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Starts pusmaratonam!

kas brīvdabas koncertzālē «Mītava» notiks
21. jūlijā pulksten 18.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

«Fortum» veiks
pārbaudes; nebūs
karstā ūdens
 Ilze Knusle

Lai savlaicīgi atklātu
potenciālās bojājumu
vietas centralizētās
siltumapgādes sistēmā un novērstu
iespējamos siltum
enerģijas piegādes
pārtraukumus klientiem apkures sezonas laikā, «Fortum»
šomēnes veiks siltumtīklu hidrauliskās
pārbaudes, kuru laikā
tiks pārtraukta karstā
ūdens piegāde. Pārbaudes plānotas no
16. jūlija.

13. jūlijā Jelgavas ielas piepildīs skrējēji – Jelgavas nakts pusmaratona dalībnieki –, starp kuriem būs ļoti daudz jelgavnieku: šobrīd maratonam jau pieteikušies 1355 jelgavnieki, kas ir lielākais skaits sešu gadu laikā, kopš mūsu pilsētā notiek nakts pusmaratons. Savukārt
kopumā maratonam līdz otrdienai bija reģistrējušies 3700 skrējēji. Sestdien dažādas aktivitātes Pasta salā sāksies pulksten 12, savukārt
pulksten 18.30 notiks mazuļu rāpošanas sacensības, pulksten 19.30 – bērnu skrējieni, bet pulksten 21 – ģimeņu skrējiens. Šīs distances
vedīs no pils līdz Pasta salai. Pēc tam startēs tie, kuri būs izvēlējušies sev atbilstošu sportisko izaicinājumu: piecu, 10 vai 21 kilometra
skrējienu vai piecu kilometru nūjošanas distanci. Šiem skrējieniem starts būs Jāņa Čakstes bulvārī pie Mītavas tilta – pulksten 21.50 trasē
dosies abu garāko distanču dalībnieki, bet pulksten 22.10 – piecu kilometru skrējēji un nūjotāji. Apbalvošana notiks pusnaktī Pasta salā,
kam sekos dejas ar DJ slidotavā. Jāuzsver, ka jelgavniekiem joprojām ir pieejamas 345 bezmaksas kvotas, ko nodrošina pašvaldība, un
tām pieteikties varēs sacensību dienā informācijas centrā Pasta salā rindas kārtībā. Skrējiena laikā – no pulksten 20.20 līdz 1 – pilsētā
būs ierobežota satiksme. Detalizētāk ar trases plānu un satiksmes ierobežojumiem var iepazīties shēmā.
Foto: no JV arhīva

SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa skaidro, ka hidrauliskās pārbaudes paredzēts
veikt vecākiem siltumtrašu
posmiem jeb apmēram pieciem
procentiem no kopējā Jelgavas
centralizētās siltumapgādes
tīkla. Klienti, kuru mājās hidraulisko pārbaužu laikā tiks
pārtraukta siltumenerģijas
piegāde, pirms darbiem tiks
informēti papildus, bet informācija par plānotajiem karstā
ūdens piegādes pārtraukumiem ir publicēta arī mājaslapas www.fortum.lv sadaļā
«Iedzīvotājiem», apakšsadaļā
«Klientu serviss», «Piegādes
pārtraukumi».

Lai siltumtīklu bojājumu gadījumā vidē neizplūstu karsts
ūdens, pirms hidrauliskās
pārbaudes tas tiek atdzesēts
zem +45 °C, tādēļ klientiem
karstā ūdens temperatūra var
pazemināties jau iepriekšējā
dienā. Ja kāds siltumtīklu
posms pārbaudi neizturēs, ir
iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu
novēršanai, par ko konkrētās
mājas iedzīvotāji tiks informēti. Gadījumā, ja tiek novērotas
ūdens noplūdes no siltumtīkliem (zaļganas krāsas ūdens),
uzņēmums aicina iedzīvotājus
ziņot SIA «Fortum Jelgava»
Klientu apkalpošanas centram pa diennakts tālruni
63007055.
Siltumtrases hidrauliskās pārbaudes norādītajos datumos tiks veiktas no pusnakts
līdz pulksten 18. Šajā laikā minētajās adresēs būs pārtraukta
karstā ūdens piegāde:16. jūlijā
Satiksmes ielā 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, Atmodas
ielā 98, Meiju ceļā 31, 43, 35A;
17. jūlijā Uzvaras ielā 17, 47A,
Lapskalna ielā 2, Mazajā ceļā
2; 23. jūlijā Meiju ceļā 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 36, 42, 46,
46A, 48, 50, Zvejnieku ielā 1,
3, Kooperatīva ielā 3; 25. jūlijā
Mātera ielā 53, 55, 57, Sudrabu
Edžus ielā 9 k-6, 9A, Pasta ielā
51 k-8, Pērnavas ielā 4.

Remontdarbu dēļ
kavējas autobusi
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP)
informē, ka saistībā
ar satiksmes ierobežojumiem Ozolniekos
Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports
1., 13. un 18. maršrutā un reģionālais
transports maršrutā
Jelgava–Rīga kursē ar
kavēšanos. Vislielākā
kavēšanās ir darba
dienās no pulksten 7
līdz 10 un no 16 līdz
20. Šajā laikā iespējama arī reisu neizpilde.
JAP savā mājaslapā informē,
ka valsts reģionālā autoceļa
P100 Jelgava–Dalbe krustojuma ar Eglaines un Skolas
ielu pārbūves darbu 2. kārtas
gaitā ieviesti papildu satiksmes
ierobežojumi – Rīgas ielas
posmā (posma garums – 230

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

metri), ieskaitot krustojumu
ar Eglaines ielu, ir slēgta viena
braukšanas josla un divvirzienu satiksme tiek organizēta
ar pagaidu luksoforiem. Tādējādi ceļā pavadāmais laiks,
lai šķērsotu darbu zonu, ir no
piecām līdz pat 40 minūtēm.
Satiksmes ierobežojumu dēļ
darba dienās no pulksten 7
līdz 10 un no 16 līdz 20, kad
satiksmes intensitāte sasniedz
maksimālo robežu, Jelgavas
pilsētas nozīmes sabiedriskais
transports 1., 13. un 18. maršrutā un reģionālais transports
maršrutā Jelgava–Rīga abos
virzienos kursē ar 20–40 minūšu kavēšanos. Norādītajos
laika periodos iespējama arī
reisu neizpilde.
Visticamāk, remontdarbu
dēļ ar autobusu kavēšanos būs
jārēķinās līdz augusta beigām.
Uzņēmums atvainojas par
radītajām neērtībām. Diennakts informatīvais tālrunis
– 63045945.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Visu mūžu esmu dzīvojis no mākslas»
 Jana Bahmane

«Domājot par mākslu un
dizainu, var vilkt paralēles ar
piramīdu, kuras pamatu veido vairums, bet tās augšpusē
kādā konkrētā dzīves posmā
izceļas vien daži. Es attiecībā
pret mākslu esmu vairāk pie
zemes. Vienubrīd domāju, ka
nodarbošos tikai ar mākslas
radīšanu, bet neapzināti nonācu pie pedagoģijas – man
ir tik daudz ideju, un vēlos
tajās dalīties ar citiem,» atklāj
gleznotājs, dizainers un pedagogs Raitis Junkers, kurš izveidojis un jau teju desmit gadu
Jelgavā vada mākslas studiju
«Mansards», ir vairāku Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra iestudējumu scenogrāfijas autors,
veidojis sienu gleznojumus
un jelgavnieku acu priekšā
gleznās iemūžinājis skaistākos pilsētas notikumus.
Šogad mākslinieks atzīmē
savu 60. jubileju, bet, kā pats
atklāj, neplāno rīkot jubilejas
izstādi. Viņš ir gandarīts par
sasniegto un iespēju pašam
pastāvēt – vadīt savu studiju
un nodarboties ar mākslu.
Vasara R.Junkeram ir plenēru laiks –
jūnijā ar mākslas studijas audzēkņiem
aizvadīti plenēri Jelgavā un Kuldīgā,
bet šobrīd «Mansarda» dalībnieki ir
tradicionālajā plenērā Hamburgā un
Berlīnē. «Šī bērniem ir iespēja ne vien
mācīties strādāt plenērā, bet arī iepazīt
citu valsti, kultūru, arhitektūru. Parasti
skicējam pie ievērojamākajiem apskates
objektiem, pie katra pavadot līdz divām
stundām. Kāds šajā laikā uzzīmē divas,
cits – vairākas skices. Jāatzīst, ka bērni
bieži vien pamana interesantākas detaļas, ko neredzam mēs, pieaugušie, jo
esam par daudz mācīti, par daudz reālistiski. Tas ir tik interesanti – redzi, kā
kokam mirgo lapiņas, un ir jāizdomā, kā
to atspoguļot mākslā,» stāsta R.Junkers,
kurš pats dažādos plenēros radījis vairāk
nekā tūkstoti skiču.
Katru plenēra dienu mākslas studijas
audzēkņi apmeklē kādu muzeju, lai
iedvesmotos no citu mākslinieku veikuma – dažkārt arī tur tiek veidotas skices.
Savukārt, staigājot pa pilsētu, viņi vēro
arhitektūru, vērtē, kā vecā Hamburga
savijas ar jauno. «Patiesībā – skicējot var
daudz ko atklāt, jo skicēšana prasa krietni lielāku iedziļināšanos detaļās nekā,
piemēram, fotogrāfijas uzņemšana. Tā
es reiz atskārtu, ka daudzu Hamburgas
māju stūri nav taisnā, bet šaurā leņķī,»
tā mākslinieks.
Vasaras plenēri Jelgavā, Kuldīgā un
Hamburgā ir ikgadēja «Mansarda»
tradīcija. R.Junkers atklāj, ka labprāt audzēkņus ved uz pilsētām, kuras pārzina,
kurās pats vairākkārt ir bijis un izzinājis.

Ar pietāti pret pamatvērtībām

Nākamgad mākslas studijai «Mansards», ko R.Junkers vada kopā ar
mākslinieci Kristīnu
Landau-Junkeri, apritēs desmit gadu, un
šobrīd tā pulcē vairākus desmitus bērnu,
jauniešu un pieaugušo,
kuri vēlas apgūt klasiskas mākslas vērtības.
«Es turos pie pamatvērtībām – uzskatu, ka sākumā bērniem
jāapgūst mākslas pamati un tikai tad
var sākt eksperimentēt, nevis otrādi. Arī
mākslinieks dažreiz uztaisa kādu neparastu instalāciju – tā izskatās labi, bet ir
svarīgi, lai tai būtu arī mākslinieciskā
vērtība, doma. Tie interesantie darbi, manuprāt, aiziet šaurā līmenī – nedomāju,
ka to vajadzētu kultivēt,» pārdomās dalās
R.Junkers.
Viņš uzskata, ka pedagogam ir jāpalīdz
audzēkņiem un nav slikti darbus radīt
kopā. «Ja jau skolotājs nedrīkst palīdzēt,

RAITIS JUNKERS
GLEZNĀS IEMŪŽINĀJIS
JELGAVAS SVĒTKUS

«Smilšu skulptūru festivāls
Jelgavā «Nākotne pēc
750 gadiem»» (2015)

«Es turos pie pamatvērtībām – uzskatu, ka sākumā bērniem jāapgūst mākslas pamati un tikai tad var sākt
Foto: Ivars Veiliņš
eksperimentēt, nevis otrādi,» saka mākslinieks un pedagogs Raitis Junkers.
tad kam viņš vispār ir vajadzīgs? Es
palīdzu bērniem veidot darbus, tikt uz
pareizajām sliedēm. Ir pedagogi, kuri,
iespējams, to nevar, jo ir teorētiķi, nevis
mākslinieki, tādēļ es labprāt dalos savā
pieredzē,» atklāj mākslas studijas vadītājs. «Daudzi nevēlas domāt, bet triept
uz audekla krāsas, taču es cenšos parādīt,
ka ar iemaņām un vienkāršiem materiāliem, piemēram, zīmuli un guašu, var
radīt vērtīgus darbus. Nav nepieciešams
drukāt bērnu darbu reprodukcijas uz
dārgām planšetēm vai papīra – arī autentiski darbiņi ir vērtīgi,» tā R.Junkers.
Lielu gandarījumu mākslas pedagoģijā
viņam sagādā tuvā saikne ar audzēkņiem
un viņu vecākiem, kas palīdz veiksmīgāk
atrast pieeju katram studijas dalībniekam. «Lielās skolās pedagogi pat nepazīst
visus bērnus, kur nu vēl viņu vecākus.
Man ir iespēja izjust katra bērna individualitāti. Viens pedantiski klausa, ko es
stāstu, un pilda visus uzdevumus, savukārt cits pats ir liels mākslinieks un manī
vispār neklausās. Katram ir vajadzīga
citāda pieeja,» ar smaidu teic pedagogs.

