram, koka
būvelementus Rīgas Doma baznīcā.
Objektā uz vietas, neizņemot ārā,
tiek atjaunoti logi, ir restaurēti savdabīgie griesti, kas tiek saukti arī par
trīnīšu griestiem. Savukārt jumts tiks
būvēts no jauna, izmantojot vēsturiski senāko segumu – dakstiņus –, nevis
vēlāk izmantoto skārdu.
Darbu gaitā atrastas arī citas interesantas lietas, piemēram, senas durvju
ailas un 20. gadsimta sākuma elektroinstalācija, un par to tālāko likteni vēl
tiks lemts kopā ar Jelgavas pašvaldību
– šie elementi iespēju robežās visdrīzāk
tiks saglabāti un eksponēti, jo Vecpilsētas ielas nams ir viena no retajām
ēkām, kas ļauj gūt priekšstatu par to,
kāda Jelgava izskatījās pirms nopostīšanas. Tāpat būvdarbu laikā zem
teju 30 centimetru biezā kultūrslāņa
uziets ēkas pagrabs ar betona grīdu,
kas būvēts ap 1920. gadu.

Savukārt K.Barona ielas ēkā atjaunotas autentiskās balkona margas
un ķieģeļu siena, gan izmantojot
demontāžas darbos iegūtos ķieģeļus,
gan aizvietojot ar jauniem, arī kaļķa
java atbilst vēsturiskajām receptēm.

Piesaista Eiropas līmeņa
restauratoru

Vecpilsētas ielas nams ir vērtīgs arī
ar savdabīgo interjeru un sienu apdari. Uz sienām atrasts krāsojums pat
13 slāņos, savukārt sienu zīmējumi
ir 14 dažādos toņos – iespēju robežās
atsevišķās vietās tos paredzēts saglabāt. «Latvijā tas tiek darīts reti,
jo ir gana sarežģīts un dārgs process,
līdz ar to mums trūkst šādu speciālistu,» norāda SIA «RERE meistari»
restaurācijas darbu eksperts Roberts
Vecums-Veco. Tāpēc uzņēmums piesaistījis Eiropas mēroga speciālistu no
Polijas Bartlomeju Kubjaku – restaurators atjaunojis mākslīgā marmora
apdares Rīgas pilī un «Rīgas biržā»
un šobrīd strādā Dobeles pilsdrupās.
Jelgavā B.Kubjaka uzdevums ir noņemt no sienas apmetumu, uz kura
ir zīmējumi, to restaurēt un, kad būs
atjaunota siena, uzlikt atpakaļ vecajā
vietā, lai pie darba varētu ķerties
meistari, kuri atjaunos pašu zīmējumu. Te plānots piesaistīt Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja speciālistus.

Vecpilsētas ielas 14. nama koka konstrukcijas tika atjaunotas,
vadoties pēc seno amatnieku metodēm. «Šī ēka kādu laiku bija
pamesta un tajā uzturējās bezpajumtnieki, tādēļ tai bija pazudušas koka detaļas, ko viegli nolauzt, – jumtam nācās atjaunot
gandrīz visus spāru atgāžņus,» stāsta būvdarbu vadītājs Jānis
Rozenbergs. Lielākoties gan konstrukcijas tika protezētas – bojātā
vieta aizstāta ar jaunu detaļu. «Šo savienojuma veidu dēvē par
bezdelīgasti, jo baļķis tiek likts iekš baļķa,» atklāj restaurācijas
speciāliste Elga Zariņa. Abas daļas kopā satur koka tapa, kas vēlāk
tiks nozāģēta vienā līmenī ar siju. Darbs paveikts tik kvalitatīvi,
ka starpā pat papīra lapu nevarot iebāzt.

Būs darba materiāls

Objektā tiek veikta arī arheoloģiskā
uzraudzība, ko nodrošina arheologs
vēsturnieks Andris Tomašūns. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejam nodots saraksts ar
objektā atrastajiem arheoloģiskajiem
atradumiem – sarakstā ir 111 vienības. Priekšmeti tiks iekļauti muzeja
krājumā un nodoti lietošanā jaunajam
Zemgales Restaurācijas centram, kur
tie tiks eksponēti. Savukārt pārējās
atrastās lietas, kas sarakstā nav iekļautas, piemēram, dažādas lauskas,
pakavus, naglas, varēs izmantot kā
darba materiālu, mācoties par restaurāciju un mēģinot tās atjaunot.

Darbi jāpabeidz gada nogalē

Restaurācijas centrs tiek veidots,
pašvaldībai īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu
projektu «Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un attīstība
kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā». Būvdarbu līguma kopējā plānotā summa
ir 1 848 310,57 eiro ar PVN. Darbi
objektā sākās pērn maijā un jāpabeidz
līdz gada nogalei.

Jau gatavojoties ēkas pacelšanai, apmetums tika
nostiprināts ar speciālu sietu, bet tagad pie darba ķēries poļu restaurators Bartlomejs Kubjaks,
kuram kopumā šajā namā jāatjauno pārdesmit
kvadrātmetri apmetuma, uz kura ir sienu zīmējumi. Tos restaurācijas procesā paredzēts saglabāt.
Senais apmetums ar zīmējumu no sienas ir jānoņem, lai pēc restaurācijas to atkal atliktu atpakaļ,
un tas ir sarežģīts process. «Vispirms vajadzīgo
vietu nogruntēju un tad noklāšu ar trīs kārtām
marles. Materiālu un nepieciešamo slāņu skaitu
izraugos atkarībā no apmetuma biezuma – te
tas ir divus centimetrus biezs. Pati svarīgākā ir
pirmā kārta – tā pilnībā jāizlīdzina, lai nebūtu
gaisa burbulīšu, līdzīgi kā līmējot aizsargplēvi uz
viedtālruņa ekrāna, un dienu jānotur, lai izžūst.
Marle tiek līmēta ar līmi, bet jāzina, kādu drīkst
izmantot, jo līmei jābūt tādai, kas nereaģēs ar
zīmējumu un to nesabojās. Pēc tam apmetumu ar lauzni noņemšu no sienas. Ja apmetums pie sienas turas pārāk stipri,
tas tiek atdauzīts ar gumijas āmuru. Ir gadījumi, kad tas tik stipri turas, ka nav iespējams noņemt, un tad to izņem ar visu
sienu. Darbnīcā vecais apmetums tiks plānināts, atstājot apmēram divu milimetru slānīti, kas atgādina uzlīmi, un tas tiks
piestiprināts no jauna uzklātajam apmetumam un uzlikts atpakaļ vecajā vietā pie sienas,» procesu ieskicē restaurators.

Ēkā Vecpilsētas ielā uzieti dažādi priekšmeti,
kas raksturo sadzīvi 20. gadsimtā, – pudeles, kārbiņa ar blusu indējamo līdzekli,
sērkociņu kastīte. Neparastāks atradums
– detaļa no karbīda lampiņas, kas tikusi izmantota pie velosipēda. Šādas
pie stūres piestiprināmas
gāzes lampas varētu būt
izmantotas 19. gadsimta
beigās.

«Atrastās
liecības –
tapetes, zīmējumi uz sienām – norāda, ka šīs mājas iedzīvotājiem
bija arī estētiskās prasības,» spriež
restaurācijas darbu eksperts Roberts
Vecums-Veco. Viņš atklāj, ka ēkas
iekštelpās izmantota trīs četru veidu
apdare un apmēram desmit dažādi
sienu zīmējumi, kas varētu būt datējami ar 19. gadsimta otro pusi. Dažās
vietās tos plānots atjaunot, bet dažās
tas netiks darīts. «Eksponēsim tos
tādus, kādi tie saglabājušies līdz mūsdienām,» piebilst R.Vecums-Veco.

Vecpilsētas ielas
nama pārsegumā starp stāviem atrasta Polijas
karaļa Sigismunda III laika 1622.
gadā kalta sudraba trīs grašu monēta. Arheologs vēsturnieks Andris
Tomašūns norāda, ka Latvijā līdz
1826. gadam tika izmantota dažāda nauda, tāpēc nav brīnums, ka te
atrasta arī poļu monēta.

