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Spīdolas Valsts ģimnāzija
iekārtojas jaunajās telpās

kas brīvdabas koncertzālē «Mītava» notiks
26. jūlijā pulksten 20.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Var pretendēt uz
pabalstiem nākamajam
mācību gadam
 Jana Bahmane

Līdz 15. augustam
maznodrošinātas,
daudzbērnu un aizbildņu ģimenes Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē
var vērsties ar iesniegumu pabalstu saņemšanai jaunajā mācību
gadā. Tāpat var iesniegt
iztikas līdzekļu deklarāciju trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statusa iegūšanai.

Foto: Raitis Supe
 Jana Bahmane

Gatavojoties mācību
gadam, ko Spīdolas
Valsts ģimnāzijas kolektīvs sagaidīs jaunās
telpās – Sarmas ielā 2,
šobrīd aktīvi norit pārvākšanās process – iekārtojot jauno mācību
vidi, no ēkas Mātera
ielā 30 tiek pārvestas
mēbeles un mācību
aprīkojums.
Spīdolas Valsts ģimnāzijas
pārcelšanos uz Sarmas ielu 2 paredz Jelgavas izglītības attīstības
stratēģija 2019.–2025. gadam,
kurā viens no mērķiem ir skolu
tīkla sakārtošana pilsētā. Telpas
Mātera ielā attiecībā pret skolēnu
skaitu ģimnāzijai bija par šauru,
tādēļ līdz ar jauno mācību gadu
izglītības iestāde sāks darbību
plašākā ēkā.
Spīdolas Valsts ģimnāzijas di-

rektores vietniece administratīvi
saimnieciskajā darbā Ilze Miezīte stāsta, ka jaunās telpas tiek
iekārtotas pa mācību blokiem.
Tā skolas 1. stāva mazajā gaitenī
būs dabaszinātņu bloks, bet lielajā
gaitenī – matemātikas kabineti
un skolas administrācija; 2. stāvā
būs latviešu valodas kabinetu
bloks, kā arī vēstures, politikas,
kulturoloģijas kabineti un datorklases; ēkas 3. stāvā tiek ierīkots
svešvalodu bloks. «Plašās telpas
padarīs ērtāku mācību procesu.
Ja agrāk, piemēram, vairākiem
valodu skolotājiem nācās dalīt
vienu kabinetu, visu laiku nēsājot
līdzi savas mantas un mācību
materiālus, tad tagad katram būs
atsevišķs kabinets. Savas telpas
nebija arī dabaszinātņu skolotājai
Agijai Lācei, kura mācību stundas
vadīja skolas aktu zālē, un dažkārt bija problemātiski mācību
stundu norisi salāgot ar citiem
zālē notiekošiem pasākumiem,»
skaidro I.Miezīte.

Jaunnedēļ skolā plānots uzsākt
nelielus remontdarbus – remonts
notiks 1. stāva foajē, topošajā
bioloģijas kabinetā, kas tiks izveidots, apvienojot trīs telpas,
tāpat paredzēts izveidot papildu
tualešu telpas, jo tualešu skaits
skolā, kā norāda I.Miezīte, šobrīd
ir nepietiekams. «Protams, liels
ieguvums ir arī sporta zāle – iepriekšējā ēkā mums tādas nebija
–, un šovasar tur tiks slīpēta un
krāsota koka grīda. Tāpat esam
ieguvuši plašāku ēdnīcu, un arī
skolas parlamentam būs sava
telpa, ko iekārto paši parlamenta
dalībnieki. Šajā ēkā ir arī par
trīsdesmit kvadrātmetriem plašāka aktu zāle nekā Mātera ielā,
turklāt ar ļoti labu flīģeli,» tā
viņa, uzsverot, ka jaunajās telpās
pieejams arī aprīkots puišu darbmācības kabinets.
Skolas pārvākšanās procesā
piedalās esošie un topošie skolēni,
skolas tehniskais personāls un
viņu ģimenes, absolventi, peda-

gogi un brīvprātīgie. «Piemēram,
matemātikas skolotāja Margita
Jirgensone kosmētisko remontu
savā kabinetā veica kopā ar ģimeni, tāpat savu kabinetu kopā
ar skolēniem un viņu vecākiem
remontēja latviešu valodas un
literatūras skolotāja Antra Latiša.
Esmu ļoti pateicīga mūsu dežurantiem un sargiem, kuri pārvākšanās procesā iesaistīja ģimenes.
Divas dienas mums palīdzēja arī
zemessargi,» tā I.Miezīte. Viņa
norāda, ka vairāki interesenti
atsaucās pēc vietnē «Facebook»
publicētā skolas aicinājuma iespēju robežās palīdzēt pārcelšanās
procesā. «Galdus un krēslus varam pārvietot pašu spēkiem, bet
skapji ir par smagu, tādēļ uzrunājām Latvijas Nacionālos bruņotos
spēkus – plānots, ka jaunnedēļ
mums pievienosies karavīri,»
norāda direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā,
izsakot pateicību ikvienam, kas
atbalsta skolas kolektīvu.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova stāsta, ka trūcīgās ģimenes var
pretendēt uz pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai 50 eiro
apmērā mēnesī; ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē Jelgavas
Izglītības pārvaldes apstiprinātā
ēdināšanas pakalpojuma maksas
apmērā (šobrīd – 1,42 eiro dienā);
pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai mācību gadā 20 procentu apmērā no
biļetes cenas pieciem braucieniem
dienā, kas nozīmē, ka šie skolēni
pilsētas sabiedrisko transportu
noteikto reižu skaitu var izmantot
bez maksas, jo pašvaldība visiem
skolēniem līdzfinansē 80 procentus no biļetes cenas; skolēnu
individuālo mācību piederumu
iegādei – vispārējās izglītības
iestāžu klātienes izglītojamajam
57 eiro apmērā, bet piecus un
sešus gadus veciem bērniem, kuri
apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 29 eiro apmērā
–, un šis pabalsts tiek piešķirts,
uzsākot mācību gadu. Tāpat
trūcīgas ģimenes var pretendēt
uz pabalstu profesionālās ievirzes
izglītības mācību maksas segšanai
15 eiro apmērā mēnesī.
Maznodrošinātās ģimenes var
pretendēt uz visiem minētajiem
pabalstiem, izņemot profesionālās ievirzes izglītības mācību
maksas segšanai. Šīm ģimenēm
pabalsts pirmsskolas izglītības
iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai ir 40 eiro mēnesī.
Savukārt daudzbērnu ģimenes
var pretendēt uz visiem pabalstu

veidiem, izņemot pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem pieejamie pabalsti tiek piešķirti bez
ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas.
Tā kā norēķiniem par ēdināšanu skolā un braukšanu
pilsētas sabiedriskajā transportā
jāizmanto Jelgavas pilsētas skolēna elektroniskā apliecība, lai
saņemtu šos pabalstus, skolēnam
ir nepieciešams šis dokuments.
Vienlaikus daudzbērnu ģimenes, kuras Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē iesniedz iztikas līdzekļu
deklarāciju un kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz 242 eiro uz
vienu ģimenes locekli, var pretendēt arī uz Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām
pārtikas pakām, higiēnas un
kancelejas precēm, ko iespējams
pieprasīt ik pēc trim mēnešiem.
Bet aizbildņu ģimenes, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 265
eiro uz vienu ģimenes locekli, reizi
mācību gadā var saņemt pabalstu
individuālo mācību piederumu
iegādei, ēdināšanai skolā, kā arī
profesionālās ievirzes izglītības
mācību maksas segšanai.
Jāuzsver, ka pašvaldības pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai
var saņemt ikviena ģimene, kurā
ir 5. un 6. klases skolēni, – pabalsts ir 20 procentu apmērā no
ēdināšanas pakalpojuma cenas
izglītības iestādē, bet ne vairāk
kā 0,28 eiro dienā. Lai saņemtu šo
pabalstu, ģimenes pilnvarotajam
pārstāvim Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz iesniegums.
Lai saņemtu kādu no pabalstiem, daudzbērnu ģimeņu
skolēnu vecākiem ar iesniegumu
jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
115. telpā. To var izdarīt pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no
13 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten
8 līdz 12 un no 13 līdz 17 un
piektdienās no pulksten 8 līdz 12
un no 12.30 līdz 14.30. Pārvaldē
norāda: lai skolēni saņemtu pabalstus jau no 1. septembra, tie
jāpieprasa līdz 15. augustam.
Turpinājums 3.lpp.

Akcijā «Ar prieku pretī zināšanām» aicina ziedot mācību piederumus
 Jana Bahmane

Sabiedrības integrācijas pārvalde aicina piedalīties ikgadējā labdarības akcijā «Ar prieku pretī
zināšanām». Tās mērķis ir sarūpēt bērniem, kuru
ģimenēm ir materiālas grūtības, nepieciešamos
skolas piederumus jaunajai mācību sezonai. Piedalīties akcijā, atbalstot līdzcilvēkus, var līdz 19.
augustam.