Mākslā neiztikt arī bez
matemātikas un ķīmijas

R.Junkers atklāj, ka nolēmis kļūt par
mākslinieku jau sešu gadu vecumā. Viņš
ir absolvējis Liepājas Lietišķās mākslas
vidusskolas Dekoratīvās noformēšanas
nodaļu, bijis mākslinieks Kuldīgas un
Dobeles Lauktehnikas apvienībā un
Vecauces pilī, kur vadījis arī bērnu un
jauniešu mākslas studiju. Tāpat R.Junkers vadījis Bēnes Mūzikas un mākslas
skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu.
«Visu mūžu esmu dzīvojis no mākslas.
Protams, nevaru teikt, ka esmu daudz
sapelnījis, bet izdzīvojis gan. Uzskatu,
ka viss ir atkarīgs no tā, cik daudz pats
esi gatavs darīt. Piemēram, kad pieņēma
likumu, ka arī mākslas skolotājiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība, izstudēju pedagoģiju. Tāpat
uzskatu, ka māksliniekam ir jāzina matemātika, fizika, ķīmija,
lai var aprēķināt, piemēram, scenogrāfijas
mērogu un izvērtēt tās
transportēšanas veidus, izprast materiālu
ķīmiskās īpatnības,» spriež R.Junkers,
kurš apguvis arī datordizainu Liepājas
Universitātē.
Mākslinieks atklāj, ka viss nācis pamazām. Šobrīd viņa vadītā mākslas studija
darbojas divās vietās – tā atrodas gan
Jāņa ielā, gan arī pie pilsētas bibliotēkas
–, taču pirms desmit gadiem, kad pārcēlies uz dzīvi Jelgavā, R.Junkeram bijuši
vien četri audzēkņi. «Pieņēmu lēmumu,
ka vēlos veidot savu mākslas apmācības
modeli, mācot tikai to, kas, manuprāt, ir
svarīgs. Lai attīstītos, vajadzēja plašāku

«Man nav būtisks pasākums kā izklaide,
bet gan iespēja tajā
izglītoties.»

vidi, tādēļ pieņēmām lēmumu pārcelties pildinot: ir svarīgi saprast, kas būs darba
centrā, kādu krāsu gammu izvēlēties, lai
uz Jelgavu,» stāsta mākslinieks.
atspoguļotu konkrēto dienu.
Scenogrāfija ir sadarbība
Jāpiebilst, ka R.Junkera pasākumu
Pirmais Ā.Alunāna Jelgavas teātra fiksācijas rotā Jelgavas Svētās Trīsvienīiestudējums, kura scenogrāfiju veidoja bas baznīcas torņa konferenču zāli, kur
R.Junkers, bija režisores Lūcijas Ņefedo- viņa darbi izvietoti uz nenoteiktu laiku.
vas «Sprīdītis», kas pirmizrādi piedzīvoja «Manuprāt, nav nepieciešams katru mē2011. gadā. «Protams, uzsākt darbību nesi mainīt izstādes – cilvēki tās vienkārši
jaunā vietā nebija viegli, bet man bija pie- nespēj uztvert. Iespējams, tas ir vajadzīgs
redze, savs mērķis. Tā,
pašam māksliniekam,
piemēram, mani uzrubet personīgi man tas
nāja Alunāna teātra
nav būtiski, tādēļ perdirektors Arvīds Masonālizstādes veidoju
tisons – mākslinieks
reti. Ja kādam patīk
un scenogrāfs Edvīns
mani darbi, gan jau
Kalnenieks scenogrāatradīs veidu, kā mani
fiju vairs neveidoja,
uzrunāt, bet nevienam
un vajadzēja atrast
ar savu mākslu virsū
kādu, kas to varētu.
nebāžos. Arī plenērā
Atminos, tolaik man
dažreiz pienāk klāt
nebija ne vajadzīgo
cilvēki un jautā, cik vainstrumentu, ne pierētu maksāt šis darbs.
mērotu telpu, arī laika bija maz, bet es, Es jau varu pateikt jebkādu summu,
protams, piekritu. Tas ir mākslinieka tāpat daudzi nebūs gatavi to maksāt.
uzdevums – atrast radošu risinājumu. Simts eiro varbūt skan daudz, bet par
Man toreiz viss izdevās, un sadarbību to naudu ir jādzīvo, jāielej degviela... Es
turpinām arī šobrīd,» stāsta R.Junkers. gleznas radīšanā esmu ieguldījis lielu
Rudenī Jelgavā notiks Ā.Alunāna darbu, domājis, veidojis skices, tādēļ man
Jelgavas teātra iestudējuma «Mīlestība ir žēl tā vienkārši no tās šķirties.»
un baloži» pirmizrāde, pie kura vizuālā
noformējuma šobrīd strādā R.Junkers. Pats par sevi, bet daļa no pilsētas
R.Junkers spriež, ka reti kurš māksli«Savu māksliniecisko rokrakstu var rādīt
personālizstādēs, bet scenogrāfiju diktē nieks viņa vecumā spējis iztikt ar mākslu
literārais darbs. «Mīlestība un baloži» vien – arī viņš nebija cerējis, ka soli pa
risinās krievu sādžā, tādēļ iedvesmojos solim izdosies izveidot savu studiju un
no krievu glezniecības, pētu tradicionā- nodarboties ar to, kas pašam ir būtisks.
los rakstus un simbolus. Pats ko tādu «Varētu šķist, ka esmu privātas mākslas
es visdrīzāk negleznotu, bet man kā studijas vadītājs un ar pašvaldību man
scenogrāfam jāspēj uztvert iestudējuma nav nekāda sakara, taču es dzīvoju un
raksturu,» tā mākslinieks. Viņš uzskata, strādāju Jelgavā, un šī sadarbība ir nepieka scenogrāfijas veidošana ir kopdarbs ciešama. Esmu arī Jelgavas Mākslinieku
– spēja rast kopsaucēju ar režisoru, biedrības biedrs un atbalstu biedrības
strādāt ar gaismotāju, kuram ir liela izstādes – tam visam ir liela nozīme,»
nozīme tajā, kā dekorācijas izskatīsies norāda mākslinieks.
Viņš augstu vērtē Jelgavā notiekošos
no skatītāju skatpunkta. «Šajā procesā
ir būtiska sadarbība un savstarpēja smilšu un ledus skulptūru festivālus, kas
uzticēšanās. Tāpat ir svarīgi domāt par sniedz iespēju tepat redzēt augstas klases
telpu, tās izmēru – nevar visu piekraut ar tēlniecību. «Man nav būtisks pasākums
dekorācijām, neatstājot vietu aktieriem, kā izklaide, bet gan iespēja tajā izglītoties.
vai radīt ļoti dārgu scenogrāfiju, kas sevi Man ir patīkami skatīties uz skulptūrām,
neatpelna. Tāpēc arī tas ir teātris – lai kurās redzu kompozīciju, dažādas foraktieri konkrēto ainu uzburtu. Ne vien- mas, – to pamatā ir zināšanas. Ar interesi
mēr uz skatuves ir jānoliek sofa – to var vēroju, kā katrs mākslinieks tehniski un
apspēlēt,» vērtē R.Junkers, papildinot: mākslinieciski risinājis savu skulptūru.
scenogrāfiju viņš neveido kā amatnieks, Tāpat pozitīvi vērtēju bērnudārzos izveidotās koka skulptūras, kas ir ne vien
bet gan izdzīvo katru iestudējumu.
ar māksliniecisku, bet arī funkcionālu
Māksla uztvert sajūtu kopumu
vērtību,» stāsta R.Junkers. Mākslinieks
Daudzi jelgavnieki R.Junkeru pie spriež, ka Jelgava ir ne vien ražošanas,
molberta redzējuši dažādos pilsētas bet arī kultūras pilsēta, īpaši izceļot Pasta
notikumos, piemēram, Baltā galdauta salas arhitektūru un kultūras namu,
svētkos pilsētas bibliotēkas pagalmā, kurā visu laiku notiek pasākumi, kas ir
Piena paku laivu regatē, gleznā tverot spējīgi pulcēt skatītāju pilnu zāli.
tā brīža sajūtas. «Iemūžinot gleznā
«Domāju, ka šajos desmit gados, darot
kādu notikumu, cenšos parādīt kopējo to, kas man ir svarīgi, esmu kļuvis par
iespaidu – visu pasākumā valdošo sajūtu daļu no Jelgavas – šeit top mani darbi,
atspoguļojumu,» atklāj mākslinieks, pa- skolojas mani audzēkņi,» tā R.Junkers.

«Pieņēmu lēmumu,
ka vēlos veidot savu
mākslas apmācības
modeli, mācot tikai
to, kas, manuprāt, ir
svarīgs.»

«Piena, maizes un
medus svētki» (2014)

«Jelgavas pilsētas svētki» (2014)

««Baltais» Piena paku laivu
regate» (2016)

«Ledus skulptūru festivāls
Jelgavā «Pasaules brīnumi»»
(2016)

««Prāta vētra» Jelgavā» (2018)

«Bērnu tautas deju festivāls
«Latvju bērni danci veda»»
(2018)
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Gaida dalībnieku
pieteikumus festivālā
«Mehatrons 2019»
 Anastasija Miteniece

Apvienojot tradicionālos Metāla svētkus
un Inženieru dienas,
no 6. līdz 8. septembrim Jelgavā notiks
tehnikas un inovāciju
festivāls «Mehatrons
2019». Līdz 20. augustam aicināti pieteikties dalībnieki,
kas vēlas popularizēt
metālapstrādes nozari un ar to saistītās
profesijas, kā arī iepazīstināt ar savu piedāvājumu, – izgudrotāji,
uzņēmēji, amatnieki,
mākslinieki, kolekcionāri, izglītības iestādes un citi interesenti. Dalība svētkos ir
bez maksas.
7. septembrī no pulksten
10 līdz 15 Pasta salā festivāla
apmeklētājiem būs iespēja
ne tikai vērot robotikas sacensības, bet arī iepazīties
ar izglītības iestādēm, kurās
apgūst inženierzinātnes, un
uzņēmumiem, kuros tās pielieto. Savukārt ātruma un asu
izjūtu cienītāji no 6. līdz 8.
septembrim sporta kompleksā
«Rullītis» varēs piedalīties
tehnisko sporta veidu sacensībās – «Prokart» čempionāta
5. posmā, veiklības braucienā,
ātruma aplī, mini dragreisā
un driftā.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone skaidro,
ka «Mehatrons 2019» ir iespēja
izgudrotājiem, metālapstrādes
uzņēmumiem, amatniekiem,
māksliniekiem un kolekcionāriem popularizēt savu piedāvājumu: «No rotaslietām līdz
apjomīgām konstrukcijām,
tehnikai, veciem un jauniem
spēkratiem, darbgaldiem, ins-

trumentiem, izejvielām un
materiāliem, lai svētku apmeklētājiem būtu iespēja iepazīties
ar metāla plašo pielietojumu
mūsu dzīvē, nozarei nepieciešamajām profesionālajām
prasmēm un vienlaikus iepazīstinātu plašāku sabiedrību
ar savu piedāvājumu.»
Īpaši festivālā aicināti piedalīties izgudrotāji. Šogad
katrs dalībnieks varēs ne vien
prezentēt savu veikumu, bet
arī pieteikt to izgudrojumu
un inovāciju festivālā «Minox
Zemgale 2019», kurā uzvarētājus noteiks apmeklētāju balsojums. Tāpat sevi prezentēt
aicinātas izglītības iestādes un
jaunrades centri, kā arī pasākumam 7. septembrī Pasta salā
organizatori gaida pieteikumus
no ēdināšanas uzņēmumiem.
Reģistrēties festivālam var
līdz 20. augustam. Uzņēmējiem, amatniekiem, māksliniekiem, kolekcionāriem un
ēdinātājiem pieteikumā jānorāda uzņēmuma nosaukums
vai vārds, darbības veids,
piedāvājums, aktivitātes dalībniekiem, ja tādas plānotas,
cik liela platība būs nepieciešama un vai būs vajadzīgs
elektrības pieslēgums. Ja ir
paredzēta tirdzniecība, tas
jāmin pieteikumā – arī tādā
gadījumā dalība pasākumā
būs bez maksas, bet papildus
būs jāaizpilda īpaša anketa.
Savukārt izgudrotāji pieteikumā aicināti norādīt savu
vārdu, uzvārdu, izgudrojuma
nosaukumu, īsu aprakstu,
aktivitātes dalībniekiem, ja
tādas plānotas, nepieciešamo
platību, kā arī to, vai būs vajadzīgs elektrības pieslēgums.
Pieteikums jānosūta pa
e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv. Jautājumu
gadījumā var sazināties ar
pasākuma organizatoriem pa
tālruni 63012155, 63012169
vai 28342419.
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Noslēdzas pieteikšanās
studijām universitātē