Atsedzot ēkas konstrukcijas, atklāta
durvju aila, kas uzskatāma par vienu
no senākajām šajā ēkā. Uz to norāda
arī tas, ka sprauga starp durvju rāmi
un sienu aizpildīta ar sūnām. Vēlāk
šim nolūkam tika izmantotas pakulas. «Šī vieta ir atzīmēta ar uzrakstu
«Saglabāt», lai netiktu sabojāta.
Vēlāk kopā ar pasūtītāju – Jelgavas
pašvaldību – lemsim, kā rīkoties
tālāk,» norāda būvdarbu vadītājs
Jānis Rozenbergs.

Tā saucamie trīnīšu
griesti skaitās ļoti
grezni. Tie veidoti
no divām kārtām
dēļu, kas izkārtoti
pamīšus, un ir 19.
gadsimta sākumam
raksturīga būvniecības metode. Lai
griestus atjaunotu,
tie tika piepacelti un
notīrīti, jo to spraugas bija aizpildītas ar kaļķa pildījumu, turklāt vienā vietā pat daļa griestu bija
nosegti ar apmetumu. «Klīst stāsti, ka Sibīrijā šo griestu veidu saucot par latviešu griestiem, jo tos ierādījuši izsūtījumā nonākušie latviešu zemnieki,» stāsta
būvdarbu vadītājs Jānis Rozenbergs. Tāpat izmantoti vecie materiāli, kas iegūti
demontāžas darbos, – vecie ķieģeļi un dēļi iemūrēti starpsienās, turklāt sienas ar
ķieģeļu pildījumu ir seno laiku būvniecības paņēmiens. Būvniekiem īpaši interesanti šķita ēkas 1. stāvā atrastie 45–50 centimetru platie dēļi, kādus mūsdienās
reti kur vairs ražo. Tāpat ēkā konstatēti vismaz piecu veidu ķieģeļi, kas atšķiras
gan pēc formas, krāsas un materiāla, gan izgatavošanas laika. Jāpiebilst, ka ēkas
būvdarbos izmantoti arī, piemēram, atgūtie kokmateriāli no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Rīgas 1. slimnīcas, kur arī notiek vērienīgi atjaunošanas darbi.
Logu ārējie rāmji tiks saglabāti
tādi, kādi bija – šķībi, greizi attiecībā pret grīdu un griestu līnijām.
Savukārt iekšējie logi būs atbilstoši
visām būvnormatīvu un energoefektivitātes prasībām. Logiem
izmantotas vēsturiskās metāla
kāšu viras – tādas bijušas vēl kādai
senai ēkai Jelgavā, kura tagad ir
nojaukta, bet tās īpašnieks detaļas
atdevis izmantošanai Vecpilsētas
ielas 14. namā.
Foto: Ivars Veiliņš
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Uzrāda sezonas
labāko rezultātu

26. jūnijā ZOC norisinājās «Sportland» kausa
posms vieglatlētikā,
kurā diska metēji sacentās par trenera Ulda Samsona balvu.
To izcīnīja jelgavniece Dace Šteinerte
(attēlā) – viņa sasniedza jaunu personīgo
rekordu – 53,19 metri, kas ir šīs sezonas
labākais rezultāts Latvijā. U-18 grupā zeltu 200 metru skrējienā ieguva Māra Anna
Zīverte – rezultāts 24,52 sekundes ir viņas
jauns personīgais rekords un šīs sezonas
labākais rezultāts valstī, bet 200 metru
skrējienā zelts Artūram Isajevam (22,86
sekundes). Viņš arī izcīnīja sudrabu 400
metru barjerskrējienā (59,72 sekundes),
bet Elizabete Knope ieguva 2. vietu 100
metru barjerskrējienā (18,36 sekundes).

Futbolistiem –
uzvara un zaudējums

FK «Jelgava» 26. jūnijā «Optibet»
Virslīgas spēlē pret šā brīža čempioniem «Riga» FC «Skonto» stadionā
kompensācijas laikā izdevās izraut
uzvaru – rezultāts 1:0. Vārtus «Jelgavas» labā guva Ņikita Ivanovs. Bet 30.
jūnijā FK «Jelgava» savā laukumā ZOC
līdzīgā spēlē ar rezultātu 1:2 zaudēja
FK «Ventspils». Mūsu komandai vārtus
guva Džaels Eisdens, un tie viņam ir
pirmie vārti šosezon. Nākamo spēli
jelgavnieki aizvadīs 6. jūlijā pulksten
19 izbraukumā pret «RFS». Jāpiebilst,
ka mūsu komandu atstājis šīs sezonas
labākais vārtu guvējs Aivars Emsis, kurš
pārgājis uz FK «Jūrmalas Spartaks»,
Naims Šarifi, ar kuru beidzies līgums,
un Vsevolods Čamkins.
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SPORTS
Debitē ar zeltu
un diviem sudrabiem

Latvijas čempionātā
vieglatlētikā U-20 vecuma grupā ar zelta
medaļu vesera mešanā (rezultāts 31,44 m)
debitēja Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēknis Maksims
Korotkovs, bet ar divām sudraba medaļām U-18 grupā 100 metru un 200 metru
skrējienā – Ričards Alans Kļaviņš (attēlā).
Māra Anna Zīverte U-18 grupā izcīnīja
čempiones titulu 100 metru skrējienā
un 400 metru barjerskrējienā, bet 3.
vietu U-18 grupā 100 metru skrējienā
ieguva Artūrs Isajevs, reizē sasniedzot arī
personīgo rekordu.
Foto: athletics.lv/Guntis Bērziņš

Startē Eiropas
čempionātā enduro

Nedēļas nogalē Madonā notika FIME EČ 3.
posms un BČ 2. posms
enduro. EČ enduro
pirmo reizi piedalījās
jelgavnieks Andris Grīnfelds, kurš junioru E2/3
klasē pirmajā dienā izcīnīja 9. vietu, bet otrajā – 11. vietu, savukārt
paralēli notikušajā BČ posmā viņš E2 klasē
kopvērtējumā ierindojās 2. vietā. «Ņemot
vērā, ka šīs man bija pirmās šāda līmeņa
sacensības klasiskajā enduro, galvenais
mērķis bija stabili nobraukt un finišēt.
Protams, man ir kur augt, bet kopumā pirmajā reizē man izdevās parādīt atzīstamu
sniegumu,» vērtē Andris.
Foto: Latvijas Motosporta federācija
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Izcīna ceļazīmi uz
Eiropas kausa finālu

Grīziņkalnā aizvadīts 3x3 basketbola
Eiropas kausa izcīņas kvalifikācijas
turnīrs. Vienu no divām ceļazīmēm
vīriešu grupā uz Eiropas kausa finālu, kas notiks no 30. augusta līdz
1. septembrim Ungārijā, izcīnīja
Latvijas komanda, kuras sastāvā ir
arī jelgavnieks basketbolists Edgars
Krūmiņš. Latvijas komanda – Nauris
Miezis, Agnis Čavars, E.Krūmiņš un
Kārlis Pauls Lasmanis – sestdien ar
rezultātu 21:17 uzvarēja Melnkalnes
un ar 21:7 Gruzijas komandu, bet
svētdien latvieši ar 22:11 pārspēja
itāļus un ar 21:13 – Polijas komandu. Jāpiebilst, ka otru ceļazīmi uz
Eiropas kausa finālu saņēma Polijas
komanda.