Arī šogad Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi
rūpīgi izraudzījusies ģimenes,
kurām nepieciešams atbalsts
mācību līdzekļu iegādei bērniem. Labdarības akcijā savāktie mācību piederumi tiks
ziedoti 20 Jelgavas skolēniem,

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

kuri uzsāks mācības pirmajā
klasē vai turpinās izglītošanos
sākumskolā.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža
skaidro, ka katram bērnam
plānots sarūpēt skolas somu
un citus nepieciešamos mācību
materiālus un piederumus sko-

63048800

birojs@info.jelgava.lv

lai, piemēram, rakstāmlietas,
līniju un rūtiņu burtnīcas, guašas un ūdenskrāsas, plastilīnu,
penāli, sporta apģērba maisiņu.
«Aicinām ziedot jaunus mācību
piederumus, jo skolas gaitu
uzsākšana katram bērniņam
ir īpašs notikums,» tā I.Antuža.
Interesenti par nepiecieša-

majiem skolas piederumiem
aicināti jautāt akcijas organizatoriem, zvanot pa tālruni
29225919 vai 63023409.
Akcijas noslēguma pasākums, kurā bērniem tiks pasniegtas sarūpētās mantas, Sabiedrības integrācijas pārvaldē
notiks 22. augustā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Sestais nakts pusmaratons pulcē
rekordlielu skaitu jelgavnieku
Pilsētā aizvadīts sestais Jelgavas nakts pusmaratons, kas
vienlaikus bija arī viens no skriešanas seriāla ««Bigbank»
skrien Latvija» posmiem. Pasākumam mūsu pilsētā reģistrējās
4663 dalībnieki, bet sacensību dienā pulcējās 3220 skrējēju
– gan jelgavnieki un citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji, gan arī
ciemiņi no Lietuvas, Krievijas, Meksikas, Itālijas, Lielbritānijas
un Slovākijas. «Skriešanai katru gadu pievēršas arvien vairāk
cilvēku, un aktīvāki gadu gaitā kļūst jelgavnieki – ja pirmajos
gados Jelgavas nakts pusmaratonā startēja ap 300 cilvēku, kuri
Jelgavas pilsētu norādīja kā savu dzīvesvietu, tad šogad tie bija
jau vairāk nekā 1700 dalībnieku,» stāsta Sporta servisa centra
pārstāve Aļona Fomenko, papildinot, ka pasākuma formāts
nodrošina sporta aktivitātes dažāda vecuma un dažādas fiziskās
sagatavotības dalībniekiem. Proti, tas ir iecienīts ģimeņu vidū,
jo vecāki un bērni var piedalīties ne vien klasiskajās distancēs,
bet arī mazuļu rāpošanas sacensībās, bērnu vai ģimeņu
skrējienā. Vienlaikus pusmaratons pulcē skriešanas entuziastus
un profesionālus sportistus, kuri pie mums brauc sasniegt
personīgos rekordus – Jelgavas trase ir viena no ātrākajām
astoņos skriešanas seriāla posmos, un to iespējams nodrošināt,
pateicoties sakārtotai pilsētas videi.
Jelgava var lepoties
ar sportiskām ģimenēm – to apliecina
arī kuplā Kalniņu
ģimene, kurā aug
četri bērni: 11 gadus
vecais Klāvs, astoņus
gadus vecais Renārs,
piecgadīgais Miķelis
un 1,8 gadus vecā
Dārta. «Nakts pusmaratonā mēs piedalāmies jau ceturto
gadu, un vienmēr ikviens no mums atrod
sev piemērotu distanci. Pirmo medaļu
šogad mums izcīnīja
Dārta – viņa bija ātrākais mazulis rāpošanas distancē. Mūsu piecgadnieks
pārbaudīja spēkus bērnu skrējienā, tētis piedalījās ģimeņu skrējienā, bet
es ar vecākajiem dēliem skrēju piecu kilometru distanci,» stāsta mamma,
papildinot, ka sportošana ģimenes lokā naksnīgajā Jelgavā jau kļuvusi
par tradīciju.
Mazuļu rāpošanas
sacensības kļuvušas
par vienu no Jelgavas
nakts pusmaratona
jautrākajām aktivitātēm – šoreiz tajās
iesaistījās 21 mazais
rāpotājs, tostarp divi
dvīņu pāri. «Mūsu
dvīņiem Kristam un
Reinim šodien aprit
gads un divi mēneši.
Kaut gan abi puiši
jau sākuši staigāt,
nodomājām: lai jau
vēl parāda savas
superrāpuļu spējas. Mājās rāpošanas sacensības viņiem notiek regulāri,»
atzīst mamma Anna Āne, atklājot, ka vēl pirms pasākuma ģimene nolēma:
skubināšanai vajadzīgs tik vien, lai pasauc tētis, jo tas nostrādā labāk par
jebkuru mantu. Citi mazuļi rāpot tika mudināti ar telefonu, automašīnas
atslēgām, dažādu ierīču vadiem, mantiņām, knupīšiem un čipsiem.

Šogad pusmaratonā bija vairākas novitātes, viena no tām – jauns maršruta
posms pa Zemgales Olimpiskā centra stadionu, daļu distances veicot pa
skrejceļu. Šajā posmā bija ieviesta arī sprinta josla – 140 metru distance ar
atsevišķu laika kontroli. Kā atzina pusmaratona skrējēji, mīkstais segums
pēc asfalta bija patīkams pārsteigums, taču sprinta josla daudziem izrādījās klupšanas akmens, kas izjauca tempu. Ātrākais pusmaratona sprintā
bija Kārlis Evertovskis no Rīgas – 140 metrus viņš noskrēja 12,59 sekundēs.
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto Ivars Veiliņš, Mareks Gaļinovskis

Jelgavas nakts pusmaratona kulminācija bija garāko distanču skrējieni, kas pulcēja visvairāk dalībnieku –
amatierus, profesionālus sportistus, jauniešus, seniorus, darba kolektīvus un ģimenes. Populārāko – piecu
kilometru – distanci pievārēja 858 pasākuma dalībnieki, 10 kilometru distanci – 723 skriešanas entuziasti, bet
pusmaratonā godam finišēja 531 skrējējs. Kā atzina paši dalībnieki, katram bija sava motivācija piedalīties –
kāds to darīja prieka pēc draugu un ģimenes lokā, kāds cīnījās ar sevi, bet vēl kāds skrēja pēc rezultāta.
Šogad ātrākā skrējēja pusmaratonā
sieviešu vidū bija
Ilona Marhele no
Alūksnes, kura ir
arī Jelgavas sportistes Anastasijas
Gerasevas jaunā
trenere. «Pusmaratona distance
man šoreiz bija
cīņa ar sevi, jo
skrēju pēc rezultāta. Gribēju pārspēt
personīgo rekordu, un tas nekad nav viegli, jo no sportista prasa ne vien fizisku, bet arī
lielu morālo spēku. Trase gan bija viegla un ātra – bez kāpumiem un tikai
ar diviem 180 grādu pagriezieniem –, un, koncentrējoties skrējienam, man
viss izdevās,» tā sportiste, vērtējot, ka šis ir šosezon trešais skriešanas seriāla posms, kurš paliks atmiņā ar īpašu atmosfēru. «Bieži vien skrienot es
neredzu, kas notiek apkārt, jo ļoti koncentrējos pareizai elpošanai, tomēr
šoreiz nevarēju nepievērst uzmanību izgaismotajiem pilsētas objektiem
– tie bija kā mākslas darbi, kas radīja ļoti īpašu atmosfēru,» stāsta I.Marhele, kura finišēja stundā 17 minūtēs un 40 sekundēs, tādējādi pārspējot
personīgo rekordu. Jāpiebilst, ka ātrākais Jelgavas nakts pusmaratona
skrējējs šogad bija Dmitrijs Serjogins no Mārupes, kurš distanci pieveica
stundā astoņās minūtēs un vienā sekundē.

956 dalībnieki bērnu grupā atkarībā no vecuma pieveica 200, 500 vai 830
metrus, skrienot no pils puses līdz finišam Pasta salā. Jaunākos dalībniekus
distancē pavadīja vecāki, bet lielākie bērni bija apņēmības pilni paši cīnīties
par medaļām. «Es skrēju 500 metru distanci un par rezultātu esmu gandarīta.
Pirms četriem gadiem piedalījos pirmoreiz, un tad bija asaras, jo mani pagrūda
un es nobrāzu celi. Tagad esmu kļuvusi gudrāka – skrienu mierīgā tempā,
virzoties gar malu, jo tā
vieglāk veikt apdzīšanas
manevru,» atzīst desmitgadīgā jelgavniece Gabriela Zelmane. Citi bērnu
skrējiena dalībnieki gan
uzsvēra: svarīgs ir ne tikai
rezultāts un medaļa, bet
arī pārsteigums finišā –
šoreiz tā bija putu ballīte.

Ievērojot tradīciju īpaši izcelt ātrākos
mūsu pilsētas skrējējus, Jelgavas nakts
pusmaratona noslēgumā apbalvoti
ne vien katras distances ātrākie seši
dalībnieki absolūtajā vērtējumā, bet
arī seši ātrākie jelgavnieki. Atkārtojot
pērnā gada panākumus, piecus kilometrus no jelgavniekiem visātrāk veica
Anastasija Vidončikova (21 minūte 25
sekundes) un Endijs Titomers (17
minūtes 40 sekundes), 10 kilometru
distanci – Anastasija Geraseva (41 minūte 26 sekundes) un Oskars Blauss (39
minūtes 14 sekundes). Savukārt pusmaratona distancē ātrākie jelgavnieki
bija Oskars Stāmers (18 minūtes 50 sekundes) un Sandra Platā. «Noskrēju ļoti
labi un laboju savu rekordu uz stundu
38 minūtēm un 57 sekundēm. Savā
pilsētā bija pareizais noskaņojums un
viss izdevās, kaut arī konkurence bija
spēcīga,» vērtē S.Platā.

Šogad Jelgavas nakts pusmaratonā
bija mainīta startu kārtība – pusmaratona un 10 kilometru distanču skrējēji
startēja atsevišķi no piecu kilometru
skrējējiem, turklāt garajām distancēm
starts bija par 20 minūtēm agrāk.
Tādējādi finišā ar nelielu laika starpību
tikās gan pirmie piecu, gan desmit
kilometru skrējēji. Bet pēc vairāk nekā
stundas finišēja arī pusmaratonisti.
Šajās distancēs visiem dalībniekiem tika
pasniegtas īpašas piemiņas medaļas.
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JAP piedāvā izmantot
maršrutu plānošanas rīku
 Jānis Kovaļevskis

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) pilsētā
nodrošina autobusu
satiksmi 20 dažādos
maršrutos, un, tuvojoties jaunajam mācību gadam, iedzīvotāji
tiek aicināti plānot
savu pārvietošanos
pilsētā, izmantojot
īpašu maršrutu plānošanas rīku, kas pieejams uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.
JAP Pārvadājumu daļas vadītājs
Gatis Dūmiņš skaidro, ka maršrutu plānošanas rīks nodrošina
iespēju pilsētā pārvietoties, gan
izmantojot tiešos reisus, gan pēc
savienoto reisu principa – šādā
gadījumā plānošanas rīkā jāievada
maršruta sākumpunkts, mērķis,
kurā vēlas nokļūt, un vēlamais
brauciena laiks. «Sistēma piedāvās
labākos risinājumus, kā nokļūt
izvēlētajā galamērķī. Īpaši aktuāli
tas varētu būt skolēniem, kuri nākamajā mācību gadā apmeklēs citu

skolu vai ir mainījuši dzīvesvietu.
Tuvāko mēnešu laikā pieturvietās
un autobusos plānojam izvietot arī
shematiskus autobusu kustības
maršrutu plānus, lai iedzīvotājiem
būtu vieglāk orientēties maršrutu
tīklā,» uzsver G.Dūmiņš. Informācija par iespējām plānot savu pārvietošanos pilsētā ar sabiedrisko
transportu, izmantojot maršrutu
plānošanas rīku, ir nodota visām
izglītības iestādēm, kuras par to
informēs skolēnu vecākus.
«No septembra tiks nodrošināts arī papildu reiss no Satiksmes ielas mikrorajona līdz Loka
maģistrālei. Tas būs paredzēts
tieši skolēniem, lai viņi ērtāk
varētu nokļūt 4. vidusskolā,
pamatskolā «Valdeka»-attīstības
centrā un 6. vidusskolā. Par šī
reisa izpildes laiku un maršrutu
informēsim pēc konsultācijām ar
izglītības iestādēm, kuras apzinās
savu audzēkņu vajadzības,» piebilst G.Dūmiņš.
Papildu informāciju par autobusu kustības sarakstu un reisu
izpildi var iegūt arī pa JAP diennakts dispečerdienesta tālruni
63045945.