Foto:
Ivars
Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Ar Uzņemšanas nakts pasākumu 9. jūlijā noslēgusies pieteikumu iesniegšana LLU pamatstudijām
un augstākā līmeņa studijām. Pēdējā brīža iespēju
pieteikties Jelgavas pilī izmantoja 91 topošais
bakalaurs un 12 maģistranti. Lielākā interese
pamatstudijās bijusi par veterinārmedicīnas,
lauksaimniecības un mežinženiera mācību programmu, bet augstākā līmeņa studijās visvairāk
pieteikumu saņemts programmā «Projektu vadība», «Ekonomika» un «Uzņēmējdarbības vadība».
«Uzņemšanas naktī reflektanti Jelgavā ieradās no Preiļiem, Saldus, Tukuma, Rīgas,
Jēkabpils un citām Latvijas vietām. Kāds sniedza pieteikumu
pirmoreiz, cits ieradās mainīt
izvēlēto studiju programmu
prioritātes, bet vēl kāds vēlējās
apstiprināt elektronisko pieteikumu studijām,» rezumē LLU
asociētā profesore Ilze Beitāne,
kura Uzņemšanas naktī pieņēma reflektantu pieteikumus.
Piemēram, Ksenija Spiridonova
ir rīdziniece, kura pēdējā brīdī
vēlējās mainīt prioritāri izvēlētās studiju programmas. «Lai-

cīgi iesniedzu pieteikumu LLU
Veterinārmedicīnas fakultātē,
tomēr pēdējā dienā, to pārskatot
sistēmā, atskārtu, ka pretendēju
tikai uz šo programmu budžeta
grupā. Gadījumā, ja neizturu
konkursu uz budžeta vietu, kas
šogad ir iespaidīgs, mana nākamā prioritāte ir medicīnas studijas Latvijas Universitātē. Ar
mammu braucām uz Jelgavu, lai
kā otro prioritāti iekļautu LLU
veterinārmedicīnas programmu
maksas grupā. Esmu noskaņojusies uz mācībām Jelgavā,» atzīst
jauniete.
Noslēdzoties vienotajai uz-

ņemšanai, LLU saņemts 781
pirmās prioritātes pieteikums,
bet kopumā LLU studiju programmas pieteikumos minētas
2675 reizes – 12 augstskolu topā
tas ir trešais lielākais saņemto
pieteikumu skaits.
Visvairāk pieteikumu saņemts veterinārmedicīnas, lauksaimniecības, mežinženiera
un ekonomikas programmās.
Pamatstudiju programmās «Komercdarbība un uzņēmuma
vadība», «Veterinārmedicīna»
un «Mežzinātne» un maģistra
programmās «Projektu vadība»
un «Uzņēmējdarbības vadība»
uz valsts finansētajām studiju
vietām izveidojies arī ievērojams
konkurss.
Jāpiebilst, ka pamatstudiju
konkurss vienotajā uzņemšanā
norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 12. jūlijā pēc pulksten 17,
bet otrās kārtas rezultāti – 16.
jūlijā pulksten 17. Ar konkursa
rezultātiem varēs iepazīties portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņas
un elektroniskās vēstules veidā.

Kanalizācijas saturu izgāž pilsētas lietusūdens sistēmā
 Anastasija Miteniece

Persona sniedz asenizācijas pakalpojumu Jelgavas
privātmāju saimniekiem, saņem par to naudu, bet
no savāktā nelegāli atbrīvojas, nolejot to dažādās
pilsētas vietās. Darbojamies pēc šādas shēmas, maijā Jelgavā jau pieķerta persona, kura kanalizācijas
saturu izlēja mežā, savukārt jūnijā iedzīvotāji ziņojuši par jaunu gadījumu – šoreiz tas noliets pilsētas
lietusūdens kanalizācijas tīklu akā, visticamāk, Palīdzības ielā. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā
Vides pārvalde aicina atsaukties aculieciniekus, kuri
laika posmā no 5. līdz 15. jūnijam Palīdzības ielā un
tās apkaimē redzējuši asenizācijas auto.
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes
Kontroles daļas Piesārņojuma
kontroles sektora vadītāja
Indra Vecpūle stāsta, ka par,
iespējams, nelegālām asenizatora pakalpojuma sniedzēja
darbībām sākotnēji informēja
iedzīvotāji. Tika nofilmēts, kā
no Palīdzības ielas kolektora
izlaides saimnieciskās kanalizācijas saturs izplūst Driksā.
«Viena no pilsētas lietusūdens
kanalizācijas attīrīšanas iekārtām atrodas Palīdzības ielā
aiz cietuma – tajā nonāk lietus
notekūdeņi, kuri vēlāk tiek novadīti Driksā. Saņemot signālu
par neattīrītu notekūdeņu nonākšanu upē, uzreiz apsekojām
šo objektu un izlaides vietā
konstatējām piesārņojuma

pazīmes. Visdrīzāk tā bijusi
asenizācijas auto cisternas satura noliešana pilsētas lietus
ūdens kanalizācijas tīklu akā.
Savukārt nosēdumi un citas
vizuāli novērojamās pazīmes
pie kolektora izlaides vietas
Driksā liecināja, ka šādam
pārkāpumam, iespējams, jau
ir bijušas vairākas epizodes,»
vērtē I.Vecpūle, papildinot:
lietusūdens attīrīšanas iekārtas, kurās, iespējams, veikta
sadzīves notekūdeņu izliešana,
Palīdzības ielā atrodas samērā
nomaļā vietā, kurai viegli
piekļūt ar lielgabarīta auto.
Vienlaikus pārbaudes nolūkos
notekūdeņu kolektora pārvaldniekam, kas ir pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība»,
uzdots sagatavot dokumentā-

ciju par veiktajām kolektora
apkopēm un tehnisko stāvokli.
Kā norāda «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska, apkopes
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Palīdzības ielā līdzīgi
kā citās pilsētas vietās tiek
veiktas regulāri. «Kolektorā
ir izbūvēti sensori, kas reaģē
uz smilšu sanesumiem, kā arī
naftas vielām, tādēļ par šāda
veida piesārņojumu vienmēr
esam informēti. Gadījumā, ja
saņemam signālu, nodrošinām
apkopi biežāk. Piemēram,
šogad tā veikta trīs reizes,»
skaidro viņa. Ž.Barkovska
gan uzsver: sensori nereaģē
uz saimnieciskās kanalizācijas satura vielām, tādēļ šāda
veida piesārņojumu operatīvi
fiksēt nav iespējams. «Šobrīd
lietusūdens kanalizāciju tīkla
vietās Palīdzības ielā, kā arī
Zemgales prospektā un Jāņa
ielā pieteikta kārtējā apkope
un tīrīšanas darbi – to gaitā
varēs konstatēt, no kurienes
nācis piesārņojums,» skaidro
Apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja vietniece. Viņa papildina, ka Palīdzības ielas kanalizācijas tīkli ir tikai galapunkts
lietusūdens izvadīšanai Driksā
– asenizācijas auto nolietais

saturs varēja nonākt līdz šai
vietai arī no akām Jāņa ielā
vai Zemgales prospektā. Lai
gan kolektoru rekonstrukcijas
laikā 2014. gadā visi koplietošanas tīkli no kolektora tika
atvienoti, tiks pārbaudīts arī
tas, vai šajā laikā nav veikts
kāds nelegāls pieslēgums.
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē
norāda: ja saimnieciskās kanalizācijas satura novadīšana
Driksā bijusi vienreizēja, būtiska ietekme uz vidi nav notikusi. Tomēr gadījumā, ja šādas
epizodes ir bijušas vairākas,
ūdens kvalitāte Driksā varētu
pasliktināties, un, iespējams, šī
iemesla dēļ jūnijā arī Veselības
inspekcijas veiktās peldūdens
kvalitātes pārbaudes Pasta
salas peldvietā uzrādīja nelielu
mikrobioloģisko piesārņojumu.
«Šobrīd galvenais ir nodrošināt,
lai šādi vides piesārņojumi vairs
neatkārtojas,» tā viņa. Ž.Barkovska informē, ka sadarbībā
ar Jelgavas Pašvaldības policiju
šobrīd tiek pārbaudīti Palīdzības ielā un tās apkaimē esošo
videokameru ieraksti. Tāpat
tiek izskatīta iespēja pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Palīdzības ielā uzstādīt papildu
novērošanas kameru.
Palīdzēt saukt pie atbildības

negodprātīgo asenizācijas pakalpojuma sniedzēju aicināti
arī iedzīvotāji – aculiecinieki,
kuri laika posmā no 5. līdz 15.
jūnijam redzējuši asenizācijas
auto un fiksējuši tā iespējamās
nelegālās darbības Palīdzības
ielā, Jāņa ielā vai Zemgales
prospektā, lūgti atsaukties,
rakstot pa e-pastu jelgava@
jelgava.vvd.gov.lv vai zvanot pa
tālruni 63023228. «Cilvēki arī
turpmāk aicināti būt vērīgi un
aizdomu gadījumā fotografēt,
filmēt, kā arī, redzot asenizācijas
transportlīdzekli, no kura cisternas saturs tiek novadīts kādā
pilsētas akā, uzrunāt konkrēto
personu, lai saņemtu paskaidrojumu par fiksētajām darbībām,»
tā I.Vecpūle. Šāda saimnieciskās
kanalizācijas satura izliešana
pilsētas lietus notekūdeņu attīrīšanas vietās, no kurienes tās
vēlāk nonāk Driksā, ne tikai piesārņo upi, bet arī prasa papildu
līdzekļus no pašvaldības budžeta
kolektora tīrīšanai.
Jāpiebilst, ka par vides piesārņošanu un piegružošanu
fizikām personām var uzlikt
naudas sodu no 70 līdz 700 eiro
ar iespēju konfiscēt specializēto
transportlīdzekli, bet juridiskām personām – no 350 līdz
2900 eiro ar iespēju konfiscēt
specializēto transportlīdzekli.
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Īsi
 Līdz 19. jūlijam aizliegta satiksme Brīvības bulvāra un Priežu ielas krustojumā. Tur notiek
ūdensapgādes un kanalizācijas
izbūves darbi. Autovadītāji aicināti ievērot izvietotās ceļa zīmes.
 Šodien, 11. jūlijā, Jelgavas
pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra sporta laukumā
Institūta ielā 4 notiks futbola
sacensības «Basta football». To
mērķis ir radīt jauniešiem iespēju
lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Turnīrs sāksies pulksten 16, bet
dalībnieku reģistrācija pasākuma
norises vietā notiks no pulksten
15. Sacensības notiks trīs vecuma
grupās: vecākajā grupā (1993.–
2001. gadā dzimuši spēlētāji),
vidējā grupā (2002.–2006. gadā
dzimuši spēlētāji) un jaunākajā
grupā (2007.–2011. gadā dzimuši
un jaunāki spēlētāji). Jāpiebilst,
ka divi sacensību «Basta football»
turnīri jau aizvadīti jūnijā, tāpat
futbola sacensības pulcēs 25. jūlijā, 8. un 22. augustā. «Basta football» organizē Jelgavas pašvaldība
sadarbībā ar Latvijas Futbola federācijas Zemgales Futbola centru.
Vairāk informācijas – pa e-pastu
oskars.sulcs@dome.jelgava.lv vai
tālruni 26750542.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pūčuks»
(reģ.Nr.43602010511)
aicina darbā jauku un radošu

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
SKOLOTĀJU.
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.
Kases aparātu servisa dienests
SIA «DiXDi»
(reģ.Nr.43603062224)
aicina pastāvīgā darbā