Jelgavas nakts pusmaratons –
no Dambja līdz Pērnavas ielai
 Ilze Knusle

Jau 13. jūlijā Jelgavā notiks
nakts pusmaratons, kas ir
piektais skriešanas seriāla
««Bigbank» skrien Latvija»
posms. «Būtiskākā atšķirība
no citiem Jelgavas nakts
pusmaratoniem ir izmaiņas
trasē. Tāpat šoreiz būs atsevišķs starts piecu kilometru
skrējējiem un nūjotājiem,»
stāsta pasākuma organizatoru pārstāvis Daniels Kārkliņš.
Pasākuma informatīvais centrs atradīsies Pasta salā, un tur 13. jūlijā jau no
pulksten 12 varēs izņemt starta numuru,
kā arī reģistrēties skrējieniem. Numuru
izsniegšana un reģistrēšanās konkrētai
distancei noslēgsies 30 minūtes pirms
starta. Tāpat Pasta salā būs mantu
glabātuve.
Šobrīd lielākā aktivitāte ir piecu kilometru distancē, kurai reģistrējušies jau
1200 dalībnieki, taču pieteikšanās turpinās. Pavisam līdz 2. jūlijam nakts pusmaratonam Jelgavā bija pieteikušies 3000
dalībnieki. Jāatgādina, ka reģistrēties
pusmaratonam var arī sacensību dienā,
tomēr tad jārēķinās ar lielāku dalības
maksu. Jelgavniekiem pašvaldība šogad
nodrošināja 1700 bezmaksas kvotu,
kurām pieteikties varēja līdz 1. jūlijam.
Piecu kilometru distancē no 600 bezmaksas kvotām aizpildīta 521, 10 kilometru
distancē no 250 kvotām aizpildītas 200
vietas, 21,0975 kilometru distancē no
150 kvotām – 119, bērnu skrējienā no
500 kvotām – 351, bet ģimenes skrējienā
no 200 bezmaksas kvotām – 164. «Šobrīd nakts pusmaratonam savā pilsētā
pieteikušies 1355 jelgavnieki, un tas ir
lielākais skaits, kopš šis sporta pasākums
pie mums notiek. Pirms sešiem gadiem,
kad startēja pirmais pusmaratons, tajā
piedalījās ap 500 jelgavnieku. Prieks, ka
cilvēki sporto,» tā Jelgavas Sporta servisa
centra vadītājs Juris Kaminskis.
Visas dienas garumā Pasta salā tiks
piedāvātas sponsoru rīkotas aktivitātes,
piemēram, dažādi spēka vingrinājumi,
testi, būs pieejama fotosiena un ēdināšanas pakalpojumi. Savukārt pulksten

18.30 tiks dots pirmais starts – mazuļu
rāpošanas sacensībām. Bērnu skrējieni
sāksies pulksten 19.30 – dalībnieki startēs pa vecuma grupām, un distance būs
pa Pilssalas ielu no Jelgavas pils puses
uz Pasta salu. Kā balva bērnu skrējiena
dalībniekiem par labi padarītu darbu būs
putu ballīte.
Pulksten 21 startēs ģimeņu skrējiens –
tā būs divu kilometru distance bez laika
kontroles. «Pirmo reizi šādu distanci
ieviesām pērn par godu valsts simtgadei.
Dalībnieku atsaucība bija ļoti liela, un
nolēmām arī šogad to iekļaut programmā,» stāsta D.Kārkliņš, piebilstot, ka šajā
distancē var piedalīties visa ģimene, jo tā
nav pārāk gara un varētu būt pa spēkam
visiem ģimenes locekļiem. Arī šī distance
vedīs pa Pilssalas ielu ar startu pie pils un
finišu Pasta salā.
Ja citus gadus piecus, 10 un 21 kilometra skrējējiem starts tika dots kopā, tad
šogad tas tiks nodalīts: pirmie pulksten
21.45 startēs abu garāko distanču skrējēji, bet pulksten 22.05 – piecu kilometru
skrējēji un nūjotāji. «Piecītis ir ātrāka distance. Ņemot vērā, ka Jelgavā ir vienīgais
nakts skrējiens, vēlējāmies, lai neviens
no dalībniekiem nepazaudētu to burvīgo
iespēju skrienot izbaudīt naksnīgo pilsētu,» lēmumu nodalīt startus skaidro
D.Kārkliņš. Starts visiem dalībniekiem
būs Jāņa Čakstes bulvārī pie Mītavas
tilta ar kopīgu iesildīšanos pirms tā. Šogad
skrējiens virzīsies uz baseina pusi, nevis
uz Lielo ielu, kā bija pēdējos gados.
Šogad ir mainīta arī trase – tā vedīs pa
Jāņa Čakstes bulvāri, Raiņa, Akadēmijas
ielu, Lielo ielu līdz Lielās, K.Barona un
Dambja ielas krustojumam, tālāk pa
K.Barona, Blaumaņa ielu un Čakstes
bulvāri, pāri Driksas tiltam līdz pilij,
savukārt uz otru pusi – pa Rīgas ielu līdz
krustojumam ar Pērnavas un Pumpura
ielu, atpakaļ arī pa Strazdu un Kronvalda
ielu. Tas ir tā saucamais lielais aplis, ko
veiks tikai garāko distanču skrējēji, turklāt 10 kilometru skrējējiem būs viens
aplis, bet pusmaratonistiem – divi apļi.
Jaunievedums ir tas, ka garais aplis vedīs
arī pa Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
stadionu, līdz ar to daļu distances skrējēji
veiks pa skrejceļu. «Ir plānots ieviest arī
sprinta joslu – 140 metru distanci sta-

dionā ar atsevišķu laika kontroli –, vēlāk
apbalvojot ātrākos,» stāsta organizatoru
pārstāvis. Detalizētāk ar trasi var iepazīties shēmā.
Savukārt piecu kilometru skrējēji pāri
Lielupes tiltam nedosies un, izskrienot
cauri pils pagalmam, virzīsies uz finišu
Pasta salā.
Jelgavniekiem un pilsētas viesiem pusmaratona laikā jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem. Detalizēta satiksmes
organizācijas shēma tiks publicēta 11.
jūlija «Jelgavas Vēstnesī».
Trasē tiks izvietoti četri kultūras
punkti, kuros skrējēji tiks uzmundrināti
ar muzikāliem priekšnesumiem, – pie
Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Jelgavas
4. vidusskolas, pils pagalmā un ZOC.
Tāpat skrējējiem tiks nodrošināta iespēja
trasē padzerties – šie punkti atradīsies pie
Mūzikas vidusskolas un ZOC.
Apbalvošana plānota pusnaktī Pasta

Dalības maksa Jelgavas nakts pusmaratonā
21,0975 km
distance

5 km,
10 km
distance,
nūjošana

5 km, 10 km un
21,0975 km distance
2001. g.dz. un
jaunākiem

2 km ģimenes
skrējiens

Bērnu
skrējiens

Līdz 09.07.
pulksten 23.59

20 eiro

17 eiro

5 eiro

3 eiro

5 eiro

No 10.07.
līdz 12.07. pulksten
23.59

25 eiro

20 eiro

10 eiro

3 eiro

5 eiro

13.07.

30 eiro

25 eiro

15 eiro

3 eiro

15 eiro

Reģistrācijas
datums

salā, un sumināti tiks seši ātrākie skrējēji katrā distancē absolūtajā vērtējumā
– trīs sievietes un trīs vīrieši. Atsevišķi
paredzēts sveikt arī ātrākos jelgavniekus
katrā distancē – vienu sievieti un vienu
vīrieti absolūtajā vērtējumā.
Jelgavas Sporta servisa centrs pasākuma organizēšanā piesaistīs arī brīvprātīgos palīgus vecumā no 13 gadiem.

Interesenti, kuri vēlas par tādiem kļūt,
aicināti nosūtīt īsziņu Inesei Ulmanei pa
tālruni 28270756. Organizatoru komandai nepieciešami 70 brīvprātīgie.
Jāpiebilst, ka Jelgavas nakts pusmaratona norises dienā bezmaksas skriešanas
koptreniņš nenotiks. Pēdējais kopīgais
treniņš ar iespēju izskriet trasi būs 6. jūlijā. Pulcēšanas – Pasta salā pulksten 11.