Aicina pavadīt darba
dienu koprades telpās
 Anastasija Miteniece

25. jūlijā no pulksten
10 līdz 17 Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa inkubators
rīko pasākumu «Citāda
darba diena» – tā gaitā
ikvienam būs iespēja
pavadīt dienu, strādājot
Jelgavas Biznesa inkubatora koprades jeb
atvērtā biroja telpās.
«Pasākums «Citāda darba diena» apmeklētājiem sniegs izpratni
par mūsdienīgu darba stilu, kad,
strādājot ar portatīvo datoru,
cilvēks nav piesaistīts konkrētai
darba telpai un darba efektivitātes
uzlabošanas nolūkos var atļauties
nomainīt ierasto vidi, lai satiktu
jaunus cilvēkus, apmainītos ar
informāciju vai gūtu jaunus priekšstatus. Aicinām izmantot šo iespēju
dažādu uzņēmumu darbiniekus,
pašvaldību pārstāvjus, jaunos uzņēmējus un freelance darbiniekus,»
norāda LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora kopienas vadītāja Renāte
Bērante, papildinot, ka pasākuma
dalībniekiem būs iespēja iepazīt
vienīgās koprades telpas Jelgavā,
kuras darbam ikdienā izmanto

gan inkubatora jaunie uzņēmēji,
gan citi interesenti.
Pasākums norisināsies LIAA
Jelgavas Biznesa inkubatorā Peldu
ielā 7, 5. stāvā. Ikviens koprades
telpās varēs izvēlēties sev ērtu
zonu strādāšanai – iekštelpās vai
uz terases. Iepriekšēja reģistrācija
nav nepieciešama, un pasākumu
iespējams apmeklēt sev ērtā laikā
no pulksten 10 līdz 17, līdzi ņemot
portatīvo datoru un citus piederumus, kas nepieciešami darbam.
Jāpiebilst, ka koprades telpas jeb
atvērtais birojs Jelgavas Biznesa
inkubatorā darbojas kopš 2017.
gada janvāra un galvenā ideja ir
piedāvāt atvērtā tipa telpas dažādu
nozaru mazajiem uzņēmējiem,
pašnodarbinātām personām un
lielu uzņēmumu darbiniekiem,
kuriem nav sava biroja. Jelgavas,
Ozolnieku, Auces, Dobeles, Tērvetes un to novadu iedzīvotājiem
koprades telpas pieejamas bez
maksas katru darba dienu no pulksten 10 līdz 17. Vairāk par iespēju
tās izmantot darba vajadzībām
var uzzināt pa e-pastu jelgava@
liaa.gov.lv.
LIAA biznesa inkubatori tiek
finansēti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta «Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo
industriju inkubators» gaitā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Satiksmes ielā izbūvēts
bērnu rotaļu laukums

Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu var pieprasīt visa mācību gada
garumā, iesniedzot pieteikumu
līdz katra mēneša 15. datumam,
– tad pabalstu var saņemt no
nākamā mēneša pirmā datuma.
Izņēmums ir pabalsts individuālo
mācību piederumu iegādei, ko
piešķir reizi mācību gadā, un to var
pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.
Savukārt iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju ar nepieciešamajiem
dokumentiem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa saņemšanai iespējams pirmdienās un
trešdienās rindas kārtībā pārvaldes
104. un 106. kabinetā. Pirmdienās
to var izdarīt no pulksten 9 līdz 12
un no 15 līdz 19, bet trešdienās – no
pulksten 9 līdz 12. Savukārt otrdie-

nās un ceturtdienās no pulksten 9
līdz 12 deklarāciju var iesniegt pēc
iepriekšēja pieraksta, pirms tam
piesakoties pa tālruni 63048914
vai 63007224.
Jāpiebilst, ka tāpat pašvaldība
daudzbērnu ģimeņu bērniem nodrošina interešu un profesionālās
ievirzes izglītības apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Pilnīgi
visi Jelgavā deklarētie skolēni bez
maksas var apmeklēt bērnu un
jauniešu centra «Junda» pulciņus.
Tāpat visi pilsētas izglītojamie,
izmantojot Jelgavas skolēnu apliecību, sabiedriskajā transportā
var braukt ar 80 procentu atlaidi,
kā arī bez maksas apmeklēt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeju un Ādolfa
Alunāna memoriālo muzeju.

No 2019. gada 1. augusta tiek izbeigts
līgums ar ģimenes ārsti Santu Ābeli un pie
ārstes reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.
Santas Ābeles prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Una Leitāne,
un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta
ir ārstes darbības pamatteritorijā, tiks
piereģistrēti pie Unas Leitānes. Ģimenes
ārstes Unas Leitānes prakses vietas
adrese: Jelgava, Raiņa iela 16-1A, tālrunis
29340439.
Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības
pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu
ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par
primārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams
mājaslapas vmnvd.gov.lv sadaļā «Ģimenes
ārsti atbilstoši teritorijām».
Jautājumu gadījumā var sazināties ar
Nacionālā veselības dienesta Zemgales
nodaļu, tālrunis 63027249, e-pasts zemgale@vmnvd.gov.lv.
Ražošanas uzņēmums SIA «Dinair Filton»
(reģ.Nr.40003801344)
aicina darbā KOMPLEKTĒTĀJUS(-AS).

Foto: Raitis Supe
 Anastasija Miteniece

izvēlēta, ņemot vērā iedzīvotāju lielo pieprasījumu, kā arī
Satiksmes ielā 59
pašvaldības zemes pieejamību
– starp bērnudār–, savukārt šogad projekts tika
zu «Kamolītis» un
realizēts, informē pašvaldības
daudzdzīvokļu māiestādē «Pilsētsaimniecība».
jām – uz pašvaldībai
Laukums Satiksmes ielā 59
piederošas zemes
izbūvēts starp daudzdzīvokļu
izveidots rotaļu laumājām un pirmsskolas izglīkums dažāda vecuma
tības iestādi, un tur rotaļu
bērniem.
zona veidota divās daļās – 105
kvadrātmetru platībā laukums
Lēmums par rotaļu laukuma bērniem vecumā no viena
izbūvi Satiksmes ielā 59 pie- līdz astoņiem gadiem un 155
ņemts jau pērn aprīlī – vieta kvadrātmetru platībā laukums

bērniem vecumā no pieciem
līdz divpadsmit gadiem. Abos
pieejamas vairākas šūpoles un
dažādi rotaļu elementi, kas piemēroti jaunākiem un vecākiem
bērniem, un visas iekārtas
atbilst EN1176 drošības standartam. Tāpat katrā laukumā
uzstādīts soliņš, atkritumu
urna un informācijas stends.
Objektā izbūvēts arī apgaismojums – jauna apgaismojuma
līnija un trīs apgaismes balsti.
Darbus veica SIA «JLD», to
izmaksas – 44 843 eiro ar PVN.

Tehnoloģiju vidusskolas apkaimē pārbūvē
lietusūdens kanalizācijas sistēmu
 Ilze Knusle

Meiju ceļa posmā
no Kazarmes ielas
līdz iebrauktuvei uz
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu Meiju ceļā
9 sākta lietusūdens
kanalizācijas sistēmas
pārbūve. Darbu laikā
iespējami satiksmes
ierobežojumi.
«Līdz šim šajā pilsētas daļā
– Meiju ceļā, Kazarmes, Pionieru, Pulkveža Brieža ielā – lietusūdeņi tika ievadīti saimnieciskajā kanalizācijā, bet tagad
lietusūdens kanalizācija tiks
atdalīta no saimnieciskās kanalizācijas,» stāsta pašvaldības

iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja vietniece Žanna Barkovska. Viņa skaidro, ka šajā
Meiju ceļa posmā tiks izbūvēta
atdalīta lietusūdens kanalizācija, pārtīrīti grāvji un tiem
izveidoti pievadi lietusūdens
kanalizācijas sistēmai.
Jelgavā joprojām ir vairāki
rajoni, kur lietusūdens ieplūst
saimnieciskās kanalizācijas sistēmā. «Tādēļ intensīvu nokrišņu laikā saimnieciskās kanalizācijas sistēma nespēj šo ūdens
daudzumu uztvert un efektīvi
novadīt,» skaidro speciāliste.
Stipra lietus laikā notekgrāvji
tiek aizsprostoti, ļaujot ūdenim krāties grāvjos, bet vēlāk
tie pakāpeniski tiek novadīti

saimnieciskajā kanalizācijā.
Tomēr, kā atzīst Ž.Barkovska,
šis risinājums nav ilgtspējīgs,
tāpēc «Pilsētsaimniecība» kopā
ar SIA «Jelgavas ūdens» pakāpeniski pārbūvē kanalizācijas
sistēmu vietās, kur lietusūdens
tiek novadīts saimnieciskajā
kanalizācijā.
Darbus Meiju ceļa rajonā
veic SIA «Kulk», un tos plānots pabeigt līdz septembrim.
Tikmēr iedzīvotājiem jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem –
satiksme Meiju ceļa posmā no
Kazarmes ielas līdz Tehnoloģiju vidusskolai tiks organizēta
pa vienu joslu.
Kanalizācijas pārbūves
izmaksas šajā objektā ir 36
879,67 eiro bez PVN.