KASES APARĀTU APKALPOŠANAS
SPECIĀLISTU(-I).
Prasības:
• vēlme strādāt komandā un patstāvīgi;
• komunikabilitāte, aizrautība un iniciatīva;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un
organizēt savu darba laiku;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta un
iniciatīva darbā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• datora prasmes labā lietotāja līmenī;
• B kategorijas vadītāja apliecība;
• zināšanas/izglītība IT vai elektronikas jomā
tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• apmācības pirms darba uzsākšanas;
• pastāvīgu darbu;
• stabilu atalgojumu;
• profesionālās izaugsmes iespējas.
Darba pienākumi:
• nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu
darbavietā un pie klienta;
• konsultēt klientus pa telefonu un klātienē;
• apkalpot un remontēt kases aparātus;
• apstrādāt un atjaunot informāciju uzņēmuma datubāzēs;
• noformēt dokumentus.
Alga: no 600 EUR mēnesī (bruto).
Darba laiks: pilna slodze.
Darbavieta: Tērvetes iela 67b, Jelgava.
Tālrunis informācijai: 29444933.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt
pa e-pastu dixdi@dixdi.lv.
«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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Ap 200 objektiem Jelgavā beigām
tuvojas būvniecībai atvēlētais laiks
 Kristīne Langenfelde

fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija
ielas pusē; ir iekārtota vismaz viena dzīvoPirms pieciem gadiem mūsu valstī mainījās būvniecības politika – ja
jamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls,
līdz tam objektu varēja celt kaut visu mūžu, arvien pagarinot būv
kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas
atļauju, tad 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta
inženiertīkliem. Ja būvi pieņem ekspluanoteikumi «Vispārīgie būvnoteikumi», kuros noteikts, ka privāto un
tācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu,
sabiedrisko objektu būvniecībai atvēlētais laiks ir astoņi gadi. Ja šo
piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu
gadu laikā objekts netiek nodots ekspluatācijā, īpašniekam jārēķinās,
un sporta laukumu seguma virsslāņa uzka būvei tiks piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa
klāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari
(NĪN) likme, kas ir trīs procentu apmērā no īpašuma kadastrālās
var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā
vērtības. Šāda nodokļa likme īpašniekam būs jāmaksā līdz brīdim,
sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā
kad objekts tiks nodots ekspluatācijā. Šā brīža situācija liecina, ka
gada 1. jūnijam.»
Jelgavā būtiski paaugstināto NĪN likmi varētu nākties maksāt ap
«Aicinu īpašniekus izvērtēt, kādā sta200 nepabeigtu objektu īpašniekiem, ja vien viņi nerīkosies un līdz
dijā ir jaunbūve un vai līdz noteiktajam
2022. gadam būvi nenodos ekspluatācijā.
termiņam nav iespējams veikt vismaz
minimālās prasības, lai māju nodotu
«Vēl ir trīs gadi, lai jaunbūvju īpašnieki miem aizpildīsim ēkas datu deklarāciju un ekspluatācijā,» tā N.Ļubina.
sakārtotu visas formalitātes un izvairītos iesniegsim to Valsts zemes dienestā. Tālāk
no normatīvajos aktos paredzētā nodokļa jau dienests, pamatojoties uz šo deklarā- Jaunbūvē sargā uz palodzes
pieauguma,» uzsver Jelgavas pašvaldības ciju, objektam noteiks vērtību, kas būs ziedošu kaktusu
Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natā- par pamatu NĪN aprēķināšanai,» stāsta
Būvinspekcijai nav noslēpums, ka arī
lija Ļubina. «Jelgavas Vēstnesis» skaidro N.Ļubina, piebilstot, ka nav būtiski, kādā mūsu pilsētā ir jaunbūves, kurās būvniebiežākos gadījumus, kāpēc objekts netiek stadijā objekts ir – vai tie ir tikai pamati, cības process ir noslēdzies, tajās pat dzīvo
nodots ekspluatācijā, un kā jārīkojas vai mājai uzbūvētas sienas, vai ir logi –, jo cilvēki, bet objekts ļaunprātīgi netiek
uzbūvēto ēku īpašniekiem, lai 2022. gadā vērtību var noteikt katram objektam. Un nodots ekspluatācijā. Visbiežāk – lai izvaiviņus nepārsteigtu saņemtais NĪN rēķins. no tā brīža nepabeigtās būves īpašniekam rītos no NĪN maksāšanas. «Diemžēl nereti
tiks aprēķināts NĪN trīs procentu apmērā pierādīt to ir ļoti grūti. Inspekcijas speciāDažas būvatļaujas izsniegtas
no kadastrālās vērtības. Tas nozīmē, ka, listi piebrauc pie jaunas mājas, kuras logā
pat 90. gadu sākumā
teiksim, jaunbūves īpašniekam 4. līnijas deg gaisma, piekārti skaisti aizkari un
Agrāk noteikta termiņa būvniecībai rajonā ar šā brīža kadastrālo vērtību 20 uz palodzes stāv ziedošs kaktuss… Viss
nebija un atkarībā no savas rocības 455 eiro jārēķinās, ka līdzšinējais nodoklis liecina par to, ka māja ir apdzīvota, taču
objektu varēja celt, cik ilgi vien vēlējās. gadā no 40,91 eiro var pieaugt līdz 613,65 mūs sagaida namatēvs, kurš vienā mierā
Dažs būvatļauju regulāri pagarināja, cits eiro, bet jaunbūves īpašniekam centrā ar nosaka: «Es te tikai sargāju…»,» stāsta
būvniecību iesāka, bet nepabeidza, vēl kadastrālo vērtību 29 500 eiro un šā brīža N.Ļubina. Tāpat esot tādi iedzīvotāji, kuri
kāds būvniecības procesā paņēma pauzi. nodokli gadā 59 eiro apmērā būs jāmaksā skaidri zina par jauno būvniecības reguSituācijas ir dažā885 eiro. Vēl kāds lējumu un speciāli vilcina procesu, gaidot
das, bet, kā atzīst
piemērs – jaunbūve 2022. gadu. N.Ļubina lēš, ka pilsētā tādu
JELGAVAS PAŠVALDĪBAS
N.Ļubina, kopaina
BŪVVALDES PIEŅEMŠANAS LAIKS Bērzu ceļā ar ka- māju varētu būt ap 100.
pilsētā ir diezgan
dastrālo vērtību 33
Taču, neskatoties uz to, ik gadu atsedramatiska. «2014. Pirmdienās no pulksten 15 līdz 19
000 eiro – šobrīd tās višķos gadījumos Būvinspekcijai izdodas
gadā, kas šobrīd Trešdienās no pulksten 8 līdz 12
īpašnieks NĪN sa- pierādīt, ka ekspluatācijā nenodotā obkalpo kā atskaites
maksā 66 eiro gadā, jektā cilvēki dzīvo, un tad jau jārēķinās ar
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka bet, piemērojot pa- pamatīgu sodu. Latvijas Administratīvo
punkts ikvienai agrāk izdotai būvataugstināto nodokļa pārkāpumu kodeksa 152. pants par būves
domes Klientu apkalpošanas
ļaujai, secinājām, ka
likmi, viņam gadā izmantošanu pirms tās nodošanas ekscentrā, tālrunis 63005522,
pilsētā ir ap 200 izjārēķinās ar izde- pluatācijā paredz naudas sodu fiziskajām
sniegtu būvatļauju,
vumiem 990 eiro personām no 70 līdz 1400 eiro, bet juri63005537 vai 63005593.
kas nav noslēgušās
apmērā.
diskajām personām no 70 līdz 7100 eiro.
ar objekta nodošanu ekspluatācijā. Jā, ir
Jāuzsver, ka inspekcijas rīcībā ir datuarī tādi objekti, kuru būvniecība uzsākta bāze par katru objektu, kura būvniecība Nodošana ekspluatācijā nav lēta
90. gadu sākumā un tā arī palikusi – pus- pilsētā nav pabeigta.
Īpašniekam jārēķinās, ka ēkas nodoratā…» skaidro N.Ļubina.
šana ekspluatācijā ir laikietilpīga un nav
Katrai no nepabeigtajām būvēm 2014. Maksā augstāku nodokli
lēta – visu nepieciešamo dokumentu sagagada 1. oktobrī sākās atskaite astoņi gadi, un turpini būvēt!
tavošanai jārēķinās ar summu līdz 1000
Vienlaikus gan N.Ļubina uzsver: tas eiro. Kā uzsver N.Ļubina, visdārgāk – pat
kas doti objekta pabeigšanai. Pretējā
gadījumā 2022. gada 1. oktobrī to īpašnie- nenozīmē, ka būvniecības process neva- līdz 600 eiro – parasti izmaksā būves kakiem jārēķinās ar sekām, kas paredzētas rēs turpināties. «Tāpat kā līdz šim īpaš- dastrālās uzmērīšanas lieta, taču aktuāla
niekam būs iespēja pagarināt izsniegto kadastrālās uzmērīšanas lieta ir nepiebūvniecības regulējumā.
būvatļauju un turpināt būvniecību. Citu ciešama, lai būvi vai telpu grupu varētu
Kas notiks 2022. gada 1. oktobrī? soda sankciju nebūs, ja vien objekts netiek ierakstīt Zemesgrāmatā. Šo pakalpojumu
Tajos objektos, kuriem būvatļauja iz- būvēts nelikumīgi vai arī nepabeigtā būve sniedz Valsts zemes dienests.
sniegta līdz 2014. gada 1. oktobrim un kuri nav nelikumīgi apdzīvota.»
«Jāatzīst, ka nereti īpašnieki, skaidrolīdz 2022. gada 1. oktobrim nebūs nodoti
Būvatļaujas pagarināšanai pietiek ar jot, kāpēc jaunbūve joprojām nav nodota
ekspluatācijā, ieradīsies Būvinspekcijas būvniecības ierosinātāja izteiktu vēlmi.
ekspluatācijā, aizbildinās tieši ar līdzekļu
pārstāvji, lai fiksētu objekta stāvokli.
Tāpat N.Ļubina atgādina, ka noteiku- trūkumu,» stāsta N.Ļubina.
«Būvinspekcijas darbs būs novērtēt ob- mi par būves pieņemšanu ekspluatācijā
jektu – tur notiek būvniecība vai ne, paredz: «Ģimenes māju vai zemnieka Aizmirstas būves
kādā būvniecības stadijā tas ir. Pēc tam sētu ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā,
Starp aptuveni 200 pilsētā joprojām
atbilstoši Kadastra objekta reģistrācijas ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi nepabeigtajām būvēm daudz ir tādu,
un kadastra datu aktualizācijas noteiku- un inženierkomunikāciju izbūve, veikta par kurām varētu teikt – aizmirstas

būves. «Tā varētu būt, piemēram, savulaik celta neliela dārza mājiņa, par
kuru ģimene jau sen kā aizmirsusi un
pat neatceras, ka būvniecības process
tur nav pabeigts, tāpat tā var būt kāda
neliela mantota būve, kas jaunajam
īpašniekam pat nav vajadzīga. Situācijas var būt dažādas, taču tas īpašnieku
neatbrīvo no atbildības likuma priekšā.
Tāpēc es aicinu izvērtēt savus īpašumus
– iespējams, šobrīd ir īstais brīdis objektu pārdot, ja pašam tas nav vajadzīgs.
Kāds cits varbūt to varētu izmantot un
būvniecību novest līdz galam,» variantus ieskicē N.Ļubina.

Pircējiem jābūt uzmanīgiem

Taču vienlaikus N.Ļubina aicina būt uzmanīgiem arī jaunbūvju pircējiem. «Katrs,
kurš iegādājas nekustamo īpašumu, kas
nav nodots ekspluatācijā, uzņemas pilnas
saistības. Tātad, arī neskatoties uz to,
ka būs mainījies īpašnieks, būvniecības
procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs
– astoņi gadi. Tāpēc katram, kurš šobrīd
iegādājas ekspluatācijā nenodotu

objektu, iesaku izvērtēt savas iespējas
būvniecību pabeigt noteiktajā termiņā
vai arī rēķināties ar paaugstinātu NĪN,»
uzsver N.Ļubina.

Ar ko sākt?

Visbiežāk tiem, kuri būvniecības procesu sākuši salīdzinoši nesen, rīcība ir
skaidra, taču citiem jautājums, ar ko sākt,
ja gadu desmitiem piederējusi nepabeigta
būve, varētu būt ļoti aktuāls. Kā skaidro
N.Ļubina, situācijas var būt ļoti atšķirīgas,
it sevišķi, ja būvniecība sen apstājusies,
būvatļaujai beidzies termiņš… «Tāpēc
pirmām kārtām tos īpašniekus, kuriem
ir nepabeigtas būves, aicinu, ņemot līdzi
visus pieejamos dokumentus, ierasties Jelgavas pašvaldības Būvvaldē, lai izprastu
situāciju un rīcības soļus. Iespējams, kādā
gadījumā būvniecība ir apstājusies pašā
noslēguma fāzē un, lai objektu nodotu
ekspluatācijā, nepieciešams nokārtot tikai formalitātes. Manuprāt, Būvvaldes
apmeklējums būtu pirmais, ar ko šajā
gadījumā cilvēkam vajadzētu sākt,» saka
N.Ļubina.