Kalvis Kalniņš Eiropas spēlēs izcīna zeltu
Ar zelta medaļu no II Eiropas spēlēm atgriezies Jelgavas karatists Kalvis Kalniņš – viņš karatē sacensībās savā svara kategorijā
– līdz 60 kilogramiem – izcīnīja uzvaru visās cīņās, iegūstot čempiona titulu. «Eiropas spēlēs kopumā aizvadītas piecas cīņas,
tostarp pret četriem pasaules reitingā vadošajiem sportistiem, un izcīnītas piecas uzvaras. Kalvis ir izcilā fiziskā formā,»
norāda K.Kalniņa treneris Rolands Družoks. Visas piecas cīņas K.Kalniņam bija vienā dienā – pirmajā pusē Jelgavas sportists
startēja apakšgrupā, izcīnot uzvaru visās trīs cīņās un kvalificējoties pusfinālam, kurā ar rezultātu 3:1 uzveica itāli Andželo
Krescenzo. Savukārt finālā Kalvis aizvadīja cīņu pret Azerbaidžānu pārstāvošo sportistu Firdovsi Farzalijevu, demonstrējot
pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 4:0 un izcīnot zeltu. «Iepriekšējās sacensībās par sevi lika manīt pērn pasaules čempionātā
gūtā rokas trauma, taču šobrīd Kalvis ir labā fiziskā formā, un to apliecina arī sacensībās gūtais rezultāts. Viņš ir Eiropas
čempions, tagad vēl Eiropas spēļu čempions, nākotnē, iespējams, arī pasaules čempions,» vērtē R.Družoks, uzsverot, ka
cīņas sporta veidos Eiropas spēlēs piedalījās pasaules reitinga spēcīgākie sportisti.
Jāpiebilst, ka K.Kalniņš bija pēdējais no četriem Jelgavu pārstāvošajiem sportistiem, kas startēja II Eiropas spēlēs. Sudrabu
3x3 basketbola turnīrā izcīnīja Latvijas komanda ar BK «Jelgava/LLU» spēlētāju Armandu Seņkānu, kanoe airētājs Roberts
Lagzdiņš 1000 metros vieniniekos ierindojās 14. vietā, bet Latvijas vieglatlētu komanda ar jelgavnieci Annu Ševčenko
Foto: Latvijas Olimpiskā komiteja
sastāvā no Eiropas spēlēm izstājās ceturtdaļfinālā.
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Pieaugušo mācību projektā
saņemts rekordliels
pieteikumu skaits
 Anastasija Miteniece

Noslēgusies pieteikšanās ES fondu finansētā pieaugušo izglītības projekta 4. kārtā.
Šoreiz iedzīvotājiem
Jelgavā bija pieejams
gana plašs izglītības
programmu piedāvājums būvniecības, kok
rūpniecības, metālapstrādes, enerģētikas
un ēdināšanas jomā,
līdz ar to arī pieteikumu
skaits ir audzis – kopumā programmās pilsētas izglītības iestādēs
saņemti 668 pieteikumi. Šis rādītājs ir divreiz
lielāks nekā projekta 3.
kārtā un četrreiz lielāks
nekā pirmajos divos
uzsaukumos.
Pieaugušo izglītības projekta
koordinatore Jelgavā Līga Miķelsone atzīst: Jelgavas Amatu
vidusskolā, Jelgavas tehnikumā,
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā un mācību centrā
«Buts» dažādās programmās saņemto pieteikumu skaits liecina,
ka pilsētā palielinās pieprasījums
pēc profesionālās tālākizglītības
programmām, kuru noslēgumā
var iegūt profesiju, bet vienlaikus
iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto
iespēju apgūt neformālo izglītību,
lai salīdzinoši neilgā laikā iegūtu
jau šobrīd nepieciešamās kompetences un papildinātu zināšanas
konkrētās jomās.
Šajā projekta kārtā pieprasītākās bijušas tērpu izgatavošanas
un stila speciālista, inženierkomunikāciju tehniķa, elektrotehniķa, loģistikas darbinieka un
konditora profesijas, kā arī mācības metālapstrādes jomā. Šajās
mācību programmās saņemti
20–67 pieteikumi. Savukārt īsākās neformālās izglītības programmās visvairāk pieteikumu
saņemts programmās par datu
analīzes un pārskatu sagatavošanu, komandas darba vadīšanu,

personas datu aizsardzību, kā arī
tematiskām programmām uzņēmējiem un tiem, kas vēlas attīstīt
savu biznesa ideju. Tajās saņemti
20–64 pieteikumi.
Jāpiebilst, ka šobrīd notiek
pieteikumu izskatīšana – projekta
organizatori pārbauda, vai pieteicējs atbilst projekta mērķgrupai,
proti, vai strādājošais ir vecumā
no 25 gadiem un līdz šim nav
iesaistījies mācībās. «Tādējādi
vēl ir iespējamas izmaiņas interesentu skaitā, jo ir cilvēki, kuri
pieteicās, tomēr neatbilst projekta
mērķauditorijai. Tāpat ir tādi,
kas piereģistrējās vairākās programmās, bet mācīsies tikai vienā
no tām,» skaidro L.Miķelsone,
papildinot: tikai pēc pieteikumu
izskatīšanas varēs spriest, cik un
kādas grupas tiks nokomplektētas. Programmās, kurās saņemti
vien daži pieteikumi, tāpat kā līdz
šim, mācības netiks īstenotas,
savukārt atsevišķās augsti pieprasītās programmās, iespējams, tiks
veidotas vairākas grupas.
Jāpiebilst, ka apstiprinājumu
par savu atbilstību uzņemšanas
noteikumiem pretendenti saņems
šomēnes – par to informēs izglītības iestāde, kuras programmā
iesniegts pieteikums. Pēc apstiprinājuma saņemšanas interesenti varēs vienoties par līguma
slēgšanu, kā arī precizēt mācību
uzsākšanas laiku un grafiku.
Līdz šim projekta pirmajās trīs
kārtās mācības Jelgavas izglītības
iestādēs uzsākuši 482 cilvēki, tostarp 240 sievietes un 242 vīrieši.
Lielākā daļa ir strādājošie vecumā
no 25 līdz 44 gadiem.
Projektu «Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide» finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts – 90
procentus mācību izmaksu sedz
no projekta līdzekļiem, bet 10
procenti ir strādājošā līdzfinansējums. Savukārt nodarbinātajiem
ar maznodrošinātas vai trūcīgas
personas statusu mācības tiek
nodrošinātas bez maksas, no projekta līdzekļiem sedzot izmaksas
100 procentu apmērā.