Var pretendēt uz pabalstiem
nākamajam mācību gadam Krišjāņa Barona ielas posmā atjauno ietvi
No 1.lpp.
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 Anastasija Miteniece

Krišjāņa Barona ielas
posmā no Pasta ielas
līdz Jelgavas kultūras nama iebrauktuvei tiek atjaunots
gājēju ietves segums
– vecā asfaltbetona
vietā tiek ieklāts bruģis. Būvdarbu zonā
ir ierobežota gājēju
kustība.
Pērn ietves segums atjaunots Uzvaras ielas posmā no
Krišjāņa Barona ielas līdz
iebrauktuvei pie kultūras
nama, kā arī Krišjāņa Barona
ielas posmā no kultūras nama
līdz Uzvaras ielai, savukārt

Foto: JV
šobrīd ietve tiek sakārtota
posmā no kultūras nama līdz
Pasta ielai, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders. «Vecais asfaltbetona
segums šajā posmā jau ilgstoši

bija kritiskā
stāvoklī –
bedrains, vietām sadrupis.
Turklāt tas
bija pēdējais
nesakārtotais
ietves posms
pie kultūras
nama,» skaidro I.Auders,
papildinot, ka
tur paredzēts
ieklāt bruģi 315 kvadrātmetru
platībā.
Būvdarbi plānoti līdz 20.
augustam – šajā laikā ietve gājējiem nebūs pieejama, tādēļ
iedzīvotāji aicināti izmantot
ietvi kultūras namam pretējā
ielas pusē.

Pienākumi:
• veikt gaisa filtru komplektēšanu un
montāžu;
• ievērot gaisa filtru komplektēšanas
tehnoloģiskos procesus;
• precīzi ievērot darba uzdevumu nosacījumus.
Prasības:
• darba pieredze ražošanas jomā;
• augsta atbildības izjūta un pašdisciplīna;
• prasme strādāt komandā;
• spēja pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu strauji augošā starptautiskā uzņēmumā SIA «Dinair Filton» – piederību AAF grupai;
• profesionālās apmācības;
• ieguldījumam atbilstošu atalgojumu,
sākot no 825 EUR pārbaudes laikā, un
sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus
Latvijā un ārvalstīs;
• darbu maiņās (no plkst.6.30 līdz 15; no
plkst.15 līdz 23.30; no plkst.23.30 līdz 6);
• bezmaksas karstos dzērienus;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• transportu no Olaines līdz Jelgavai pēc 2.
maiņas un uz 3. maiņu;
• komandas saliedēšanas pasākumus;
• darbavietu Olainē.
CV un pieteikuma vēstuli, norādot vakanci,
lūgums sūtīt pa e-pastu
hr.latvia@dinair.se līdz 31. jūlijam.
SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258)
aicina darbā STRĀDNIEKUS(-CES).
Galvenie pienākumi:
• sagatavot veidņus un veikt plātņu izgatavošanu;
• veikt plātņu pēcapstrādes un iepakošanas
darbus;
• kontrolēt izgatavotās produkcijas kvalitāti.
Prasības:
• vidējā vai profesionālā izglītība, vēlams tehniskajās zinātnēs;
• vēlama darba pieredze betona izstrādājumu
ražošanā;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta, centīgums;
• iespēja strādāt maiņu darbu.
Piedāvājam:
• iespēju piedalīties unikāla ražošanas uzņēmuma
attīstībā;
• darbavietu Jelgavā ar pilnas slodzes
darba laiku;
• apmācību uzņēmumā par uzņēmuma
līdzekļiem darbam pie ražošanas iekārtām,
kravu stiprināšanā un drošā pārvietošanā;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• konkurētspējīgu atalgojumu – 850–1200
EUR (bruto).
Kontaktinformācija:
e-pasts personnel@skontocc.com,
tālrunis 26637211.
«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.
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atbild to iesniedzējs.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs

Ceļu satiksmes
negadījumi šogad,
kuros iesaistīti
velosipēdisti
Janvāris – 0

Aprīlis – 3

Marts – 0

Jūnijs – 6

Februāris – 1

Foto: Ivars Veiliņš

Maijs – 3

Ceļu satiksmes
negadījumi šovasar
Jelgavā, kuros
iesaistīti velosipēdisti
03.06.

2008. gadā dzimušu puiku Brīvības
bulvāra un Rīgas ielas krustojumā notrieca automašīna. Zēns uz velosipēda
šķērsoja ielu pie sarkanās gaismas.

04.06.

1949. gadā dzimušu sievieti, kura
vadīja velosipēdu, auto notrieca
Rūpniecības ielā.

07.06.

1928. gadā dzimušu vīrieti, kurš
vadīja velosipēdu, auto notrieca
Rūpniecības ielā.

Brīvlaikā dubultojies
notriekto velosipēdistu skaits
 Kristīne Langenfelde

«Visbiežāk, uzsēžoties uz
velosipēda, tā vadītājs jūtas
drošs un par sevi pārliecināts,
dažkārt – pat pārāk, bet
aizmirst, ka viņš ir vismazāk aizsargātais satiksmes
dalībnieks. Ja autovadītāju
vēl var pasargāt bleķi, tad
velosipēdistu – nekas. Viņš ir
vēl neaizsargātāks par gājēju,
jo pārvietošanās ātrums ir lielāks,» norāda Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Satiksmes uzraudzības rotas
inspektors Arnis Eglīte, uzsverot: «Jūnija satiksmes negadījumu statistika ir satraucoša – sākoties brīvlaikam,
Jelgavā dubultojies notriekto
velosipēdistu skaits.»
Nopietnākais pēdējā laika negadījums
piedzīvots 2. jūlijā, kad Lielās un Pasta
ielas krustojumā automašīna uzbrauca
uzreiz diviem velosipēdistiem – meitenei
un zēnam, kuri dzimuši 2005. gadā. Abi
ielu šķērsoja, kad luksoforā dega sarkanā
gaisma. Cietušie nogādāti slimnīcā. Arī jūnijā notriekti divi jaunieši, kad viņi ar velosipēdu šķērsoja ielu pie sarkanās gaismas.
Policijas statistika apliecina, ka brīvlaika
sākums bijis īpaši satraucošs – jūnijā, salīdzinot ar maiju, reģistrēti uz pusi vairāk
satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti
velosipēdisti. Pēc pieredzētā policija atkārtoti aicināja vecākus pārrunāt ar bērniem
jautājumus, kas saistīti ar ceļu satiksmes
drošību. Būtiskākie no tiem – neļaut
bērnam braukt ar velosipēdu pa pilsētu,
kamēr nav iegūta velosipēdista apliecība;
stingri ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
kur vien iespējams, braukšanai izvēlēties
veloceliņu, nevis ielu; kaut arī noteikumi
pieļauj braukšus, labāk krustojumu šķērsot, velosipēdu stumjot; vienmēr ar acu
kontaktu pārliecināties, vai autovadītājs
ir jūs pamanījis; velopasažieriem līdz
septiņiem gadiem un velobraucējiem līdz
12 gadiem ķivere ir obligāta.

distiem, un, kā atzīst A.Eglīte, lielākā daļa
no tiem ir par braukšanu bez velosipēdista
apliecības. Tāpat riteņbraucēji sodīti par
ielas šķērsošanu pie sarkanās gaismas, par
atstarotāju un lukturu neesamību, kā arī
braukšanu alkohola reibumā.
Policija neslēpj, ka tai trūkst resursu,
lai skrupulozi kontrolētu velosipēdistus, jo
«katram jau policistu klāt nepieliksi». Arī
viens no strīdīgākajiem jautājumiem – ar
kādu ātrumu velosipēdists šķērso krustojumus un gājēju pārejas – mūsu pilsētā pagaidām nav aktualizēts. A.Eglīte atzīst, ka
neatceras gadījumu, kad policija Jelgavā
ar fotoradaru būtu mērījusi velosipēdistu
braukšanas ātrumu, taču satiksmes noteikumi paredz, ka velosipēdistiem ir atļauts
šķērsot regulējamas un neregulējamas
gājēju pārejas braukšus ar ātrumu, kas
nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu
– apmēram 4–5 kilometri stundā –, un
netraucējot gājējiem. Pirms brauktuves
šķērsošanas jāsamazina ātrums un jāpārliecinās par drošību. Taču realitātē bieži
vien velosipēdists pie krustojuma uzrodas
no nekurienes un tas, ar kādu ātrumu viņš
brauc, nav izkontrolējams.
Vēl pagājušajā gadā, veicot nelielu eksperimentu ar pārnēsājamo fotoradaru,
TV raidījums «Zebra» noskaidroja, cik ātri
Rīgā pārvietojas velosipēdisti. Secinājums:
gājēju pāreju, kas ar velosipēdu jāpārbrauc
gājēja ātrumā, riteņbraucēji šķērsoja ar
ātrumu 21–25 kilometri stundā…

Sods neizglābs bērna dzīvību

Taču, kā akcentē policija, ja runā par
bērniem un jauniešiem, tad neviens
administratīvais sods negarantē mazā
velosipēdista pasargāšanu no nelaimes.
«Vienīgais pareizais ceļš ir bērnu un jauniešu izglītošana jeb preventīvais darbs.
Un tam jāsākas ģimenē – vecākiem pirmām kārtām vajadzētu pajautāt pašiem
sev, kad pēdējo reizi ar bērnu pārrunāti
ceļu satiksmes drošības jautājumi,» uzsver
A.Eglīte.
Gan Valsts policija, gan Jelgavas Pašvaldības policija, gan Ceļu satiksmes
drošības direkcija (CSDD) regulāri rīko
izglītojošus un informatīvus pasākumus
skolās par drošību uz ceļa, taču, ja šajā darbā neiesaistās arī ģimene, bērnam par to
Visbiežāk – bez tiesībām
atgādinot ikdienā, tad rezultātu sasniegt
Šā gada sešos mēnešos Valsts policija ir ļoti grūti. Apgūtais ātri aizmirstas, bet
Jelgavā kopumā sastādījusi 267 adminis- jaunā velosipēdista pārliecība par savām
tratīvā pārkāpuma protokolus velosipē- spējām tikai aug – austiņas ausīs, mūzika

skan, apkārt notiekošo nedzird, galvu –
ne pa labi, ne pa kreisi, un tad vēl doma:
paspēšu pārbraukt pirms mašīnas… Bet
nepaspēj…