KĀDI DOKUMENTI JĀIESNIEDZ BŪVVALDĒ,
IEROSINOT ĒKAS PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ,
JA TO BŪVĒ BŪVKOMERSANTS
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
MK noteikumos Nr.529 noteiktie institūciju atzinumi:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par atbilstību
ugunsdrošības prasībām (tikai III grupas ēkām vai to daļām);
Veselības inspekcijas atzinums par atbilstību higiēnas prasībām (tikai III
grupas ēkām vai to daļām);
citu institūciju atzinums, ja tās saskaņā ar būvatļaujā iekļautajiem ēkas vai tās
daļas projektēšanas nosacījumiem ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus
Būvprojekta izmainītās daļas
Izpildmērījumu plāns, tajā skaitā vertikālais uzmērījums
Aktuāls teritorijas topogrāfiskais plāns papīra un digitālā vektordatu
formā (*.dgn vai *.dwg formātā)
Tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību
ekspluatācijai
Būvprojekta izstrādātāja atzinums par ēkas vai tās daļas (izņemot palīg
ēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība
Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavota ēkas vai telpu
grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta
Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar nor
matīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā
Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija
Akts par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli
Būvdarbu žurnāls un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti
Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija
Autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi
Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu
pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi,
ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību
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Pauzē dodas ar zaudējumu

FK «Jelgava» 6. jūlijā izbraukumā aizvadīja pēdējo spēli
pirms Eirokausu
pauzes Virslīgā un
ar rezultātu 0:2
atzina «RFS» pārākumu. Lai gan pirmajā puslaikā aktīvāk
spēlēja jelgavnieki, pretinieki 37. minūtē
guva pirmos vārtus – precīzi ar galvu
sita Vitālijs Jagodinskis. Savukārt otrajā
puslaikā mūsu komanda spēlēja diezgan
pasīvi un 82. minūtē zaudēja arī otros
vārtus – pēc Alana Siņeļņikova piespēles
precīzs bija Darko Lemajičs. Tagad Virslīgā
būs Eirokausu pauze, un nākamo spēli FK
«Jelgava» aizvadīs 21. jūlijā pulksten 18,
ZOC uzņemot FK «Liepāja».
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

Eiropā – devītais

Krievijas pilsētā Kazaņā norisinājās
Eiropas Junioru čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās seši Latvijas
sportisti, tostarp pērnā gada Eiropas junioru vicečempions Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis Didzis Rudavs. Viņš
50 m brasā startēja spēcīgākajā
priekšpeldējumā un finišu sasniedza
pēc 29,08 sek., iekļūstot starp labākajiem sešpadsmit un kvalificējoties
sacensību pusfinālam. Pusfinālā Didzis uzrādīja devīto rezultātu – 28,61
sek. –, kas viņam liedza iekļūt finālā
(viņu no fināla šķīra 0,08 sek.), līdz
ar to D.Rudavs 50 m brasā šajā čempionātā izcīnīja 9. vietu. Savukārt
100 m brasā viņš nopeldēja 1:05,18
min. un palika 34. vietā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Seši čempioni

Aizvadītajā sestdienā Valmieras jaunajā BMX trasē,
kas nosaukta divkārtējā
olimpiskā čempiona Māra
Štromberga vārdā, notika
Latvijas čempionāts BMX. Čempiona
titulu izcīnīja seši Jelgavas sportisti: Reinārs Pavlovs 12 gadu veco puišu grupā,
Raimo Soldāns sešus gadus veco zēnu
grupā, Alvis Lānso krūzeru klasē vecuma
grupā virs 30, Hugo Ilvis Eihentāls krūzeru
klasē 12–16 gadu vecu puišu grupā, Alise
Želve septiņus gadus veco meiteņu grupā
un Kristens Krīgers (attēlā) elites grupā.
Jelgava komandu kopvērtējumā ar 12
izcīnītām medaļām ieņēma 2. vietu.
Šajā nedēļas nogalē Valmierā risināsies
Eiropas čempionāts BMX.
Foto: Sanda Tūtere

Sāks cīņu par kausu

5. jūlijā Latvijas Futbola federācijā notika Latvijas kausa izcīņas astotdaļfināla
izloze. Tajā noskaidrots, ka FK «Jelgava»
savā laukumā spēlēs pret FK «Metta».
Spēle notiks 15. jūlijā pulksten 18 ZOC.
Pārējos astotdaļfināla pāros tiksies: «LDZ
Cargo»/«DFA»–FK «Karosta», FC «Caramba
Riga»–JDFS «Alberts», FK «Spartaks»–BFC
«Daugavpils», FK «Liepāja»–FK «Smiltene/BJSS», FK «Tukums 2000/TSS»–FK
«Ventspils», SK «Super Nova»–«Riga» FC,
«Valmiera Glass/ViA»–«RFS». Atsevišķa izloze notiks gan pirms ceturtdaļfināla, gan
pirms pusfināla mačiem. Turnīra finālspēle
norisināsies 26. oktobrī ZOC stadionā,
kas Latvijas kausa izšķirošo maču vienīgo
reizi uzņēmis 2014. gadā, kad «Jelgava»
pēcspēles 11 m sitienu sērijā pārspēja FC
«Skonto».

5

Baltijas spēlēs izcīna
divas medaļas

Divi Jelgavas Specializētās
peldēšanas
skolas audzēkņi Latvijas izlases
sastāvā
piedalījās XI Baltijas jūras jaunatnes
spēlēs Zviedrijas pilsētā Kārlstadē. Matīss
Kaktiņš izcīnīja 2. vietu 100 m brasā ar
laiku 1:08,31 min., savukārt Roberts
Gūtmanis – 3. vietu 100 m uz muguras
ar jaunu personīgo rekordu 1:01,88 min.
«Latvijas komandā startēja 14 peldētāji,
bet mūsējie bija vienīgie, kuri individuālajos peldējumos izcīnīja medaļas,» norāda
trenere Inga Arnīte.

Jelgava Latvijas Jaunatnes olimpiādē
izcīna 3. vietu
 Ilze Knusle

Noslēgusies Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, kas no 4. līdz 7. jūlijam norisinājās Jelgavā un vēl
desmit Latvijas vietās. Mūsu
pilsētai šī olimpiāde īpaša ar
to, ka uzrādīts vēsturiski vislabākais rezultāts – Jelgava ar
58 izcīnītām medaļām pašvaldību kopvērtējumā ierindojas
3. vietā. Tāpat šī bija pirmā
olimpiāde, kuras rīkošana tika
uzticēta mūsu pilsētai.

skvošā, cīņā, džudo, karatē, tekvondo, loka
šaušanā, BMX riteņbraukšanā, regbijā,
vieglatlētikā, mākslas vingrošanā, 3x3
basketbolā, orientēšanās sportā, volejbolā
un pludmales volejbolā. Par sacensību
organizēšanu bija atbildīga katra sporta
veida federācija, bet mūsu pilsētas speciālisti bija iesaistīti vairāku sporta veidu,
piemēram, peldēšanas, boksa, skvoša,
vieglatlētikas, BMX, sacensību organizēšanā un tiesāšanā.
Tāpat organizatoriskajos darbos piedalījās 99 brīvprātīgie. «Gribu pateikt paldies
ikvienam, kurš pierādīja, ka ir savas pilsētas patriots, un palīdzēja mums sarīkot
šos sporta svētkus,» norāda J.Kaminskis,
papildinot, ka valsts finansējums olimpiādes sarīkošanai bija 80 000 eiro, bet ar to
nepietiek, lai noorganizētu kvalitatīvu un
jauniešiem atmiņā paliekošu pasākumu.
Jāpiebilst, ka olimpiādes dalībnieki bez
maksas varēja izmantot pilsētas sabiedrisko transportu, apskatīt smilšu skulptūras
un apmeklēt muzeju.

«Liels paldies visiem sportistiem par
piedalīšanos olimpiādē, kā arī paldies
ikvienam par darbu, kas ieguldīts, gatavojoties šim notikumam. Olimpiāde
bija pārbaudījums arī mūsu pilsētai kā
organizatoriem, un tā aizvadīta godam,»
Latvijas Jaunatnes olimpiādes noslēguma ceremonijā norādīja Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Savukārt
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents
Aldons Vrubļevskis pateicās mūsu pilsētai Sportiski veiksmīgākā olimpiāde
Jelgavas sportisti startēja 20 sporta
par viesmīlīgo uzņemšanu un ieguldīto
veidos, kopā izcīnot 58 medaļas – 16 zelta,
organizatorisko darbu.
19 sudraba un 23 bronzas – un pašvaldību
Korekcijas ienes laikapstākļi
kopvērtējumā ierindojoties 3. vietā pēc
Lielākais pārbaudījums bija laikapstākļi medaļu skaita. Jāuzsver, ka komandu
piektdien, kad lija un Latvijas Vides, ģeolo- vietu sadalījumā tiek ievērots olimpiskais
ģijas un meteoroloģijas centrs fiksēja vēja princips: vispirms tiek vērtēts izcīnīto zelta
ātrumu 20 metri sekundē. Sekojot līdzi medaļu skaits; ja tas ir vienāds, tiek ņemts
prognozēm, jau ceturtdien tika pieņemts vērā sudraba medaļu skaits un tikai pēc
lēmums olimpiādes atklāšanas ceremoni- tam, ja nepieciešams, – bronzas medaļu
ju tomēr rīkot Zemgales Olimpiskā centra skaits. Šis Jelgavai ir vēsturiski labākais
(ZOC) telpās, nevis ārā, kā sākotnēji bija rezultāts gan pēc izcīnīto medaļu kopējā
plānots. «Protams, nebija viegli brīvdabas skaita, gan tikai pēc zelta medaļu skaita, kā
pasākumu pārcelt uz telpām – tas bija arī šī ir visaugstākā vieta komandu kopvērizaicinājums gan no tehniskā, gan no tējumā. Līdz šim labākais sasniegums bija
organizatoriskā, gan no mākslinieciskā ceturtā vieta 2017. gadā ar 47 medaļām.
viedokļa,» stāsta atklāšanas ceremonijas
«Mūsu sportistu rezultāti apliecina,
režisors Sandis Kalniņš, uzsverot: šāds ka esam spēcīgi tradicionālajos veidos,
lēmums tika pieņemts, domājot par kas ir pārstāvēti mūsu sporta skolās
olimpiādes dalībnieku drošību. Sporta ser- un kuros tiek ieguldīti lielākie finanšu
visa centra vadītājs Juris Kaminskis saka resursi, – smaiļošanā un kanoe airēšanā,
paldies Ozolnieku novada pašvaldībai, vieglatlētikā, peldēšanā. Pozitīvs pārsteikas nāca pretī un piektdien savās sporta gums ir 3x3 basketbolistu zelta medaļa,»
bāzēs uzņēma volejbolistus, lai ZOC zāli spriež J.Kaminskis, atzinīgi vērtējot arī
varētu atbrīvot atklāšanas ceremonijas pilsētas sporta klubu audzēkņu sniegumu
vajadzībām.
olimpiādē, turklāt vairāki mūsu sportisti
Atklāšanas ceremonijā gājiens tika spējuši iekļūt olimpiskajā sešniekā, kas arī
aizstāts ar pašvaldību karogu parādi, bet ir apsveicami.
pārējais – mākslinieciskā programma,
svinīgā zvēresta došana, olimpiskā karoga Bonuss – Baku
Visnozīmīgākā olimpiāde bija vieglatlēpacelšana, lāpas iedegšana un uguņošana
tiem, jo tieši Jelgavā izšķīrās, kuri sportisti
– notika, kā plānots.
Uz jautājuma zīmes bija arī akadē- tiks iekļauti Latvijas komandas sastāvā
miskās airēšanas sacensības piektdien, dalībai Eiropas Jaunatnes olimpiskajā
kurām tika noteikta papildu sacensību festivālā, kas notiks no 21. līdz 27. jūlijam
diena – svētdiena –, ja tās nāktos pārcelt, Azerbaidžānā. Šo iespēju izcīnīja Jelgavas
tomēr sacensības notika pēc plāna. Tāpat vieglatlēte Māra Anna Zīverte. «Esmu
piektdien tika aizvadītas arī citu āra spor- ļoti priecīga par savu sniegumu Latvijas
ta veidu disciplīnas, vienīgi pēcpusdienā Jaunatnes olimpiādē, jo īpaši par to, ka
man izdevās uzvarēt 400 metru barjeruz zāli pārcēlās 3x3 basketbolisti.
skrējienā ar jaunu personīgo rekordu –
Palīdz 99 brīvprātīgie
1:00,96 minūtes,» tā sportiste. Jāpiebilst,
Latvijas Jaunatnes olimpiāde pulcēja ka M.A.Zīvertes rezultāts ir arī šīs sezonas
ap 2800 sportistu no 77 Latvijas pašval- labākais rezultāts ne tikai jauniešu, bet
dībām. Jelgavā tika aizvadītas sacensības arī pieaugušo sieviešu konkurencē un
airēšanā, badmintonā, peldēšanā, boksā, trešais visu laiku labākais rezultāts Latfutbolā, handbolā, tenisā, galda tenisā, vijā jaunietēm.