Sveic Pašvaldības policijas darbiniekus
Atzīmējot Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas 29. gadadienu, 68
policijas darbiniekiem pasniegti apbalvojumi. «Mums ir atbildīgi
darbinieki, un gadu gaitā esam izveidojuši vienotu komandu, kas
strādā kopīgam mērķim un nodrošina sabiedrisko kārtību Jelgavā.
Sabiedriskā aptauja par uzticību operatīvajiem dienestiem apliecina,
ka mums uzticas 72 procenti jelgavnieku, un tas ir būtisks skaits.
To esam panākuši tikai ar savu darbu, tieši tāpēc katru policijas
darbinieku aicinu izjust lepnumu, ka esat darbu veikuši godprātīgi
un pēc labākās sirdsapziņas,» uzsvēra Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags.
Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors
Jānis Lisovskis ir viens no tiem, kam svinīgajā pasākumā pasniegta
krūšu nozīme «Par 25 gadu izdienu». «Pašvaldības policijā strādāju
kopš 1993. gada decembra, un, jāatzīst, šie 25 gadi paskrējuši nemanot. To laikam sauc par sirdsdarbu, jo nogurumu no tā, ko daru,
lai arī cik grūti dažkārt bijis, nekad neesmu jutis,» saka J.Lisovskis.
Vērtējot, kā mainījies dienests šajā laikā, viņš atzīst: grūtākie bija
deviņdesmitie gadi, kad uzplauka noziedzība, – tad policija bija
nesen izveidojusies, darbinieku bija maz, ekipējums – niecīgs. «Šobrīd pārkāpumu raksturs nav krasi mainījies – ir tie paši ģimenes
konflikti, huligānisms, alkohola lietošana –, tomēr darbiniekiem ir
lielāki resursi, lai ieviestu kārtību,» ieguvumus min J.Lisovskis. Viņš
pārliecināts, ka jebkurā laikā svarīgākais ir darīt savu darbu pēc
labākās sirdsapziņas.
Foto: Ivars Veiliņš
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Parakstīts līgums par tehnikuma
sporta zāles būvniecību
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte
un SIA «Reaton LTD»
Celtniecības departamenta direktors Antons
Ričalovskis pagājušajā
nedēļā parakstīja līgumu par tehnikuma
sporta zāles celtniecību.
Plānots, ka būvdarbi
objektā sāksies augustā, bet sporta zāle audzēkņiem būs pieejama
2020./2021. mācību
gadā.
«Šis notikums tehnikumam ir
ļoti nozīmīgs. Kopš 1969. gada,
kad tika uzbūvēta mūsu skola,
audzēkņu skaits ir dubultojies,
līdz ar to esošā sporta zāle savu kapacitāti sen jau izsmēlusi, liedzot
nodrošināt kvalitatīvas sporta
nodarbības. Parakstot būvniecības līgumu, esam tikuši soli
tuvāk savai jaunajai sporta zālei,
lai 2020./2021. mācību gadā sporta
nodarbības mūsu audzēkņiem
varētu notikt jaunajā ēkā,» atzīst
Jelgavas tehnikuma direktore
J.Rudzīte, norādot, ka tehnikuma
audzēkņi pēdējos gados uzrādījuši
labus sportiskos sasniegumus,
piemēram, Jelgavas pilsētas 48.
skolēnu spartakiādes kopvērtējumā vidusskolas klašu grupā tehnikums ieņem 2. vietu, arī starp 30
Latvijas profesionālajām skolām
Jelgavas tehnikuma sportisti
uzrādījuši otro labāko rezultātu.
«Mums ir daudz sportisku jauniešu, un ceru, ka līdz ar jauno sporta

Foto: Ivars Veiliņš

Augustā tiks sākta Jelgavas tehnikuma
sporta zāles, kas atradīsies blakus 2015.
gadā uzbūvētajām topošo automehāniķu
un būvnieku laboratorijām, celtniecība.
To paredz 26. jūnijā Jelgavas tehnikuma
direktores Janīnas Rudzītes un SIA «Reaton
LTD» Celtniecības departamenta direktora
Antona Ričalovska parakstītais līgums.

zāli interese par sportu augs,» tā
direktore.
Jaunā sporta zāle atradīsies
līdzās 2015. gadā uzbūvētajām topošo automehāniķu un būvnieku
laboratorijām. Kopējā jaunbūves
platība būs 960 kvadrātmetri,
tostarp sporta zāle aizņems 642
kvadrātmetrus – tā būs divreiz
lielāka par tagadējo sporta zāli,
kas atrodas tehnikuma galvenajā
ēkā. Tāpat jaunajā celtnē tiks ierīkotas trīs ģērbtuves, labierīcības
un dušas telpas, kabinets skolotājiem, divas inventāra noliktavas
un medpunkts.
SIA «Reaton LTD» Celtniecības
departamenta direktors A.Ričalovskis stāsta, ka pēc līguma

parakstīšanas vismaz mēnesis
būs nepieciešams, lai saņemtu
būvatļauju un sakārtotu pārējo
dokumentāciju, un tas nozīmē,
ka objektā darbi varētu sākties
augustā. «Sāksim ar pamatu un
apakšzemes inženierkomunikāciju izbūvi. Tā sauktie zemes darbi
varētu ilgt divus mēnešus, un tad
jau ēkas pamatos varēs ierakt
simbolisko kapsulu nākamajām
paaudzēm,» stāsta A.Ričalovskis.
Jāpiebilst, ka SIA «Reaton LTD»
šobrīd Jelgavā pārbūvē Jelgavas
4. sākumskolas stadionu. Tur
darbus paredzēts pabeigt augustā.
Plānotais būvdarbu izpildes
termiņš sporta zālei ir 10 mēneši,
un sportot tehnikuma audzēkņi

tajā varētu sākt 2020./2021. mācību gadā.
Sporta zāle tiks būvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansiālu atbalstu, īstenojot projektu «Jelgavas tehnikuma sporta zāles jaunbūve un
tai piegulošās teritorijas labiekārtošana, 2. kārta». Būvdarbus
veiks SIA «Reaton LTD», un
plānotās būvdarbu izmaksas ir 1
460 408,99 eiro bez PVN. 85 procentus izmaksu sedz ERAF, bet 15
procenti ir valsts budžeta līdzekļi.
Jāpiebilst, ka tehnisko projektu
izstrādāja un autoruzraudzību
nodrošinās SIA «BM projekts»,
būvuzraudzību – SIA «BaltLine
Globe».

Vidusskolu absolventi saņēmuši centralizēto
eksāmenu sertifikātus
 Ritma Gaidamoviča

Vidusskolu un ģimnāziju absolventi saņēmuši
centralizēto eksāmenu
sertifikātus un atestātu,
kas apliecina vispārējās
vidējās izglītības iegūšanu. Detalizētu analīzi
par pārbaudījumu rezultātiem pilsētā kopumā Izglītības pārvalde
prezentēs augustā,
taču pārvaldes vadītāja
Gunta Auza norāda, ka
pilsētas jaunieši uzrādījuši stabilu sniegumu
visos astoņos Jelgavā
kārtotajos centralizētajos eksāmenos un
vislabāk veicies angļu
valodā.
Vēl līdz 12. jūlijam turpinās
papildtermiņa eksāmenu sesija,
tāpēc Valsts izglītības satura
centrs nevar precīzi noteikt katra
centralizētā eksāmena vidējo
rādītāju valstī. «Šobrīd informācija par eksāmenu rezultātiem
vēl nav pilnīga, bet, kopumā vērtējot Jelgavas jauniešu sniegumu,
provizoriski var secināt, ka tas ir
stabils un nav būtiski atšķirīgs no
iepriekšējā mācību gada. Vislabākos rezultātus Jelgavas pilsētas vidusskolu un ģimnāziju absolventi
uzrādījuši angļu valodas eksāmenā – līdzīgi kā iepriekšējos mācību
gados,» stāsta G.Auza, piebilstot,
ka grūtības toties sagādājis matemātikas eksāmens, kuru Jelgavā
kārtoja 526 skolēni. Diemžēl septiņi jaunieši no profesionālajām
izglītības iestādēm matemātikas
eksāmenā nav sasnieguši piecu

procentu robežu, tādējādi viņi
to nav nokārtojuši un nesaņem
atestātu – šiem jauniešiem tiek
izsniegta liecība un ir iespēja
eksāmenu kārtot nākamgad. «Ilgtermiņā matemātikas eksāmenā
vislabākos rezultātus mūsu pilsētā
uzrāda Jelgavas 5. vidusskolas absolventi, taču jāņem vērā, ka šajā
skolā šo pārbaudījumu kārtoja
tikai 23 skolēni,» tā G.Auza.
Arī obligātajā latviešu valodas
eksāmenā, kuru mūsu pilsētā
kārtoja 528 jaunieši, vidējais
rādītājs ir labs, bet diemžēl viens
jaunietis to nenokārtoja, nesasniedzot piecu procentu robežu.
Arī šo eksāmenu varēs no jauna
kārtot nākamajā gadā.
Jāpiebilst, ka 256 jaunieši Jelgavā šogad kārtoja centralizēto
eksāmenu Latvijas un pasaules
vēsturē, 149 – krievu valodā, 37 –
fizikā, 23 – ķīmijā un 48 – bioloģijā.
Piektdien eksāmenu rezultātus saņēma arī 23 Jelgavas 5.
vidusskolas absolventi. «Visus
rezultātus vēl detalizēti analizēsim, bet par savu priekšmetu
– matemātiku – varu teikt: ir
labāk nekā klases gada vidējā
atzīme. Taču man kā klases
audzinātājai būtiskākais ir tas,
ka visi manējie eksāmenus ir
nokārtojuši un saņem atestātu,»
atzīst Jelgavas 5. vidusskolas 12.
klases audzinātāja matemātikas
skolotāja Natālija Iļjina, norādot,
ka, salīdzinot ar situāciju pirms
pieciem gadiem, šobrīd jaunieši
pastiprināti apgūst tos priekšmetus, kam ir nozīmīga loma,
stājoties augstskolā. «Piemēram,
Valērijai Ivanovskai ļoti svarīgs
bija eksāmena rezultāts ķīmijā,
jo viņa vēlas studēt medicīnu,