Veloapmācību pilsētā trūkst

Velosipēdista apliecību, nokārtojot
eksāmenu, var iegūt no 10 gadu vecuma. Tas iespējams CSDD nodaļās, kā
arī atsevišķās skolās. Mācīties var gan
CSDD mājaslapā, kur izveidota atsevišķa
sadaļa bērniem ar plašu materiālu klāstu
arī topošajiem velosipēdistiem, gan arī
izmantojot mācību grāmatu «Jaunajam
velosipēdistam». Taču, kā atzīst vecāki,
Jelgavā trūkst iespēju bērniem apmeklēt
nodarbības, kurās pirms eksāmena profesionāļa vadībā varētu mācīties. Šāda
iespēja esot atsevišķās skolās mācību
gada laikā, taču, kā norāda ne viens vien
skolēns, mācību gada laikā reti izdodas
šādas nodarbības apmeklēt, jo tās sakrīt
ar citiem pulciņiem.
Pavasara brīvlaikā pirmo reizi šādu
iniciatīvu uzņēmās Jelgavas bērnu bibliotēka «Zinītis», bērniem nedēļas garumā
rīkojot nodarbības, kas noslēdzās ar veloeksāmenu. Interese bija milzīga – grupa
tika nokomplektēta pāris stundu laikā –,
un, redzot lielo atsaucību, bibliotēka šo
iniciatīvu turpina arī vasaras brīvlaikā.
Jūlija pirmajā nedēļā bibliotēkā mācījās 29
bērni, nākamā grupa darbu sāks augustā,
bet arī tā jau ir pilnībā nokomplektēta.
Bibliotēka ir gatava šo aktivitāti turpināt
arī nākamā mācību gada brīvlaikos. «Tas
apliecina, ka pieprasījums ir, bet piedāvājuma nav. CSDD ir izveidojusi fantastisku
metodisko materiālu, kuru bērniem vien
atliek pasniegt, bet diemžēl trūkst cilvēku,
kas to uzņemtos darīt,» spriež «Zinīša»
vadītāja Baiba Karčevska, piebilstot, ka
būtiskākais, ko novērtē gan bērni, gan
viņu vecāki, ir tas, ka nodarbībās zināšanas netiek iekaltas, bet katru situāciju
izrunā, apspriež, lai bērns to spētu izprast.
«Ir vecāki, kuri atzīst, ka sausu muti jau
izrunājuši, bet bērns to nedzird, tādēļ
labāk esot, ja izpratni par ceļu satiksmes
drošību sniedz kāds no malas,» piebilst
B.Karčevska.

un ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību.
Viņi šo vēlmi argumentēja pavisam vienkārši: bērns iemācījās pareizās atbildes,
nokārtoja eksāmenu, bet izpratne par
drošību uz ceļa esot nepietiekama. Arī mēs
to izjūtam savās nodarbībās – ja nedēļas
sākumā bērnam izpratnes visbiežāk nav,
tad pēc nedēļu ilgām nodarbībām situācija
mainās,» spriež B.Karčevska.
«Viņš jau gribētu pats uz Pasta salu
aizbraukt, bet, kamēr nav tiesību, es saku
striktu «nē». Tieši tāpēc arī puiku pieteicu
veloapmācībām – drošībai ir jābūt pirmajā
vietā,» saka Alla. Arī Ludmila atzīst, ka
pagaidām 10 gadu vecā mazmeita ar riteni brauc tikai pie omes laukos: «Kamēr
nav tiesību un bērns nezina satiksmes
noteikumus, pilsētas ielās nav ko darīt. Pa
vasarām viņa dzīvo laukos, un tad jau ir
vienkāršāk, bet es domāju, ka, arī atgriežoties pilsētā, vecāki viņu vienu vismaz
pagaidām ar riteni uz ielas nelaidīs.»
«Es pat nepieļauju tādu domu, ka bērni
bez tiesībām varētu braukt pa pilsētu!
Esmu meiteņu tante, tāpēc atbildība ir
divtik liela – abas pie mums dzīvo tikai
vasaras mēnešos, pārējā laikā viņas ir
Īrijā, kur arī dzimušas. Tiklīdz uzzināju
par šādu iespēju, nedomājot meitenes
pieteicu nodarbībām, jo ar riteni braukt
viņām gribas, arī es pati braucu, bet bez
saprašanas un tiesībām to nedrīkst ļaut,»
saka Eva.

Ne bez grēka…

Tomēr ne visu mazo jelgavnieku vecāki
ir tik apzinīgi. Dienā, kad «Zinītī» bērniem
bija jākārto veloeksāmens, pie bibliotēkas
durvīm stāvēja ne viens vien velosipēds.
Un arī daži bērni atzina, ka pa pilsētu
brauc bez tiesībām un saprašanas par ceļu
satiksmes noteikumiem. «Man vecāki jau
pasen ar riteni ļauj braukt uz treniņiem no
RAF masīva uz centru. Es cenšos būt ļoti
uzmanīgs,» vēl pirms tiesību iegūšanas
atzina 13 gadu vecs jaunietis.
Negadījumu statistika apliecina, ka
ceļu satiksmes noteikumus neievēro ne
vien tie, kuri tos nezina, bet arī jaunieši,
kuri jau ir ieguvuši velosipēdista apliecību.
Arī 2. jūlijā notriektajiem jauniešiem tā
bija. Tāpēc policija vēlreiz aicina vecākus
Mammas grib, lai mācās
negaidīt, līdz notiek nelaime, bet regulāri
pat bērni ar tiesībām
pārrunāt ar savu bērnu drošību uz ceļa,
«Mums bija vairāki gadījumi, kad ve- viņa braukšanas kultūru un pārliecicāki nodarbībām vēlējās pieteikt bērnus, nāties, ka bērns izprot, kādas var būt
kuri CSDD jau ir nokārtojuši eksāmenu pārgalvības sekas.

10.06.

2004. gadā dzimušu jaunieti, kura
vadīja velosipēdu, uz gājēju pārejas
Brīvības bulvāra un Izstādes ielas
krustojumā notrieca automašīna.

20.06.

1995. gadā dzimušu velosipēdistu Raiņa un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas
krustojumā notrieca automašīna. Viņš
šķērsoja ielu pie sarkanās gaismas.

30.06.

2003. gadā dzimušu jaunieti, šķērsojot gājēju pāreju Čakstes bulvārī,
notrieca automašīna.

02.07.

2005. gadā dzimušus jauniešus –
zēnu un meiteni – Lielās un Pasta ielas
krustojumā notrieca automašīna. Viņi
šķērsoja ielu pie sarkanās gaismas.

Velosipēda
vadītāja
eksāmens
un
apliecība
• Velosipēdista apliecību var iegūt

no 10 gadu vecuma, nokārtojot velo
eksāmenu
• Velo testu var kārtot jebkurā
Ceļu satiksmes drošības direkcijas
nodaļā, Jelgavā – Satiksmes ielā 2a
• Uz eksāmenu jāņem līdzi personu
apliecinošs dokuments (dzimšanas
apliecība, ID karte vai pase)
• Velosipēdista apliecība ir bezmaksas. Ja eksāmenu kārto pirmo
reizi, tas ir bez maksas, taču atkārtots eksāmens maksā 1,08 eiro
• Ar velo var braukt transportlīdzekļu vadītāji, kuriem ir jebkuras
citas kategorijas vadītāja apliecība

Sagatavošanās
eksāmenam
• CSDD mā-

jaslapā, kas veidota bērniem
un jauniešiem:
berniem.csdd.
lv, sadaļā «Satiksmes drošība»
• Grāmatnīcās ir nopērkama
mācību grāmata «Jaunajam velosipēdistam»
• CSDD mājaslapā csnt.csdd.lv
pieejams tests, kuru izpildot var
pārbaudīt zināšanas un gatavību
eksāmena kārtošanai (sadaļa «Jauns
eksāmens», «Velosipēdi»). Testa kārtošanas reižu skaits nav ierobežots,
un tas ir bez maksas
Avots: CSDD «Velosipēdista rokasgrāmata»

SPORTS

Ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs

Startēs pasaules čempionātā Uzrāda sezonas labāko
Jelgavas Specializētās peldēšanas rezultātu
skolas (JSPS) audzēknis Didzis Rudavs
ir viens no sešiem sportistiem, kurš
pārstāvēs Latviju 18. FINA pasaules
čempionātā peldēšanā, kas notiks
no 21. līdz 28. jūlijam Dienvidkorejas
pilsētā Gvandžu 50 metru baseinā. Uz
Dienvidkoreju kopā ar izlasi devusies
arī JSPS trenere Astra Ozoliņa. D.Rudavs uz starta izies 23. jūlijā 50 metru
brasa disciplīnā. Kvalificēties pasaules
čempionātam varēja, izpildot normatīvu – Didzim tas izdevās pērn Eiropas
junioru čempionātā Somijas galvaspilsētā Helsinkos, nopeldot distanci 28,19
sekundēs un izcīnot 2. vietu. Jāpiebilst,
ka pēdējoreiz JSPS pasaules čempionātā bija pārstāvēta 2010. gadā, kad tajā
startēja Andrejs Dūda.

Foto: Romāns
Kokšarovs
Jelgavas šķēpmetējs Gatis Čakšs sacensībās «Spitzen Leichtahletik» Šveices pilsētā
Lucernā pagājušajā nedēļā uzrādīja šīs sezonas labāko rezultātu. G.Čakšs izpildīja sešus metienus – tālākajā šķēps lidoja 82,43
metrus tālu, kas sportistam ir šīs sezonas
labākais rezultāts, kā arī otrais labākais
rezultāts visā G.Čakša šķēpmetēja karjeras
laikā. Tas viņam šajās sacensībās deva 3.
vietu; uzvarēja vācu sportists Andreass
Hofmans ar 84,71 metru tālu raidījumu.