Latvijas Olimpiskās komitejas karogu atklāšanas ceremonijā zālei cauri
iznesa un mastā pie Zemgales Olimpiskā centra uzvilka seši Jelgavā dzimuši sportisti: trīs olimpisko spēļu dalībniece peldētāja Agnese Ozoliņa,
olimpisko spēļu dalībnieks un četrkārtējs pasaules čempions smaiļotājs
Aleksandrs Avdejevs, II Eiropas spēļu čempions karatists Kalvis Kalniņš,
olimpisko spēļu dalībniece daiļslidotāja Diāna Ņikitina, II Eiropas spēļu
dalībniece vieglatlēte Anna Ševčenko un II Eiropas spēļu dalībnieks kanoe airētājs Roberts Lagzdiņš. Savukārt olimpiskās lāpas iedegšana tika
uzticēta II Eiropas spēļu sudraba medaļas īpašniekam 3x3 basketbolā
Foto: Ivars Veiliņš
Armandam Seņkānam.

Pašvaldību komandu izcīnītās medaļas, top 6
Vieta

Visaugstvērtīgāko rezultātu olimpiādē
no jelgavniekiem uzrādīja vieglatlēte
Māra Anna Zīverte, kura izcīnīja divas
zelta medaļas. Viņas rezultāts 400
metru barjerās ir šajā sezonā labākais
ne tikai jauniešu, bet arī pieaugušo
sieviešu konkurencē un trešais visu laiku
labākais rezultāts Latvijā jaunietēm.

Komanda

Zelts

Sudrabs

Bronza

Kopā

1.

Rīga

77

60

58

195

2.

Daugavpils

23

28

29

80

3.

Jelgava

16

19

23

58

4.

Liepāja

16

12

15

43

5.

Jūrmala

10

15

16

41

6.

Valmiera

7

5

2

14
Avots: LOK

JELGAVNIEKU IZCĪNĪTĀS MEDAĻAS
LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDĒ
ZELTS

Regbijs: meiteņu komanda
Peldēšana: Germans Golcvarts (2)
Smaiļošana un kanoe airēšana: Katrīna Smiltniece;
Aleksejs Ševcovs; Zigmārs Cinovskis, Kārlis Dumpis,
Otto Gerbers un Rihards Silārs; Jurijs un Aleksejs Ševcovi
Karatē: Igors Agafonovs
Skvošs: Augusts Ūbelis
Bokss: Artūrs Ivanovs; Markuss Tenčs
Vieglatlētika: Māra Anna Zīverte (2); Ričards Alans
Kļaviņš (2)
3x3 basketbols: puišu komanda

SUDRABS
Vienas no sīvākajām sacensībām bija
3x3 basketbolā. 29 komandu konkurencē zeltu izcīnīja Jelgavas komanda
(Roberts Barčevskis, Kristers Vējš,
Maksims Rodins un Rainers Barkāns),
pēdējās sekundēs izraujot uzvaru pār
Rīgas basketbolistiem.

Mākslas vingrošana: grupu vingrojumi
Peldēšana: Laura Šinkus (3); Donāts Dragasjus (2);
4x100 m brīvā stila jauktā stafete; 4x100 m brīvā stila
puišu stafete; 4x100 m kompleksā jauktā stafete; 4x100
kompleksā puišu stafete
Smaiļošana un kanoe airēšana: Otto Gerbers un
Zigmārs Cinovskis; Jurijs Ševcovs
Skvošs: Laura Anna Badūne
Bokss: Ruslans Miļuns
Burāšana: Emīls Haralds Amsils

Džudo: Vladimirs Ščerbakovs; Marks Sutika; Ņikita
Jaroševičs
Akadēmiskā airēšana: Romeo Mednis

BRONZA

Regbijs: puišu komanda
Mākslas vingrošana: Patrīcija Volkova
Brīvā cīņa: Aleksis Šarpigins; Andris Apsītis
Peldēšana: Pauls Audzēvičs; Germans Golcvarts;
4x100 m brīvā stila meiteņu stafete; 4x100 m kompleksā
meiteņu stafete
Smaiļošana un kanoe airēšana: Otto Gerbers; Katrīna
Smiltniece
Karatē: Annemarija Dūrēja (2); Igors Agafonovs
Skvošs: Pauls Eliass Rozenvalds; Hanna Sieka
Bokss: Ņikita Svečņikovs
Futbols: puišu komanda
Tekvondo: Andžela Mamrovska
Džudo: Daniels Rūsis; Artūrs Gorņiks; Ņikita Skorbenko;
Edgars Dukaļskis
Akadēmiskā airēšana: Laine Rumpe
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Var iepazīties ar Jelgavas
pašvaldības publisko
pārskatu par 2018. gadu
 Ritma Gaidamoviča

Jūnija domes sēdē
deputāti apstiprināja Jelgavas pilsētas
pašvaldības publisko
pārskatu par 2018.
gadu. Tajā iekļauta
pamatinformācija
par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību, ekonomiku un
ziņas par pašvaldību. Publiskā pārskata
uzdevums ir informēt sabiedrību par
pašvaldības darbības
mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem
un budžeta līdzekļu
izlietojumu.
Pērn mūsu pilsētā palielinājies gan darba devēju, gan
strādājošo skaits, samazinājies
bezdarbnieku skaits un par 93
eiro pieaugusi mēneša vidējā
darba alga. Pagājušajā gadā
Jelgavā audzis arī reģistrēto
jauno uzņēmumu skaits, vēsta
publiskajā pārskatā atrodamā
informācija.
Pēc apkopotajiem datiem,
iedzīvotāju skaits Jelgavā turpina samazināties. Saskaņā
ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju Jelgavas
iedzīvotāju skaits šā gada 1.
janvārī bija 55 972, kas ir par
0,73 procentiem jeb 411 iedzīvotājiem mazāk nekā 2018.
gada janvārī.
Pēc Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes datiem, 2019.

gada 1. janvārī Jelgavā reģistrēti 60 804 iedzīvotāji (2018.
gada 1. janvārī – 61 162). Pagājušajā gadā Jelgavā piedzimuši
582 bērni (2017. gadā – 716),
miris 761 cilvēks (2017. gadā
– 704).
Valsts ieņēmumu dienesta
informācija liecina, ka 2018.
gadā pilsētā ir palielinājies gan
darba devēju, gan strādājošo
skaits. Proti, pie 1773 Jelgavas
darba devējiem strādāja 22 457
darba ņēmēji. Salīdzinot ar
2017. gadu, darba devēju skaits
palielinājies par 4,1 procentu
jeb 70 darba devējiem, bet
pilsētā strādājošo skaits – par
1,6 procentiem (343).
Vidējais bezdarba līmenis
Jelgavā 2018. gadā bija 3,5
procenti jeb par 0,4 procentpunktiem mazāks nekā 2017.
gadā, un starp republikas pilsētām Jelgava ir trešajā vietā
– aiz Valmieras (3,1 procents)
un Rīgas (3,2 procenti).
Pēdējos gados, samazinoties
bezdarba līmenim, pieaug arī
strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan
reģionos, gan valstī kopumā.
Jelgavā 2018. gadā vidējā
mēneša alga bija 970 eiro, kas
ir par 10,6 procentiem jeb 93
eiro lielāka nekā 2017. gadā.
Jelgavas pilsētas publiskais
pārskats elektroniskā formātā
pieejams pilsētas mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», apakšsadaļā «Dokumenti», «Publiskie pārskati»,
informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

ZIŅAS

Nometne «Lediņos»
šogad – īpaši pieprasīta
 Jana Bahmane

Arī šogad visas vasaras garumā nometnes vietā «Lediņi»
notiek bērnu un jauniešu centra «Junda»
organizētā nometne
«Brīvbrīdis» bērniem
7–12 gadu vecumā.
Šobrīd brīvu vietu
nometnē, kas notiks
līdz 16. augustam,
nav, taču interesenti
var izmantot iespēju
iestāties rindā, tādējādi pretendējot uz
vietu gadījumā, ja
kāds bērns no dalības
atsakās.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Lelde Liepa-Liepiņa stāsta,
ka šogad nometnes vietas
aizpildītas daudz ātrāk nekā
pērn – vien divu dienu laikā.
«Minimālais laikaposms, kādam bērns «Lediņu» nometnei
var pieteikties, ir viena nedēļa,
un varam uzņemt simts bērnu.
Šogad ir daudz interesentu,
kuri nometnei pieteikušies uz
visu vasaru, taču unikālo dalībnieku skaits ir ap 350,» norāda
L.Liepa-Liepiņa, papildinot, ka
nometnē līdztekus 7–12 gadu
veciem bērniem uzņemti arī
daži sešgadnieki, kuri šoruden
uzsāks skolas gaitas.
Nometne notiek katru darba
dienu – pulksten 9 tās dalībnieki no «Jundas» Pasta ielā dodas

Rīgas ielā un Brīvības bulvārī
atjaunos asfaltu
 Anastasija Miteniece

Šonedēļ Rīgas ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz
iebrauktuvei pie degvielas uzpildes stacijas «Circle
K» un Brīvības bulvāra posmā no Rīgas ielas līdz
iebrauktuvei pie degvielas uzpildes stacijas tiks atjaunots asfaltbetona segums. Šajos posmos tiks noņemts bojātais ceļa segums un ieklāts jauns asfalts.
Darbu zonā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders
stāsta, ka šogad asfaltbetona seguma remonts un bedrīšu labošana tradicionāli notiek daudzās
pilsētas vietās, kur ceļa segums
ir nolietojies un bojāts. Ņemot
vērā, ka Rīgas ielā un Brīvības

bulvārī remonts nepieciešams
uzreiz lielākā posmā, bojātais
asfaltbetons tiks nofrēzēts un
200 metru garumā ieklāts jauns
vienlaidu asfaltbetona segums.
Ja laikapstākļi darbiem būs
labvēlīgi, ceturtdien asfalts tiks
ieklāts Rīgas ielā, bet piektdien
no rīta – Brīvības bulvārī.

Ceturtdiena, 2019. gada 11. jūlijs

«Darbu laikā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem – ceturtdien
pēc asfalta frēzēšanas un ieklāšanas satiksmei Rīgas ielas
posmā virzienā uz Rīgu būs
pieejama viena braukšanas
josla, savukārt piektdien Brīvības bulvāra posmā satiksme
uz laiku būs aizliegta,» stāsta
I.Auders, papildinot, ka darbu
zonā līdz 30 kilometriem stundā
būs samazināts arī atļautais
braukšanas ātrums. Lai nepieļautu satiksmes sabiezējumu
rīta stundās, asfalta frēzēšana
Rīgas ielas posmā paredzēta
naktī, bet asfaltēšana – tikai pēc
pulksten 9.

Foto: Ivars Veiliņš
uz «Lediņiem», bet pulksten
18 turpat atgriežas. «Dienu
«Lediņos» sākam ar kopīgu rītarosmi, tad ir četras nodarbības, darbnīcas pie pedagogiem.
Pēc organizētajām aktivitātēm
bērni ietur pusdienas, izbauda
brīvo laiku, tad ir dažas kopīgas aktivitātes un launags.
«Šā gada nometnes tēma ir
«Brīvbrīdis», tādēļ katru dienu cenšamies aktualizēt kādu
brīvā laika pavadīšanas veidu.
Brīvajā laikā var rūpēties par
dabu, par veselību, piedalīties
dažādās aktivitātēs – to visu
mācāmies caur tematiskām

nodarbībām. Tāpat uz nometni plānojam aicināt policijas,
ugunsdzēsības un citu operatīvo dienestu pārstāvjus, lai
aktualizētu tēmu par drošību
vasaras brīvlaikā,» norāda
L.Liepa-Liepiņa. Galvenokārt
bērni dienu pavada ārā svaigā
gaisā, tāpat «Lediņu» teritorijā
ir baseins, kur atveldzēties
karstajā laikā.
«Šī ir trešā vasara, ko pavadu «Lediņu» nometnē. Šeit
man ir daudz draugu un katru
dienu notiek interesantas
aktivitātes, tādēļ ar prieku
piedalos, nevis sēžu mājās.