Foto:
Ivars
Veiliņš

«Man izdevās – ķīmijas eksāmenā 85 procenti! Tas bija pats svarīgākais eksāmens, lai varētu iestāties mediķos,» par vērtējumu pēc
eksāmenu rezultātu saņemšanas priecājas Jelgavas 5. vidusskolas
absolvente Valērija Ivanovska (no labās), kura vēlas kļūt par ķirurģi.
«Pēdējais apstiprinājums tam, ka šī izvēle būs īstā, bija Ēnu diena
Jelgavas pilsētas slimnīcā, kur vēroju vairākas operācijas,» tā Valērija.
un jauniete eksāmenā ieguva 85
procentus; Eduardam Popovskim
būtiska bija angļu valoda, un viņš
pārbaudījumā saņēma 90 procentus,» piebilst klases audzinātāja.
Skolas direktore Natela Seļiščeva
papildina, ka vislabākos rezultātus no viņas vadītās skolas uzrādījusi Anastasija Parigina, kura
ķīmijas eksāmenā saņēmusi 96
procentus, bioloģijā – 91, latviešu
valodā – 86, matemātikā – 85 un
angļu valodā – 79 procentus. Viņa
plāno studēt medicīnu.
Lielākā daļa uzrunāto Jelgavas
5. vidusskolas absolventu jau
zina, kurp tālāk dosies mācīties.
Medicīnu pavisam noteikti studēs
V.Ivanovska. «Seši gadi – vispārējā
medicīna, pēc tam vēl tikpat – izvēlētais novirziens. Šobrīd skatos
uz ķirurgiem. Kāpēc medicīna?
Tam ir vairāki apsvērumi – mana
māsa šobrīd mācās par reanimatologu, es apmeklēju Latvijas Universitātes Jauno mediķu skolu, lai

pārliecinātos, ka mani šī nozare
saista, bet pēdējais apstiprinājums
tam, ka šī izvēle būs īstā, bija Ēnu
diena Jelgavas pilsētas slimnīcā,
kur vēroju vairākas operācijas,»
stāsta Valērija.
Viņas klasesbiedrene Diāna
Bobriševa-Gončaruka, vērtējot
savus eksāmenu rezultātus, atzīst: vienmēr var būt labāk. Viņa
nolēmusi izmantot zinātniski
pētniecisko darbu konkursā izcīnīto iespēju un sākt studijas
LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultātē. «Mani saista programmēšana. Šajā jomā mērķtiecīgi arī
izstrādāju divus zinātniski pētnieciskos darbus: vienu par to, kā ar
3D modelēšanu saglabāt vēstures
objektus, otru par hologrammām
kā sazināšanās veidu. Mani darbi
tika novērtēti, un saņēmu budžeta
vietu LLU, kas ir ļoti nozīmīga
balva, jo studijas manis izvēlētajā
programmā gadā maksā 1400
eiro, un tas ir dārgi,» atzīst Diāna.

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 4. jūlijs
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SIA «Fish+Fish» (reģ.Nr.40103680283)

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) aicina darbā
KVALITĀTES SPECIĀLISTU(-I)/INŽENIERI.
Darba pienākumi:
• kvalitātes neatbilstību reģistrācija;
• komunikācija ar iesaistītajām pusēm (kolēģiem administrācijā, ražošanā un klientiem);
• kvalitātes neatbilstību statistikas veidošana;
• kvalitātes neatbilstību novēršanai nepieciešamo remontdarbu kontrole.
Prasības:
• precizitāte, punktualitāte un tehniskā domāšana;
• labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā;
• spēja orientēties rasējumos un komunicēt ar klientiem pa e-pastu angļu valodā;
• priekšroka kandidātiem ar inženiertehnisko izglītību un priekšstatu par ISO kvalitātes sistēmu vadību.
Piedāvājam:
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• specifisko procesu apmācību, atbalstu un draudzīgu darba kolektīvu;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas un iespēju pievienoties veselības apdrošināšanas
polisei pēc pārbaudes laika;
• darbavietu Dobelē, darba laiku darba dienās plkst.8 līdz 16.45, iespēju izmantot darbinieku transportu maršrutā
Jelgava–Dobele–Jelgava;
• aizraujošus komandas atpūtas pasākumus darbiniekiem kopā ar ģimenēm (ikvasaras spartakiādi, Ziemassvētku
balli un Ziemassvētku pasākumu darbinieku bērniem);
• mēneša darba algu 800–1300 EUR pirms nodokļu nomaksas (atalgojuma piedāvājums tiek izteikts, pamatojoties
uz kandidāta pieredzes, zināšanu un prasmju novērtējumu atbilstoši amata prasībām).
Gaidām tavu pieteikumu pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 63781825, 28626844.

Hei! Vai esi gatavs šovasar mosties kopā ar savu treneri?
JA VĒL NEESI, TAD SĀC GATAVOTIES,
jo, sākot ar 2. jūliju, visa mēneša garumā notiks bezmaksas rīta nodarbības –
katru otrdienu un ceturtdienu pulksten 6.45 Raiņa parkā.
Šoreiz rīta vingrošanas treniņiem būs īpašs mērķis.
Ja esi ar mums, piesakies pa e-pastu aleksejs.erglis@soc.jelgava.lv vai tālruni 63012542!
Uz tikšanos treniņos!

Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu
pārskatīšanas uzsākšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Māras ielā 6,
Jelgavā, un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija 2019. gada 26. jūnijā pieņēma lēmumu Nr.8/1 «Funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Māras ielā
6, Jelgavā, un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana».

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 31. augustā plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko
zemes starpgabala Garozas ielā 61B, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000280363, platība 184
m2), mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena – 1600 euro, izsoles solis – 100
euro, nodrošinājums – 160 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 27. augusta plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava,
tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola (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);
• mājturības un tehnoloģiju 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.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola 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).

ir zivju izstrādājumu ražošanas uzņēmums, kas nodarbojas
ar saldētu zvejas produktu ražošanu.

NOMETNE MEITENĒM
«MEITEŅU VASARĪGĀS DIENAS»
(10–14 G.V.)
• 15.07.2019.–19.07.2019. no plkst.8 līdz 18
• Stils, mode, attiecības, meiteņu sarunas
un vēl daudz citu piedzīvojumu
• Norises vieta – Atmodas iela 9, Jelgava

• 22.07.2019.–26.07.2019.
• Radošas, izglītojošas nodarbības, ekskursija
un citi piedzīvojumi
• Norises vieta – Lediņu ceļš 1, Jelgava

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJAS(-US).

BĒRNU NOMETNE «KUSTĪGS
UN VESELS» (7–10 G.V.)
• 29.07.2019.–02.08.2019. no plkst.8 līdz 18
• Kustības, sports, pārgājiens, jauni draugi un
daudz citu piedzīvojumu
• Norises vieta – Atmodas iela 9, Jelgava

BĒRNU NOMETNE AR IEVIRZI
KOMANDU SPORTA VEIDOS
(DIVAS VECUMA GRUPAS:
7–10 G. UN 11–14 G.)

BĒRNU DIENNAKTS NOMETNE
«VAI TU PROTI?» (14–17 G.V.)

• 29.07.2019.–02.08.2019. no plkst.9 līdz 17
• Iespēja iepazīties ar komandu sporta veidiem
• Norises vieta – Mātera iela 44, Jelgava

Pieteikšanās nometnēm notiks elektroniski 05.07.2019. no plkst.8 līdz 14.
Pieteikums jānosūta pa e-pastu nometnes_jelgava@inbox.lv.
Pieteikumā jānorāda:
• nometnes nosaukums;
• bērna vārds, uzvārds;
• dzimšanas dati;

• vecums (pilni gadi);
• dzīvesvietas adrese;
• vecāku vārds, uzvārds;
• vecāku tālruņa numurs.