Tiek pie ceļazīmēm
uz turnīru Prāgā

Noslēdzies FIBA 3x3 basketbola pasaules tūres kvalifikācijas turnīrs «Belgrade
Challenger», kas norisinājās Serbijas
galvaspilsētā Belgradā. Abas Latvijas
komandas – «Riga Ghetto» ar jelgavnieku
Edgaru Krūmiņu sastāvā un «Ventspils
Ghetto» ar BK «Jelgava/LLU» spēlētāju
Armandu Seņkānu sastāvā – turnīrā
izstājās pusfinālā, piekāpjoties mājinieku
komandām. Tā kā abas mūsu komandas
spēlēja vienā apakšgrupā un savstarpējā
spēlē pārāki bija ventspilnieki, viņiem
turnīrā par vienu izcīnītu uzvaru vairāk un
3. vieta, otrai Latvijas komandai – 4. vieta.
Ņemot vērā, ka abām finālistēm jau bija
nodrošināta vieta pasaules tūres Prāgas
posmā 3. un 4. augustā, ceļazīmes uz to
ieguva abas Latvijas komandas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Pārbaudīs spēkus Eiropas
mērogā

Piektdienas vakarā uz Azerbaidžānas galvaspilsētu
Baku, kur no 21.
līdz 27. jūlijam
notiks Eiropas
Jaunatnes olimpiāde, dosies Latvijas delegācija 34 sportistu sastāvā. Starp viņiem
būs arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas vieglatlēte Māra Anna Zīverte, kura
olimpiādē startēs 400 metru barjerskrējienā. Jāatgādina, ka Māra Anna tiesības
doties uz Baku izcīnīja Latvijas Jaunatnes
olimpiādē. Latvijas sportisti piedalīsies
septiņos no desmit olimpiādes sacensību
programmā iekļautajiem sporta veidiem:
vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo, cīņā un riteņbraukšanā.

5

Aicina uz florbola turnīru

Šodien, 18. jūlijā, Jelgavas 5. vidusskolas
sporta laukumā notiks kārtējās florbola
sacensības «Basta floorball», kurās aicināti piedalīties interesenti 7–25 gadu
vecumā. Dalība ir bez maksas, un ar
inventāru komandas tiks nodrošinātas.
Turnīrs sāksies pulksten 16, bet dalībnieku reģistrācija pasākuma norises
vietā notiks no pulksten 15. Komandas
startēs trīs vecuma grupās: vecākajā
(1993.–2001. gadā dzimuši spēlētāji),
vidējā (2002.–2006. gadā dzimuši spēlētāji) un jaunākajā (2007.–2011. gadā
dzimuši un jaunāki spēlētāji). Spēle ilgs
10 minūtes bez pārtraukuma, laukumā
dosies trīs spēlētāji no komandas. Florbola sacensības notiks arī 1. un 15. augustā.
Tās organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība
sadarbībā ar biedrību «FK «JeNo»».

Eiropas čempionātā izcīna visu
kalumu medaļas
 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļā jaunajā
Valmieras trasē, kas nosaukta
divkārtējā olimpiskā čempiona Latvijas BMX braucēja
Māra Štromberga vārdā,
pulcējās 1060 sportistu no 25
valstīm, lai noskaidrotu Eiropas čempionus dažādās grupās – sākot no sešgadniekiem
un beidzot ar elites braucējiem. Jelgavu čempionātā
pārstāvēja 30 sportisti, no
kuriem desmit izdevās iekļūt
finālā, savukārt trim – izcīnīt
medaļu. Eiropas čempiones
titulu ieguva jelgavniece
Ramona Bāre astoņgadīgo
meiteņu grupā.
«Kopumā mūsējo startus vērtēju kā
labus – trešajai daļai komandas izdevās
iekļūt finālā, neskatoties uz patiešām
sīvo konkurenci: Valmierā bija sabraukuši daudzi Eiropas un pasaules top
braucēji savās vecuma grupās,» vērtē
Jelgavas BMX treneris Uldis Balbeks.
Jelgavas sportistiem čempionātā
izdevās izcīnīt visu kalumu medaļas.
Zelta godalgu 15 sportistu konkurencē
astoņgadīgo meiteņu grupā ieguva
R.Bāre. Treneris uzsver, ka Ramona
demonstrēja ļoti labu sniegumu, nezaudējot nevienā braucienā un likumsakarīgi izcīnot čempiones titulu. Pērn viņa

gan Eiropas, gan pasaules čempionātā
ierindojās 2. vietā. Sudraba medaļu
mājās pārveda Āris Koško septiņgadīgo
puišu grupā. Viņam bija visas izredzes
kļūt par čempionu, bet tituls no rokām izslīdēja fināla brauciena pēdējā
virāžā, kad viņu apsteidza sportists no
Valmieras. Savukārt bronzas godalga
šoreiz Paulai Zavinskai 13 gadu veco
meiteņu grupā. «Paulai pieklibo starts,
tāpēc finālā viņa gāja uz visu banku, bet
pārcentās – atdūrās starta barjerā un
trasē devās kā pēdējā. Neskatoties uz to,
viņa spēja aizcīnīties līdz trešajai vietai.
Jā, Paulas mērķis bija uzvarēt, bet to
sasniegt neizdevās, tomēr būt Eiropas
labāko trijniekā ir ļoti labs sasniegums,»
norāda U.Balbeks. Viņš uzsver: Paula
sev vietu uz goda pjedestāla Eiropas
čempionātā spējusi nodrošināt četrus
gadus pēc kārtas – 2016. gadā viņa savā
vecuma grupā kļuva par čempioni, gadu
vēlāk izcīnīja sudrabu, bet pēdējos divus
gadus – bronzu.
No Jelgavas sportistiem finālā iekļuva un vietu labāko astoņniekā izcīnīja
arī Rinalds Bāris deviņgadīgo zēnu
grupā, Melānija Čudare deviņgadīgo
meiteņu grupā, Emīlija Zavinska 10
gadu veco meiteņu grupā, Markuss
Soļims 10 gadu veco puišu grupā, Hugo
Ilvis Eihentāls krūzeros 14 gadu veco
puišu vidū, Ģirts Jonkus krūzeru grupā
30–39 gadus veco braucēju vidū un Alvis
Lānso krūzeru grupā 40–44 gadus veco
braucēju vidū.

FK «Jelgava» iekļūst Latvijas
kausa ceturtdaļfinālā

Tiesa, bija arī neveiksmes. H.I.Eihentāls bija vienīgais Jelgavas sportists,
kurš čempionātā startēja divās klasēs
– pamatklasē ar 20 collu ratu riteni
un krūzeros ar 24 collu ratu riteni.
Treneris stāsta, ka pamatklasē Hugo
Ilvis pusfinālā piedzīvoja tehnisku ķibeli – viņam atāķējās stiprinājums, ar
ko kāja nofiksēta uz pedāļa, un, kamēr
viņš to piestiprināja atpakaļ, palika
pēdējais. Vienu braucēju viņš gan spēja
apdzīt un finišēja septītais, neiekļūstot
finālā. Otrs, kam nepaveicās, ir Reinārs
Pavlovs, kurš startēja 12 gadu vecu puišu grupā. Viņš visus braucienus veica
ļoti pārliecinoši, bet pusfinālā pieļāva
tādu pašu kļūdu kā P.Zavinska finālā –
atdūrās starta barjerā. Viņš pusfinālā
finišēja piektais un finālā neiekļuva.
Jāuzsver, ka arī elites grupā startēja
divi jelgavnieki – Vanesa Buldinska un
Kristens Krīgers. Vanesa pirms divām
nedēļām Latvijas čempionātā piedzīvoja
kritienu un līdz pēdējam šaubījās, vai
varēs startēt. «Ar visām šaubām, vai
traumu un savainojumu dēļ vispār
startēšu, rezultāts ir augstāks, nekā
gaidīju,» norāda sportiste. Viņa izcīnīja
12. vietu no 23 braucējām. Vanesa
neslēpj, ka sezonas sākumā mērķi bija
augstāki, tomēr atzīst, ka starts Eiropas čempionātā bija nepieciešams, lai
atgūtu garšu un pārliecību un iegūtu
papildu motivāciju gatavoties pasaules
čempionātam.
Savas beidzamā laika labākās sacen-

Pirmdien Zemgales Olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas kausa izcīņas
astotdaļfināla spēle, kurā FK «Jelgava» ar rezultātu 1:0 pārspēja FK «Metta»
un iekļuva turnīra ceturtdaļfinālā. Vienīgos vārtus ar 11 metru soda sitienu
guva gruzīnu leģionārs Iraklijs Bidzinašvili, kuram šis ir trešais vārtu guvums
šosezon. Jāpiebilst, ka sezonas sākumā arī spēlē pret FK «Liepāja» viņš realizēja
11 metru soda sitienu. Pie iespējas izpildīt pendeli I.Bidzinašvili tika, jo spēles
84. minūtē viesi soda laukumā nogāza Ņikitu Ivanovu. Atlikušajās minūtēs
FK «Metta» nespēja atbildēt ar rezultatīvu sitienu, un mūsu komanda iekļuva Latvijas kausa ceturtdaļfinālā. «Pirmajā puslaikā komanda nebija gatava
psiholoģiski, jo maz kas laukumā sanāca, bet pārtraukumā puiši noskaņojās
un atgriezās ar apņēmību otrajā puslaikā spēlēt daudz aktīvāk. Tas mums
arī izdevās, un, lai gan momentu bija maz, mēs savu izdevību sagaidījām un
uzvarējām cienīgi,» pēc spēles vērtēja FK «Jelgava» galvenais treneris Oļegs
Kubarevs. Ceturtdaļfināla pretinieki tiks noskaidroti izlozē rīt, 19. jūlijā.

sības aizvadīja arī K.Krīgers, iekļūstot
top 10 braucēju vidū – uz starta izgāja
81 sportists. K.Krīgers uzskata, ka
izdarīja visu, ko spēja, un sasniedza
atzīstamu rezultātu. Jāpiebilst, ka pirmo reizi eksperimentālā kārtā Eiropas
čempionātā tika aizvadītas arī komandu
sacensības elites braucējiem. Vīriešu
konkurencē startēja piecas komandas
pa trim sportistiem katrā, un Latvijas
komandas līderis bija K.Krīgers. Visi

trīs braucēji vienlaikus veica distanci,
un komandas rezultāts tika fiksēts pēc
pēdējā braucēja finiša. Latvieši ar laiku
33,981 sekunde izcīnīja uzvaru, aiz sevis
atstājot Krievijas un Beļģijas komandu.
Sieviešu grupā latvietes nestartēja.
Jāpiebilst, ka pasaules čempionāts
BMX notiks no 23. līdz 28. jūlijam Beļģijas pilsētā Zoldenā. No Jelgavas tajā
startēs 16 braucēji, kuri jau rīt dosies
uz čempionāta norises vietu.