Man īpaši patīk dažādas nodarbības, piemēram, vienā no
tām krāsojām koka formiņas,
katru dienu mums ir arī sportiskas aktivitātes. Pieteikties
nometnei ieteicu arī savai
māsīcai,» stāsta desmitgadīgā
Kira, kura nometnē pavadīs
visu vasaru. Bet pirmo vasaru
«Lediņos» ir septiņus gadus
vecais Dominiks, kurš novērtē
iespēju iepazīt jaunus draugus
un lietderīgi pavadīt brīvlaiku.
«Šeit ir daudz bērnu, ar kuriem kopā gāju bērnudārzā, arī
skolasbiedri. Man patīk – šeit
ir jautri,» tā Dominiks.

Pirmajā pusgadā Jelgavā
reģistrēti 326 jaundzimušie
 Ritma Gaidamoviča

Šā gada pirmajā pusgadā Jelgavā reģistrēti 326 jaundzimušie, kas ir nedaudz
vairāk kā attiecīgajā
periodā pagājušajā
gadā, liecina Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļas apkopotie
dati.
Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietnieks
Jānis Meija informē, ka no 1.
janvāra līdz 30. jūnijam Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 326 jaundzimušie:
janvārī 50, februārī 51, martā

55, aprīlī 47, maijā 62, jūnijā
61. Pērn pirmajā pusgadā bija
299 jaundzimušie, bet 2018.
gadā kopā – 609. 2019. gada
pirmajā pusgadā populārākie
meiteņu vārdi ir Elza, Sofija,
Amēlija, Emīlija, Melānija un
Emma, bet puišu – Gustavs,
Daniels, Teodors, Olivers,
Jēkabs un Markuss.
Pusgada statistika rāda, ka
mirušo skaits pilsētā joprojām
pārsniedz piedzimušo skaitu.
Gada pirmajos sešos mēnešos
Jelgavā reģistrēti 424 mirušie: janvārī 99, februārī 77,
martā 60, aprīlī 67, maijā
60, jūnijā 61. Pagājušā gada
pirmajā pusgadā Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā reģis-

trēti 410 mirušie, bet 2018.
gadā kopā – 840.
Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmajiem sešiem
mēnešiem audzis Jelgavā
reģistrēto laulību skaits – no
janvāra līdz jūnijam mūsu
pilsētā noslēgtas 190 laulības,
bet pērn attiecīgajā periodā
– 161. Šogad piecas laulības
reģistrētas kādā no baznīcām,
154 – Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļas telpās, bet 31 gadījumā reģistrētas izbraukuma
laulības, kas notikušas Jelgavas pilī, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un
arī Pils salas skatu tornī.

Naktspatversmē vasarā – tikpat daudz
Vairākās pilsētas grantētajās
klientu kā aukstajos mēnešos
 Ritma Gaidamoviča

Arī vasaras laikā salīdzinājumā ar ziemu klientu
skaits Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes naktspa
tversmē būtiski nav mainījies – tas vasarā, kad ir
plašākas iespējas atrast darbu, tostarp ar dzīvošanu pie saimnieka, nav raksturīgi. «Ziemas mēnešos
maksimālais klientu skaits naktspatversmē bija
18 cilvēku, un šobrīd tas ir līdzīgs, piemēram, arī
jūlija sākumā vairākas naktis pie mums uzturējās
18 cilvēku,» norāda naktspatversmes sociālā darbiniece Iveta Kaļinka.
«Šovasar pie mums uzturas
vidēji 15–18 cilvēku, un klientu
pieplūdumu skaidrojam ar to,
ka palielinās jauno klientu
skaits – maijā, jūnijā un jūlijā
naktspatversmē ir seši klienti,
kuri šo pakalpojumu izmantojuši pirmo reizi. Tie ir cilvēki,

kuriem ir jau ilgstošas problēmas, neviens nav tāds, kurš
pēkšņi nonācis krīzes situācijā,» stāsta sociālā darbiniece.
Galvenokārt jaunie klienti ir
jelgavnieki, tikai viens – Jelgavas novada iedzīvotājs.
Jāatgādina, ka vasaras perio-

dā – līdz 1. oktobrim – naktspa
tversme strādā no pulksten 20
līdz 8, bet klienti tiek uzņemti
no pulksten 20 līdz 22. Jelgavas
pilsētā deklarētajiem un tiem,
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jelgavā, par uzturēšanos
naktspatversmē līdz 90. dienai
par vienu nakti jāmaksā viens
eiro, bet klientiem, kuri uzturas
ilgāk par 90 dienām, par vienu
nakti jāmaksā divi eiro. Uzturēšanās maksu naktspatversmē
maksā klienti, kuriem ir regulāri ienākumi – alga, vecuma
vai invaliditātes pensija –, bet
tie, kuri nevar norēķināties par
saņemto pakalpojumu, iesaistās
naktspatversmes telpu uzkopšanas darbos un no maksas tiek
atbrīvoti.

ielās klās melno segumu

 Anastasija Miteniece

Saistībā ar ielu uzturēšanas darbiem līdz
20. augustam autovadītājiem jārēķinās
ar ierobežotu satiksmi Emīla Dārziņa,
Spāru, Parka, Atmodas ielas posmos un
Stadiona ielā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders norāda: vasarā vairākos pilsētas ielu posmos
tiks veikta divkārtu virsmas
apstrāde. «Dubultā virsmas

apstrāde ir ceļu uzturēšanas
veids, ko pielietosim atsevišķās grants seguma ielās.
Virsmas apstrāde pēc šīs tehnoloģijas palīdz novērst ceļa
putēšanu, kā arī izlīdzina segumu,» skaidro I.Auders. Viņš
papildina: lai gan šī seguma
kvalitāte nav salīdzināma ar
asfaltbetona klājumu, tā ir
gana izturīga un var kalpot
pat piecus gadus. Jāpiebilst,
ka melnā seguma ieklāšana
pilsētā praktizēta arī iepriekš,
piemēram, Ganību ielas un 2.
līnijas posmā.
I.Auders stāsta, ka šobrīd
tiek noņemts traucējošais
apaugums, sakārtotas komu-

nikācijas, bet vēlāk tiks piebērtas šķembas, kas izlīdzinās
ceļa segumu, un pa kārtām
notiks materiālu – emulsijas
un šķembu – ieklāšana.
Līdz 20. augustam būvdarbi
norisināsies Emīla Dārziņa
ielas posmā no Kļavu līdz
Rūpniecības ielai, Spāru ielas
posmā no Romas līdz Gatves
ielai, Parka ielas posmā no
Garozas līdz Rasas ielai, Atmodas ielas posmā no Ošu līdz
Meiju ceļam, kā arī Stadiona
ielā. Būtiski uzsvērt, ka darbu
laikā šo ielu posmos ir noteikti satiksmes ierobežojumi
– autovadītāji aicināti ievērot
izvietotās ceļa zīmes.

Ceturtdiena, 2019. gada 11. jūlijs

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Prohorova ielā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17.
punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere Prohorova ielā 13, Jelgavā.
Publiskā apspriešana notiek no 11.07.2019. līdz 25.07.2019. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā
arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība»/«Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt pa e-pastu dome@
dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt
pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr. 9001042284) aicina darbā

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr. 9001042284) aicina darbā

Prasības:
• augstākā izglītība specialitātē, vēlams sertifikāts (ka
tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā);
• labas komunikācijas prasmes, sadarbības un argumentācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• vēlama darba pieredze specialitātē pēdējo trīs gadu laikā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

izmēģinājumprojektā «Par individuālā budžeta modeļa
aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai īstenošanu».

ERGOTERAPEITU(-I).

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

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

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

CV lūgums sūtīt līdz 11. augustam pa e-pastu cv.ttl@
akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi: «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.
Informācija pa tālruni 63012243 vai 63012206.

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

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 atzinusi par nekoptām
šādas kapavietas Jelgavas pilsētas kapsētās, 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, 9-008-001-013, 9-008001-014, 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, 9-V04-008-004, 9-V04-006-005, 9-V04-006-008,
9-V04-016-004, 9-V05-003-011, 9-V05-003-012, 9-V09-005-004, 9-V09-005-003, 9-V09-005-002,
9-V09-007-003, 9-V07-007-009, 9-V09-010-011, 9-V09-012-004, 9-V10-010-007, 9-V10-007-005,
9-V06-002-006, 9-V06-011-007, 9-002-006-006, 9-004-017-013, 9-004-017-002.
Bērzu kapsētā: 2-005-004-135, 2-005-003-045, 2-001-041-005, 2-001-040-004, 2-001-040-003,
2-001-038-001, 2-001-038-008, 2-001-032-012, 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, 2-001-019-001, 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: 5-006-009-003, 5-006-009-004, 5-006-008-003, 5-010-010-004, 5-010-010-017, 5-010011-014, 5-012-010-004, 5-012-008-012, 5-012-009-014, 5-012-008-023, 5-012-008-022, 5-011-002022, 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: 1-004-001-062, 1-004-002-084, 1-004-002-085, 1-004-002-029, 1-004-003-031,
1-004-002-014, 1-004-003-112, 1-007-001-009, 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, 1-003-006-019, 1-003-006-013, 1-003-006-032, 1-003-006-078, 1-003-006-053,
1-003-007-099, 1-003-008-003, 1-003-008-010, 1-003-008-039, 1-004-001-004, 1-004-001-010,
1-004-001-036, 1-004-001-077, 1-004-002-019, 1-004-002-076, 1-004-002-043, 1-004-002-081,
1-004-002-102, 1-004-004-050, 1-004-004-061.
KALNAKROGA KAPSĒTĀ: 3-006-008-003, 3-006-008-004, 3-006-012-001, 3-003-007-004, 3-001001-005, 3-003-013-006, 3-003-003-007.

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)

Galvenie pienākumi:
• izvērtēt vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu
nepieciešamību un/vai atbilstību;
• veikt klientu funkcionālo traucējumu novērtēšanu;
• konsultēt klientus par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos;
• dokumentēt savas darbības.
Atalgojums – 810 EUR
(pārbaudes laikā – 80% no mēnešalgas).

Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
Atalgojums – 1190 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis 63007523.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.

Darbs uz laiku (16 mēnešiem).
Prasības:
• augstākā izglītība specialitātē;
• labas komunikācijas prasmes;
• vēlama pieredze darbā ar pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
• zināšanas «Word», «Exel», «Outlook», «Internet
Explorer» lietošanā.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 25. jūlijam.
Tālrunis 63012536.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

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).
Tālrunis uzziņām – 63021773, 63023866.

MIERA KAPSĒTĀ: 6-007-001-001, 6-001-002-010, 6-001-001-001.

ĀRIJA MATISONE

ROMAS KAPSĒTĀ: 4-002-005-001, 4-002-001-002, 4-001-001-014, 4-001-001-011.

(08.05.1934.–03.07.2019.)

NORAUKU KAPSĒTĀ: 7-002-018-004, 7-002-018-008, 7-002-016-006, 7-002-013-003, 7-002009-006, 7-002-009-005.

Ārija Matisone 30 gadu ir bijusi Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, daudz
laika veltot ģimenes goda un prestiža celšanai.
Viņa mīlēja savu darbu un mīlēja cilvēkus.

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 portālos www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv jāierodas pie kapsētu
apsaimniekotāja (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, tālrunis informācijai 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.
Ar šo sludinājumu tiek atsaukts 2019. gada 4. jūlijā publicētais brīdinājums par iespējamo kapavietas
uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Jelgavas pilsētas kapsētās.