Bērns var piedalīties
tikai vienā nometnē!
Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pirms
plkst.8 vai pēc plkst.14, netiks izskatīti!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Jelgavas tehnikums (reģ.Nr.90000041031)

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pūčuks»

aicina darbā

no 2019. gada 1. septembra

(reģ.Nr.43602010511)
aicina darbā jauku un radošu

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
SKOLOTĀJU.

(slodze – pēc vienošanās) un

FIZIKAS SKOLOTĀJU (pusslodze).

Piedāvājam darbam labu un atbilstošu vidi,
lieliskus kolēģus, samaksu 820 eiro (par 1 slodzi).
Pieteikties, zvanot vadītājai
pa tālruni 26123171 vai CV sūtot
pa e-pastu sanita_viluma@inbox.lv.

Atalgojums – no 850 EUR par slodzi.
Varam piedāvāt labiekārtotu istabu
skolas dienesta viesnīcā.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
info@jelgavastehnikums.lv. Tālrunis 28306437.

VĒL IR BRĪVAS VIETAS!

Jelgavas 6. vidusskola turpina uzņemt
piecus un sešus gadus vecus bērnus
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmā,
• programmā ar latviešu mācībvalodu.
Dežūrgrupas darba laiks – no plkst.7.30 līdz 17.30.
Tālrunis uzziņām – 63027467.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija

Paziņojums par izsoli

AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2019. gada 2. augustā plkst.15 Pasta ielā 47, 410. telpā, rīko būves ar kadastra
numuru 09005050027 Jāņa Čakstes bulvārī 17, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja) 425,1 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 09000050472001, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 29 000 euro, izsoles
solis – 500 euro, nodrošinājums – 2900 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 31. jūlija plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.
stāvā, 410. kabinetā (kontakttālrunis 63007064, e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta ielā 47, 4. stāvā, 410. kabinetā).

Seko mums:

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

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

facebook.com

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

Angļu
valodas
vasarnīca
bērniem un jauniešiem

Tālrunis uzziņām – 63021773, 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.

Saistībā ar paplašināšanos
aicinām savam kolektīvam pievienoties

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
NOMETNES VASARĀ

8. augustā pl. 1000

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
Higiēnas prasības
noteiktās higiēnas
skaistumkopšanas
prasības
pakalpojumu sniegšanai
14. augustā pl. 1000
15.augustā pl. 900

Pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības:
• fiziskā izturība;
• vēlme strādāt;
• atbildības izjūta pret uzticēto darbu.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu (alga pēc nodokļu
nomaksas – sākot no 700–900 EUR);
• sociālās garantijas;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• bezmaksas transportu uz/no darba maršrutā
Jelgava–Ozolnieki–Jaunolaine–Olaine;
• bezmaksas veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika);
• darbu maiņās (no plkst.7 līdz 16 un no plkst.16 līdz 22).
Darbavieta: Olaine, Rūpnīcu iela 4
(«Nordic Industrial Park» teritorijā).
Lai pieteiktos, zvanīt pa tālruni 29104410
(darba dienās no plkst.8 līdz 16).

SIA «LV Elements» (reģ.Nr.40203078114)

ir ražošanas uzņēmums, kas nodarbojas ar ēku jumtu un
sienu koka elementu izgatavošanu. Uzņēmuma ražotne
atrodas Jelgavā, Rūpniecības ielā 39.

Uzņēmums aicina darbā

BŪVGALDNIEKUS(-CES)/
MONTĀŽAS DARBINIEKUS(-CES).
Pienākumi:
• produktu ražošana (naglošana, skrūvēšana, montāža);
• koka detaļu izgatavošana/izgriešana pēc rasējuma;
• produktu vizuālā pārbaude, kvalitātes kontrole;
• iekārtu profilaktiskās apkopes.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• spēja izprast elementu ražošanas rasējumus;
• pieredze darbā ar kravas celtni;
• latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darbu stabilā, augošā ražošanas uzņēmumā;
• labus darba apstākļus;
• godīgi nomaksātus nodokļus;
• stabilu atalgojumu (stundas likme – no 5 EUR (bruto)
+ piemaksas);
• darba laiku no plkst.8 līdz 17.
CV sūtīt pa e-pastu db@lv-elements.com.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Andra Urtāna
(dzimšanas dati – 19.05.1980., deklarētā dzīvesvieta – Filozofu iela 69, Jelgava)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām
kaut kas zināms par minētās personas
radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni
63028550.

Piedāvā darbu
Bistro «Silva» (reģ.Nr.43603036429) aicina darbā virtuves strādnieci(-ku) (pilna
slodze). Piedāvātais atalgojums – 2,75
EUR/st. (bruto). CV iesniegt bistro «Silva»
personīgi vai pa e-pastu siaviktorijab@
inbox.lv. Var aizpildīt pieteikuma anketu
pie bistro kasierēm. Adrese: Driksas iela
9, Jelgava. T.29375222, 29266586.

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

Līdzjūtība
Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...
(J.Silazars)
Izsakām līdzjūtību
Jevgēnijam Siņicinam un tuviniekiem,
tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
INESE OŠENIECE (1956. g.)
ĻEVS PODKOLZINS (1947. g.)
MĀRIS BĀRENS (1958. g.)
DZINTARS REDMERS (1955. g.)
JURIS ŠIROKOVS (1975. g.).
Izvadīšana 04.07. plkst.16 Meža kapsētā.
JĀNIS REMELĪTIS (1935. g.).
Izvadīšana 04.07. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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).
4. jūlijā pulksten 14 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena (pie
piemiņas akmens Zālītes ielā).
14. jūlijā no pulksten 11 līdz 20 – velobrauciens «Vasara pusē», maršruta
garums – 80 kilometri. Pieteikties pa tālruni 29733112. Dalība spēles «Latvijas velo vasara 2019» dalībniekiem – bez maksas, citiem interesentiem – 2 €
(starts – pļavā pretim Jelgavas pilij).
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 un 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 16 – 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 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).
Līdz 31. augustam – miniatūrtekstiliju darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 4. jūlijs

«Pludmales festiņā» –
arī gaisa joga

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu, kopīgu brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā un savstarpēju komunikāciju, 13. jūlijā no
pulksten 12 līdz 15 Lielupes promenādē notiks šīs vasaras otrais
ģimeņu pasākums «Pludmales festiņš». Arī šoreiz līdztekus radošām un sportiskām aktivitātēm interesenti varēs piedalīties
veselīga uztura meistarklasē, apmeklēt izglītojošu lekciju par
bērnu un vecāku savstarpējo komunikāciju, mācīties braukt ar
SUP dēli, bet šī «festiņa» jaunums – gaisa joga bērniem un jauniešiem kopā ar deju studiju «Benefice».
Šā gada pirmais «Pludmales festiņš»,
kas aizvadīts jūnijā, Lielupes promenādē
pulcēja ap 500 dalībnieku. Organizatori
norāda, ka šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, īpaši liela interese bijusi
par iespēju iemācīties braukt ar SUP
dēli un arī šajā «festiņā» to varēs darīt
no pulksten 12 līdz 15. Tāpat būs iespēja
piedalīties radošajās darbnīcās, darinot
pirātu laivas un apgūstot rokdarbus ar
rokdarbnieci Leokādiju Rinkūnu, būs
sporta aktivitātes, kā arī pasākumā

varēs veikt veselības eksprestestus –
noteikt cukura un holesterīna līmeni
asinīs – un izmērīt asinsspiedienu.
Pulksten 12, 13 un 14 Lielupes promenādē notiks gaisa jogas nodarbības
bērniem un jauniešiem, ko organizē
deju studija «Benefice», un vienas
nodarbības ilgums ir 45 minūtes. No
pulksten 12.15 līdz 13.45 interesenti
aicināti apmeklēt psihologa Marka
Jermaka lekciju «Kas man traucē ieraudzīt savu bērnu tādu, kāds viņš ir»