Līdz godalgai pietrūkst trīs
sekundes desmitdaļu
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas BMX braucēji šā gada Eiropas čempionātā demonstrēja atzīstamu
sniegumu – trešā daļa komandas jeb desmit dalībnieki spēja iekļūt finālā,
un trīs no viņiem izcīnīja medaļu. Vislielākais prieks par panākumiem
bija jaunākajiem sportistiem, kuri pēc starta uzņēma kopbildi ar savu
Foto: no kluba «Mītavas kumeļi» arhīva
treneri Uldi Balbeku.

11 Jelgavas sportisti aizvadītajā nedēļas nogalē startēja Eiropas U-23 un junioru čempionātā smaiļošanā
un kanoe airēšanā Čehijas
pilsētā Račicē. Vislabāko
rezultātu uzrādīja kanoe
airētājs Roberts Lagzdiņš,
kuram 5. vieta U-23 grupā
1000 metros vieniniekos.
«Par izcīnīto 5. vietu ir gan prieks,
gan rūgtumiņš. Prieks tāpēc, ka
tas Robertam bija šosezon labākais
starts. Viņš finālā noairēja ļoti labi,
ņēma vērā mūsu izstrādāto taktiku
akcentu likt uz finiša spurtu, bet
distancē nedaudz pietrūka – viņu
no medaļas šķīra trīs sekundes
desmitdaļu. Un par to ir žēl,» stāsta
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) kanoe airēšanas treneris Sergejs Bobkovs. Treneris uzsver,
ka sacensību laikā sportistam galva
darbojas kā kompjūters, bet vēl jāai-

rē un jājūt, kā brauc konkurenti, –
tas ir sarežģīts un komplekss darbs,
kurā reizēm kāds no komponentiem
pieviļ. Šajā grupā 24 sportistu konkurencē par čempionu kļuva Roberta
treniņbiedrs no Lietuvas, kuru līdz
šim mūsu sportistam nav izdevies
pārspēt nevienās sacensībās.
Eiropas U-18 čempionātā 9. vietu
18 sportistu konkurencē 500 metros
vieniniekos izcīnīja kanoe airētāja
Jūlija Gutova. «Šis Jūlijai bija pirmais fināls Eiropas mēroga sacensībās, un tas ir liels panākums – stāvēt
vienā līnijā kopā ar spēcīgākajām Eiropas sportistēm,» vērtē S.Bobkovs.
Jāpiebilst, ka 200 metru distancē Jūlija izcīnīja 11. vietu. Kanoe airētājs
Matīss Ozols 1000 metros divniekos
pārī ar sportistu no Brocēniem Ansi
Grišānu ieguva 11. vietu no 16 ekipāžām, savukārt mūsu smaiļotāji
Egils Kalns un Roberts Altmanis
500 metros četriniekiem izcīnīja 19.
vietu no 21 laivas.
Junioru čempionātā mūsu sportistiem veicās ne tik labi kā cerēts.

Kanoe divniekam Aleksejam un
Jurijam Ševcoviem tikai mazliet pietrūka, lai iekļūtu 1000 metru finālā,
– kopvērtējumā viņiem 10. vieta no
16 laivām. Smaiļotājs Otto Gerbers
1000 metros vieniniekiem izcīnīja 20.
vietu, savukārt smailītes četrinieks
ar jelgavniekiem Zigmāru Cinovski,
Rihardu Silāru un Kārli Dumpi laivā
500 metru distancē iekļuva B finālā
un kopvērtējumā izcīnīja 18. vietu no
22 ekipāžām. «Ar treneri Juri Lauri
analizējām rezultātus – mūsuprāt,
jauniešiem bija pārāk liela slodze, jo
pēdējo mēnesi katru nedēļu notika
sacensības. Un tieši pirms Eiropas
čempionāta bija Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, kur mums ļoti labi veicās
un kur tika atstāti gan visi spēki, gan
emocijas,» norāda BJSS smaiļošanas
trenere Lelde Laure.
Šajā nedēļas nogalē Limbažos
notiks Latvijas U-23 un junioru
čempionāts, kas būs atlase pasaules čempionātam. Tas no 1. līdz 4.
augustam notiks Rumānijas pilsētā
Piteštos.
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Pilsētā notiks makšķerēšanas
festivāls ģimenēm

Uzstāda informatīvos
displejus
 Anastasija Miteniece

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas gaitā
iegādāti un Lietuvas
šosejā pie krustojuma ar Vidus ielu
un Dobeles šosejā
starp Kūliņu un Siena ceļu uzstādīti informatīvie displeji
– turpmāk, iebraucot
pilsētā, tie autovadītājus informēs par
aktuālo satiksmes situāciju, ceļa stāvokli
un uzrādīs faktiskos
meteoroloģisko novērojumu datus.

Foto: no JV arhīva
 Anastasija Miteniece

27. jūlijā no pulksten 11 līdz 16 Lielupes labā
krasta promenādē notiks makšķerēšanas festivāls
ģimenēm – lieliem un maziem būs iespēja apgūt
makšķerēšanas prasmes pie zinošiem makšķerniekiem, iesaistīties izglītojošās nodarbībās, stafetēs
un radošajās darbnīcās. Savukārt vecāki varēs
piedalīties zivju pagatavošanas meistarklasē, kā
arī vērot profesionāla makšķernieka un zemūdens
nirēju paraugdemonstrējumus. Dalība pasākumā
ir bez maksas.
«Pilsētā ir lielisks resurss –
Lielupe –, un būtu nepareizi
neizmantot to, kas mums dots.
Esmu saticis daudzus bērnus,
kuri nekad nav pat mēģinājuši
makšķerēt, un tas ir saprotams
– vecāki ir noslogoti, turklāt
ne visiem ir šādas iemaņas
un resursi. Festivālā vēlamies
rosināt bērnus pamēģināt noķert zivi – varbūt tas kļūs par
hobiju, kas jaunāko paaudzi

spēs atraut no datora!» teic
pasākuma organizators Jānis
Cirsis, uzsverot, ka festivāls
notiek jau trešo gadu – pērn tas
guva lielu atsaucību, pulcējot
ap 200 gados jaunu interesentu, kuri ar lielu entuziasmu
pievērsās zivju ķeršanai.
Arī šogad festivāla galvenais
mērķis ir iemācīt bērniem
un vecākiem ķert zivis – par
nepieciešamo aprīkojumu pa-

Nesakoptie apstādījumi
apgrūtina pārvietošanos
 Ilze Knusle

Katru vasaru Jelgavas
Pašvaldības policija saņem sūdzības par to,
ka krūmi un koki, kas
aug gar ietvēm un veloceliņiem, traucē pārvietoties kā gājējiem,
tā velobraucējiem.
«Šovasar esam saņēmuši
informāciju par desmit šādām
vietām, bet arī ikdienā, patrulējot pilsētā, konstatējam
tādas situācijas. 15 gadījumos
ir veiktas preventīvas pārrunas ar teritoriju īpašniekiem,
aicinot apkopt apstādījumus,»
norāda Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce.
Apstādījumi, lūstoši zari vai
lapotne, kas liecas pāri ietvei vai
veloceliņam, ne tikai traucē gājēju
un velosipēdistu pārvietošanos,
bet arī samazina pārredzamību
krustojumos, tādējādi palielinot
bīstamību. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs uzsver: par apstādījumu
kopšanu atbildīgs ir teritorijas
īpašnieks – ja zeme pieder pašvaldībai, tā ir «Pilsētsaimniecības»
atbildība, savukārt apstādījumi,
kas aug uz privātas zemes, jākopj
tās īpašniekam, turklāt tas attiecas
ne vien uz privātmājām, bet arī
uz daudzdzīvokļu māju un citām

privātām teritorijām.
Īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana īpašniekam jāveic saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.12-15 «Jelgavas
pilsētas administratīvās teritorijas
labiekārtošana un inženierbūvju
uzturēšana». Tajos noteikts, ka
koku un krūmu zaru augstums
virs ietvēm pieļaujams ne zemāks
par 2,5 metriem, virs brauktuvēm
– ne zemāks par 4,5 metriem. Par
šo saistošo noteikumu pārkāpšanu
izsaka brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu – fiziskām personām
līdz 350 eiro, juridiskām personām
līdz 1400 eiro.
«Līdz šim neviens administratīvā pārkāpuma protokols nav sastādīts, jo pārkāpums vienas divu
nedēļu laikā pēc aizrādījuma ticis
novērsts,» norāda Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors Sandris Miezis.
Viņš gan piebilst, ka bijušas dažas
strīdu situācijas par daudzdzīvokļu
māju koplietošanas teritorijām,
jo dzīvokļu īpašnieku domas par
to, kā būtu jāveic teritorijas labiekārtošana, mēdz atšķirties. Tā kā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par koplietošanas vai funkcionālās
teritorijas izmantošanas veidiem
lēmumu tiesīga pieņemt dzīvokļu
īpašnieku kopība, policija parasti
iesaka sarīkot kopsapulci vai dzīvokļu īpašnieku aptauju, lai šo
jautājumu izlemtu.

rūpēsies pasākuma organizatori, savukārt par apmācību
procesu – pieredzējuši pilsētas
makšķernieki. Paralēli dalībnieki varēs iesaistīties sacensībās par smagāko noķerto
lomu. Pasākuma organizatori
norāda, ka padomājuši arī par
tiem, kuriem makšķerēšana
neiet pie sirds, bet ir vēlme
uzzināt vairāk par Latvijas
zivju resursiem. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra, kas Latvijā izplata
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens kartes, komanda
aicinās iesaistīties Ģimenes
spēlē, kur caur spēlēm un uzdevumiem varēs iepazīt Latvijas ūdeņos mītošo zivju veidus.
Bet aktīvās atpūtas cienītāji
tiks aicināti piedalīties stafetēs
un radošajās darbnīcās.
Gan bērniem, gan vecākiem
būs iespēja viesoties arī pado-

mu teltī, kurā par makšķerēšanas niansēm izglītos pieredzējis makšķernieks Kārlis
Goldmans. Savukārt zemūdens
nirēji iepazīstinās ar zemūdens
medībām – demonstrēs inventāru un stāstīs, ko ūdeņos redz
zemūdens mednieki. Ievērojot
tradīcijas, arī šogad pasākumā
notiks kulinārā meistarklase
– ar mērķi pierādīt, ka gardi
iespējams pagatavot ne vien
foreli un karpu, bet arī tādas
zivis kā zandarts un breksis,
pavārs Edgars Biķernieks atklās īpašas receptes.
Jelgavas bērnu makšķerēšanas festivālu organizē jelgavnieki J.Cirsis, K.Goldmans
un SIA «Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs».
Pasākumu finansiāli atbalsta
copes lietu veikals «Asaris»,
«Dēļotava» un «Ūdens velosipēdu un laivu noma».