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.
Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)

no 01.09.2019. aicina darbā:

• matemātikas skolotāju;
• speciālo pedagogu(-ģi);
• fizikas skolotāju;
• bioloģijas skolotāju;
• pirmsskolas skolotāju;
• mūzikas skolotāju;
• tautas deju pedagogu(-ģi);
• karjeras pedagogu(-ģi);
• izglītības psihologu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• atalgojumu 800–950 EUR par slodzi;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.
CV, norādot vakanci, lūgums sūtīt
pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 29339751
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

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

Cilvēka dvēsele
Ūdenim līdzīga:
Nāk no debesīm,
Ceļas uz debesīm,
Un atkal lejā
Uz zemes nolaižas
Mūžam mainīga.
(J.V.Gēte)

Par mūža ieguldījumu un augsti profesionālu darba izpildi Ā.Matisone ir apbalvota ar
Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda
zīme».
Glabāsim gaišu Ārijas Matisones piemiņu
kopā ar viņas ģimeni, radiem un draugiem.
Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija un
Dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs
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Jelgavas pilsētas
pašvaldības
administrācija paziņo
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2019.
gada 27. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-35.1.2/1969
«Detālplānojuma projekta zemes gabalam 6. līnijā 18,
Jelgavā, apstiprināšana».
Detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības interneta
vietnē www.jelgava.lv un https://geolatvija.lv.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus.
T.22163952.
Vīrietis meklē darbu. T.24989531.
Aprūpētāja no Bauskas novada. Ir sertifikāts
un darba pieredze ar cukura diabēta un pēc
insulta staigājošiem cilvēkiem, nav pieredzes ar
gulošiem. Varu gatavot, uzkopt pēc vajadzības,
dzīvot uz vietas. Strādāju ar brīvdienām. CV
uzrādīšu darba intervijā. T.20657807.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Olgai Sizoņenko,
no māmiņas atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Guntu Batņu,
māmiņu aizsaulē pavadot.
Kolēģi grāmatvedībā
Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.
(J.Silazars)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jurim Kēleram,
sievu Zaiju mūžības ceļā pavadot.
«Daugavas vanagu» Jelgavas nodaļa

Aizsaulē aizgājuši
LILIJA SIZOŅENKO (1938. g.)
MARIJA UPENEKA (1925. g.)
JEKATERINA ŠVABE (1934. g.)
LUDMILA VEĻA (1934. g.)
RITA AGURCOVA (1939. g.)
IZIDORS LEITĀNS (1924. g.).
Izvadīšana 12.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MALDA ZAIJA KĒLERE (1936. g.).
Izvadīšana 19.07. plkst.14.45 Baložu kapsētā.
FILIBERTS MATASS (1943.g).
Izvadīšana 12.07. plkst. 13:00
Olaines pagasts, Pēternieku kapi.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 11. jūlijs

Muzeja
krājumā –
30. gadu
kauss

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).
13. jūlijā pulksten 12 – pasākums ģimenēm un ne tikai «Pludmales
festiņš». Vairāk informācijas – Jelgava.lv. Dalība – bez maksas (Lielupes
promenādē).
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).
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 14 – Vislatvijas Piena, maizes un medus
svētki (Hercoga Jēkaba laukumā).
31. augustā no pulksten 11 līdz 15.30 – III labsajūtas festivāls «ESI»
(skvērā aiz kultūras nama).
31. augustā no pulksten 14 – Piena paku laivu regate (Driksā).

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).

Drīzumā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja pas
tāvīgo ekspozīciju papildinās Jelgavas meistara šaušanā F.Frickausa kauss – apbalvojums, kas 1936. gadā pasniegts par trīskārtēju
uzvaru šaušanas sacensībās, veidots no 875. proves sudraba un
Jelgavas muzejā nonācis no kādas privātkolekcijas Vācijā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja krājumu papildinājis
jauns eksponāts – 1936.
gadā Jelgavas meistaram
šaušanā F.Frickausam pasniegts kauss, ko rotā Jelgavas ģerbonis.
«Muzeju uzrunāja kāds jurists un
kolekcionārs no Vācijas, kura privātkolekcijā bija nonācis sudraba kauss
ar Jelgavas ģerboni. Viņš bija izpētījis,
ka tas saistīts ar Jelgavu, tādēļ kausu
piedāvāja mums, uzskatot, ka lielāka
vērtība tam būs dzimtenē,» stāsta
Jelgavas muzeja galvenais krājuma
glabātājs Aldis Barševskis. Viņš papildina, ka muzejā ik pa laikam nonāk

informācija no ārzemēm – pārsvarā
no Vācijas – par eksponātiem, kas
varētu būt piederīgi Jelgavai: «Cilvēki ar pietāti attiecas pret citu zemju
vēsturi un mantojumu.»
Sudraba kausu, kas pasniegts
Jelgavas meistaram šaušanā F.Frickausam, rotā uzraksts: «Jelgavas
meistaram šaušanā ar karavīru šauteni un automātisko pistoli. 1934. g.
14. X virsnieka vietnieks F.Frickauss
ar 454,7 p., 1935. g. 29. IX virsnieka
vietnieks F.Frickauss ar 458,6 p.,
1936. g 8. XI virsnieka vietnieks
F.Frickauss ar 468,1 p. pēc 3reizējas
uzvaras iegūst kausu personīgā īpašumā.» «Uzraksts liecina par to, ka
F.Frickauss par Jelgavas meistaru
šaušanā kļuvis trīs gadus pēc kārtas,
par to saņemot kausu no 875. proves sudraba. Taču mums vēl jāveic

padziļinātāks pētījums par šo sporta
veidu un tā norisi Jelgavā, kā arī par
pašu šaušanas meistaru F.Frickausu.
Tādēļ, ja kādam ir informācija par
to, aicinām sazināties ar muzeju,» tā
A.Barševskis.
Muzejā norāda, ka kauss ir nedaudz
apsūbējis, taču kopumā sudrabs ir
labā stāvoklī. To rotā 30. gadu Jelgavas ģerbonis, kā arī vinjete ar rozēm
un rožu lapām pie kausa pamatnes.
«Šis ir interesants jaunieguvums, kas
tuvākajā laikā papildinās Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja pastāvīgo ekspozīciju «Zemgales pērle»,» vērtē muzeja galvenais
krājuma glabātājs.
Jelgavas muzeja kolektīvs izsaka
pateicību Latvijas Republikas vēstniecībai Vācijā par palīdzību eksponāta
nogādāšanā uz Latviju.

Poliklīnikā – sajūtu fotogrāfijas Meditācija šūpuļtīklā
 Jana Bahmane

No 16. jūlija Jelgavas poli
klīnikā būs apskatāma fonda «Nāc līdzās!» veidotā
izstāde «Es ieraudzīju…».
Darbu autori ir jaunieši ar
īpašām vajadzībām, kuri fotogrāfijās iemūžinājuši piedzīvotos mirkļus un sajūtas.
«Fotogrāfijās varam ieraudzīt visdažādākos mirkļus, kas ieskrējuši acīs.
Katrs no tiem nes līdzi kāda brīža
īpašo sajūtu, asociācijas. Svešiniekam
sakrautie malkas klucīši būs vien
grēda, taču Kristiānai tajā slēpjas tik
daudz emociju, jo tā ir viņas vecmāmiņas liepa. Kādam Roberta priedīte
neko neizteiks, bet tikai viņš un Anna
zina, kā tā atceļojusi no meža stādīšanas talkas, ka Roberts šo priedīti
pats stādījis, un tās ir viņa mājas. Mēs
varam tikai minēt, kāpēc Dāvis tulpes
nosaucis par apburtajiem ziediem…
Aiz katras no šīm fotogrāfijām ir kāds
stāsts, un varbūt tas var arī vērotājam
neatklāties tāpat kā autoram, bet
stāstīt ko citu. Arī tas būs stāsts,» tā
izstādes veidotāji.

Ceļojošajā izstādē, kas atklāta šā
gada sākumā, apskatāmi 24 darbi,
kuru autori ir fonda «Nāc līdzās!»
dalībnieki un Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas audzēkņi. Jauniešus
par fotogrāfijas mākslu konsultēja
Latvijā pazīstamais fotomākslinieks
Jānis Deinats.
«Fotogrāfiju izstādi Jelgavas poli
klīnikā organizējam pirmoreiz, taču
bijām domājuši par to arī iepriekš –
ēkā ir daudz brīvu sienu, šeit ikdienā
uzturas daudz cilvēku, tādēļ, mūsuprāt, poliklīnika ir piemērota vieta
izstādei, iespēja apmeklētājiem piesiet
aci. Esam sociāli atbildīgs uzņēmums
– arī pie mums uz rehabilitāciju nāk
cilvēki ar īpašām vajadzībām. Fonds
mūs uzrunāja, un mēs labprāt šo
ideju atbalstījām,» stāsta Jelgavas
poliklīnikas sabiedrisko attiecību un
mārketinga speciāliste Anda Alksne,
papildinot: līdzīgas izstādes plānots
organizēt arī turpmāk.
Izstādes «Es ieraudzīju…» atklāšana notiks 16. jūlijā pulksten 13.
Fotogrāfijas poliklīnikas 3. stāvā
atradīsies līdz vasaras beigām, bet rudenī izstāde būs apskatāma Jelgavas
kultūras namā.

 Jana Bahmane

Pabūt ar sevi un apzināti
veltīt laiku miera un harmonijas vairošanai varēs 14. jūlijā
deju centrā «Cukurfabrika»,
piedaloties gongu meistares
un skaņas terapeites Ingas
Rancānes gongu meditācijā
šūpuļtīklos, kas notiks pulksten 16, 17.30 un 19.
Pasākumu rīko deju centrs «Cukurfabrika», un, kā norāda organizatori,
meditācija ir viens no veidiem, kas palīdz
nolikt malā skrienošās domas un restartēties. «Miers ir katrā no mums – tas nav
jāiegūst no jauna, taču straujā ikdiena un
stress bieži dominē pār mūsu sajūtām.
Meditācijā skaņas ir kā pavadonis, kas
atgriež harmoniskās sajūtas,» uzsver
I.Rancāne, piebilstot, ka būs iespēja
izbaudīt ne vien gongu skaņas – skanēs
arī Tibetas trauki, kokle, šruti, kotamo
un citi instrumenti.
Pieteikties meditācijai var vietnē http://
benefit.cukurfabrika.lv/pieraksts/ vai pa
tālruni 27795685. Interesenti aicināti
ņemt līdzi spilvenu un plediņu. Dalības
maksa – 8 eiro.

Atpūta ģimenēm bez iepriekšējas plānošanas
 Jana Bahmane

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sagatavojis ceļvedi «Ašās idejas
brīvdienām Jelgavas pusē», apkopojot brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem Jelgavā un apkārtnē, ko var baudīt bez
iepriekšējas plānošanas un pieteikšanās. Piedāvājums iekļauj informāciju par teju 30 apskates objektiem, vietām un atpūtas iespējām,
kas sastrukturizēta trīs tematiskās sadaļās – «Izzinoši», «Izklaidējoši»
un «Svaigā gaisā». Tāpat ceļvedis iepazīstina ar piknika vietām un
ģimenēm ar bērniem piemērotākajām ēdināšanas iestādēm.
«Ikreiz, gatavojoties jaunajai sezonai,
izstrādājam arī kādu īpašu sezonas
piedāvājumu, jo mainās dažādu objektu
darba laiks un mēs vēlamies aktualizēt

tūrisma piedāvājumu pilsētā. Pieredze
liecina, ka šādā formātā cilvēki informāciju uztver daudz labāk,» norāda Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve

Sandra Grigorjeva. Jauno ceļvedi «Ašās
idejas brīvdienām Jelgavas pusē» var lejupielādēt Jelgavas tūrisma portāla visit.
jelgava.lv sadaļā «Atpūta un izklaide»,
apakšsadaļā «Bērniem un skolēniem»,
vai saņemt Tūrisma informācijas centrā
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
Sadaļā «Izzinoši» apkopoti objekti,
kur iespējams uzzināt ko jaunu, iepazīt
vēsturi un līdzdarboties, piemēram,
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija,
vēsturisko spēkratu kolekcija «Anru

motors». Sadaļā «Izklaidējoši» ietverti
objekti, kas ir īpaši saistoši bērniem, –
«Karameļu darbnīca», bērnu izklaides
un atrakciju centrs «Martas zeme» un
bērnu izpriecu centrs «Bossiks», kā arī
Pasta salas slidotava, kur vasaras sezonā
var skrituļot. Jāpiebilst, ka «Karameļu
darbnīcā» katru darba dienu un sestdienās noteiktā laikā ir iespēja vērot
bezmaksas paraugdemonstrējumu šovu,
izgatavot savu karameli un degustēt
dažādus saldumus.
«Plašas atpūtas iespējas ģimenēm
Jelgavā ir arī svaigā gaisā – Lielupes
palienes pļavas ar skatu torni savvaļas

zirgu vērošanai, Pasta sala ar Smilšu
skulptūru parku, diviem rotaļu laukumiem, pludmali un brīvdabas trenažieriem. Tāpat bērniem patiks lielākajā
rotaļu laukumā Jelgavā – Ozolskvērā,
kur šovasar atklāts vides objekts «Laika
vilciens». Plašas iespējas atpūtai mūsu
pilsētā ir arī uz ūdens – izbraucieni pa
Lielupi un Driksu ar kuģīšiem, ūdensvelosipēdiem, laivām un SUP dēļiem,»
tā S.Grigorjeva.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
piedāvājumā apkopotas arī izzinošas un
izklaidējošas vietas tuvākajā apkārtnē –
Jelgavas un Ozolnieku novadā.