un piedalīties diskusijā«Sirds saruna
ar bērnu. Vai tas ir grūti?», savukārt
no pulksten 14 līdz 15 Lielupes promenādē notiks veselīga uztura meistarklase, ko vadīs pavārs Arno Polītis
un uztura speciāliste Sanita Ungure.
Pasākuma dalībniekiem, piedaloties
aktivitātēs, būs iespēja sakrāt zīmodziņus un piedalīties loterijā, laimējot
vasaras atpūtai noderīgas balvas.
«Pludmales festiņu» organizē Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar biedrību «Kultūras un mākslas centrs
«Nātre»». To atbalsta bērnu un
jauniešu attīstības centrs «Bambino»,
«Supx.lv» un biedrība «Remoss». Dalība pasākumā ir bez maksas, bet par
samaksu varēs vizināties ar zirdziņu, izbaudīt piepūšamās atrakcijas,
kas pasākuma dalībniekiem būs ar
atlaidi, iegūt hennas vai gliteru tetovējumu, kā arī iegādāties saldējumu.
Ūdens pasākuma dalībniekiem tiks
nodrošināts.

Vasaras vidu atzīmē ar velobraucienu!
 Jana Bahmane

Turpinoties gides Zanes Gravas organizētajai spēlei «Latvijas velo vasara 2019», tās
dalībnieki un citi velo entuziasti 14. jūlijā aicināti doties
aptuveni 80 kilometru garā
velobraucienā pa Jelgavas novadu «Vasara pusē».
Starts braucienam pulksten
11 tiks dots pļavā pretim
Jelgavas pilij, un maršruts
vedīs uz Svēti, Zaļeniekiem
un Vircavu, ap pulksten 20
noslēdzoties Jelgavā.
Arī šovasar gide Z.Grava aktīvās atpūtas piekritējus aicina ar velosipēdu
iepazīt Latviju, piedaloties velospēlē,
kuras pamatā ir simts dažādās Latvijas vietās izvietoti kontrolpunkti.
Spēles mērķis ir popularizēt pārvietošanos ar velosipēdu, kā arī atklāt
katras pilsētas kultūrvēsturiskos

pieminekļus un iepazīstināt ar vietējiem mājražotājiem un māksliniekiem.
Spēles kartē atzīmētos kontrolpunktus dalībnieki var apmeklēt izvēlētā
secībā individuāli, draugu vai ģimenes
lokā, katrā no kontrolpunktiem uzņemot foto atskaiti. Piedalīties spēlē
ikviens var līdz 31. augustam, bet 14.
jūlijā – vasaras vidū – Z.Grava mudina doties kopīgā velobraucienā, kura
mērķis ir vienuviet pulcēt spēles dalībniekus un citus interesentus, kopīgi
apmeklējot dažus no kontrolpunktiem
un iepazīstot Jelgavas apkārtni.
Spēlē var piedalīties arī nereģistrējoties, taču, ja dalībnieks vēlas
cīnīties par balvām, jāveic ziedojums
– rekvizītus var atrast spēles «Facebook» lapā – un jāpiereģistrējas
vietnē endomondo.com («Latvijas
velo vasara 2019»), kur var sekot
līdzi maršrutiem un nobrauktajiem
kilometriem. «Šobrīd dalībai spēlē
reģistrējušies un aktīvi piedalās 25
cilvēki. Apņēmīgākie jau nobraukuši

ap 2000 kilometru, nedēļā mērojot
vairāk nekā 500 kilometru, taču
vidējais spēles dalībnieku iknedēļas
maršruta garums ir 100–200 kilometru,» atklāj Z.Grava. Gide vērtē,
ka, aktīvi iesaistoties spēlē, vasarā
iespējams apmeklēt aptuveni 50 kontrolpunktu. Balvas spēles noslēgumā
iegūs tie dalībnieki, kuri būs mērojuši
visvairāk kilometru, izpildot visas
spēles prasības.
Velobraucienā 14. jūlijā varēs iepazīt Jelgavas novada vietas un muižas,
bet pulksten 16 pie Vircavas muižas
paredzēts pikniks, kurā kopīgi tiks
vārīta zupa. Z.Grava velobrauciena
dalībniekus aicina līdzi ņemt arī ko
uzkožamu pa ceļam.
Interesenti velobraucienam «Vasara pusē» aicināti iepriekš pieteikties
pa tālruni 29733112. Dalībniekiem,
kuri reģistrējušies spēlei «Latvijas
velo vasara 2019» un veikuši ziedojumu, velobrauciens būs bez maksas,
bet pārējiem dalības maksa – 2 eiro.

Vēsturisko dārzu dienās izzinās piļu un muižu zaļo rotu
 Jana Bahmane

Latvijas pilīs un muižās pirmo reizi notiks Latvijas Piļu un
muižu asociācijas organizētās Vēsturisko dārzu dienas, 6.
un 7. jūlijā aicinot iepazīt kultūrvēsturisko ēku zaļo rotu, kā
arī paviesoties to senatnīgajās telpās. Akcijā piedalīsies arī
Jelgavas un apkārtnes muižas un Jelgavas pils.
«Vēsturisks dārzs un parks ir neatņemama muižu kompleksa daļa, kas
par to īpašniekiem un vēsturi reizēm
stāsta pat vairāk nekā pašas muižas.
Vēsturiskie dārzi un parki bijuši visās
Latvijas muižās, un šobrīd to liktenis

ir atšķirīgs – liela daļa no tiem zudusi,
bet ir arī dārzi un parki, kas tiek pētīti
un atjaunoti,» norāda Latvijas Piļu un
muižu asociācijā. Vēsturisko dārzu
dienās piedalīsies 24 objekti, tostarp
četri Jelgavā un novadā: Jelgavas pils,

«Villa Medem», Lielplatones muiža un
Elejas muižas parks ar tējas namiņu.
Jelgavas pils aulas foajē 6. un 7.
jūlijā bez maksas būs aplūkojama izstāde «Vēsturiskie parki Latvijā LLU
ainavu arhitektūras un plānošanas
studentu darbos». Izstāde sestdien
būs apskatāma no pulksten 9 līdz
18, bet svētdien – no pulksten 11 līdz
16. Savukārt «Villa Medem» piedāvā
ekskursiju «Ieskats «Villa Medem»
oriģinālā dārza daļā: tad un tagad!».
Tā notiks sestdien pulksten 14 un
svētdien pulksten 15. Interesenti dalī-

bu ekskursijā aicināti pieteikt iepriekš
pa e-pastu villa.medem@inbox.lv vai
sūtot īsziņu pa tālruni 25970219.
Dalības maksa – 3 eiro.
Jelgavas novadu akcijā pārstāvēs
Elejas muižas parks un tējas namiņš,
organizējot izzinošu ekskursiju pa
muižas parku «Sajūti, sadzirdi, izgaršo un izbaudi Elejas muižas parku!»,
kas notiks 7. jūlijā pulksten 12 un
pulksten 15. Dalība – bez maksas. Bet
Lielplatones muižā notiks pasākums
«Gadu simtu pieskāriens ziedu rotai»
ar daudzveidīgām aktivitātēm – iz-

stādi, uzvedumu, tirdziņu, lekciju un
ekskursiju. Pulksten 13 būs lekcija
par Baha ziediem, savukārt pulksten
15 – ekskursija gida pavadībā pa muižas parku. Jāpiebilst, ka muižas parkā
darbosies arī mājražotāju tirdziņš. Tāpat sestdien un svētdien no pulksten
12 līdz 18 notiks aktivitātes atjaunotajā vešūzī, kur būs iespēja izzināt senās
veļas mazgāšanas tradīcijas.
Plašāka informācija un Vēsturisko
dārzu dienu programma atrodama
Latvijas Piļu un muižu asociācijas
mājaslapā www.pilis.lv.