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra
vadītājs Gints Reinsons skaidro, ka informatīvo displeju
pamata funkcija ir satiksmes
organizācija ikdienā – šāds
risinājums uz autoceļiem ir
pieprasīts daudzās pasaules
valstīs un atsevišķās Latvijas
vietās jau ieviesusi arī VAS
«Latvijas valsts ceļi». «Lielākais ieguvums, nodrošinot
šādus displejus pilsētā, ir
operatīva autovadītāju informēšana par aktuālo satiksmes
situāciju. Iebraucot Jelgavā pa
Dobeles vai Lietuvas šoseju,
autovadītāji tiks savlaicīgi brīdināti, piemēram, par
satiksmes ierobežojumiem
remontdarbu laikā, palēninātu satiksmi ceļu satiksmes
negadījuma dēļ vai jebkuru
citu ārkārtas situāciju pilsētā,
vienlaikus piedāvājot izvēlēties apbraucamo ceļu,» tā
viņš, papildinot, ka ar displejiem autovadītājus informēs
arī par atļauto braukšanas
ātrumu, ceļa seguma stāvokli
un aktuālajiem meteoroloģis-

Paziņojums par publisko apspriešanu
koku ciršanai Salnas ielā,
Platones ielā, Sila ielā, Ruļļu ielā
un Ķeguma 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 būvprojekta «Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma,
Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās, 25.
posms» ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek no 18.07.2019.
līdz 31.07.2019. (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
elektroniski 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.

Foto: Juris Fedotovs
kajiem novērojumiem.
Tāpat projekta gaitā līdztekus informatīvajiem displejiem iegādātas un trīs pilsētas
vietās uzstādītas videonovērošanas kameras – jauna
videonovērošanas sistēma ierīkota uz gaisa tilta pie Jelgavas
dzelzceļa stacijas, Lietuvas
šosejas un Miera ielas krustojumā, kā arī Dobeles šosejā pie
Svētes tilta.
Videonovērošanas sistēmas
piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir 18 811,42 eiro bez
PVN, savukārt līgumcena par
informatīvo displeju piegādi
un uzstādīšanu – 51 693,14
eiro bez PVN. «Interreg V-A»
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projekta
«Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi
veiktu vides aizsardzības pasākumus» kopējais budžets
visiem projekta partneriem ir
1 160 320,66 eiro, tostarp 85
procenti jeb 986 272,56 eiro –
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums, no kura
Jelgavas pašvaldības budžeta
daļa ir 304 469 eiro.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238) aicina darbā
INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTU(-I) KORESPONDENTU(-I).
Pienākumi:
•
•
•

veidot publikācijas laikrakstam un portālam «Jelgavas Vēstnesis»;
piedalīties iestādes sociālo tīklu kontu uzturēšanā;
piedalīties citu pašvaldības informatīvo materiālu sagatavošanā.

Prasības:
•
•
•
•
•

pieredze žurnālistikas, sabiedrisko attiecību vai informatīvu
materiālu sagatavošanas jomā;
augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās
izpaust;
labas IT prasmes lietotāja līmenī;
pieredze darbā ar foto tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:
•
•
•

labus darba apstākļus un iespēju sevi radoši apliecināt;
nozīmīgu pieredzi un profesionālo izaugsmi;
stabilu atalgojumu – 1026 EUR (bruto) – un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam
iesniegt elektroniski līdz 29. jūlijam pa e-pastu
birojs@info.jelgava.lv.
JPPI «Zemgales INFO», Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, JPPI «Zemgales
INFO» informē, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Kandidātu personas dati tiks uzglabāti četrus mēnešus
pēc iesnieguma saņemšanas. Personas datu apstrādes pārzinis ir JPPI «Zemgales
INFO», adrese: Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001.
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Meklē darbu
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.
Sieviete (56) meklē jebkādu darbu. Izskatīšu
visus darba piedāvājumus. T.29852915.

Līdzjūtības
Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura
virsotni mēs nepazīstam, jo tie, kas
reiz to sasnieguši, neatgriežas.
(Zenta Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība Aleksandra Balsa
tuviniekiem, viņu aizsaulē pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
Rita Vectirāne

parks

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

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Anitu Balsu, vīru mūžībā
pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar ilggadējā vieglatlētikas
trenera, sacensību tiesneša, Jelgavas
sporta vēstures pētnieka Aleksandra Balsa
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

No 10. jūnija pulksten 9

Jelgavas Sporta servisa centrs

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

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu pasniedzēju
Jeļenu Mamontovu, no vīra atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

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

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

Skumjā brīdī esam kopā ar mūsu
skolas darbinieka Oļega Mamontova
ģimeni un tuviniekiem, viņu pāragri
zaudējot. Mūsu visdziļākā līdzjūtība
kolēģei Jeļenai Mamontovai.
Seko mums:

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

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

Uzņemam audzēkņus 5.–9. klasē.
Pamatizglītības programma
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Speciālās pamatizglītības programma
Uzņemam audzēkņus 7.–9. klasē.
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Vispārējās vidējās izglītības
Uzņemam audzēkņus 10.–12. klasē.
vispārizglītojošā virziena programma
Mācības notiek piektdienās un sestdienās.

PROJEKTĀ

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

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

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

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

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

Angļu
valodas
vasarnīca

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

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PAMATIZGLĪTĪBU UN
VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEKLĀTIENĒ.

facebook.com

bērniem un jauniešiem

Bērnu aprūpes
pamati
Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

6. augustā pl. 1730

8. augustā pl. 1000

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
Higiēnas prasības
noteiktās higiēnas
skaistumkopšanas
prasības
pakalpojumu sniegšanai
15. augustā pl. 9900
15. augustā pl. 900

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

10. septembrī pl. 1800

IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
IZSTĀDE

7. SEPTEMBRĪ JELGAVĀ, Festivāla “Mehatrons” ietvaros
Tev ir izgudrojums

pārsteidzošs problēmas
risinājums
Nāc un piedalies
inovatīvs produkts vai produkta
izgudrojumu
inovatīvs pielietojums?
izstādē!

Vairāk informācijas un pieteikšanās:
Tālr.: 63012155, e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību klases
audzinātājai Jeļenai Mamontovai, no
vīra atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas
9.c klases skolēni un vecāki
Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
kas sirdij tuvs un dārgs…
Izsakām līdzjūtību Madaram Guzlēnam
un tuviniekiem, vecmāmiņu pavadot
mūžībā.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas kolektīvs
Mīļš cilvēks aizgājis
Uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis,
Vien paliek atmiņas ar mīlestības
vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.
(J.Jaunsudrabiņš)
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir kopā ar
Juriju Kostjajevu, tēvu  mūžībā
aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSEJS RODKINS (1948. g.)
DZINTARS BĒRZIŅŠ (1970. g.)
MAKSIMS SAVICKIS (1990. g.)
JANĪNA SAUTA (1930. g.)
NIKOLAJS KOSTJAJEVS (1932. g.)
IVANS JAKOVĻEVS (1978. g.)
EMERENCIANA ČURIČEVA (1933. g.).
Izvadīšana 18.07. plkst.11 no Zanderu
kapsētas kapličas uz Bērzu kapsētu.
JĀNIS BORISIONOKS (1944. g.).
Izvadīšana 19.07. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ALEKSANDRS BALSS (1923. g.).
Izvadīšana 20.07. plkst.15 Meža kapsētā.
ANDIS POĻAKS (1959. g). Izvadīšana
20.07. plkst.14 Baložu kapsētā.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs
Foto: Taša Orlova

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).
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 (Lielupes promenādē).

Izstādes
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).

Aicinās noticēt brīnumiem,
ko vairo labestība
 Jana Bahmane

būt viņš nav tiks smuks un izveicīgs kā
citi, bet viņš vēlas draudzēties un būt
Jūlija pēdējās nedēļas noizpalīdzīgs. Stāstu caurvij vadmotīvs:
galē mazākos jelgavniekus
laba sirds ir būtiskākais virzītājs, un
un viņu ģimenes brīvdaizrādes beigās kāpuriņš pārtop skaistā
bas koncertzālē «Mītava»
taurenī,» sižetu ieskicē A.Trupa. Repriecēs Liepājas ceļojošā
žisore izrādi aicina apmeklēt ne vien
leļļu teātra «Maska» izrāde
bērnus un viņu ģimenes, bet ikvienu,
«Šņāpuļa piedzīvojumi».
kas tic brīnumiem: «Jo mēs paši jo
Pētera Trupa stāsts, ko
projām tiem ticam un aicinām arī jūs!»
iestudējusi režisore Agita
Stāsta autors – P.Trups, režisore –
Trupa, Pasta salā būs skaA.Trupa, scenogrāfiju veidojis Aldis
tāms 28. jūlijā pulksten 17
Kļaviņš, mūzikas autors – Andris
– iestudējumu bez maksas
Eniņš, mūzikas aranžētājs – Norvar apmeklēt ikviens.
munds Kalniņš, bet izrādes lelles
radījušas Anda Zandberga-Šenke,
«Pasaku zemē dzīvo kāpuriņš. Var- Evija Rudzīte un Justīne Rumba.

Saruna par
postpadomju
sabiedrību – mūzikā un mākslā
 Jana Bahmane

«Abas nākam no Austrum
eiropas, tādēļ mums aktuāls temats ir postpadomju
sabiedrība un savas identitātes meklējumi šodien,
studējot Eiropas rietumos,»
atklāj Berlīnē, Vācijā, rezidējošā jelgavniece mūziķe
Valērija Kravale. 25. jūlijā
pulksten 18.30 namā Zemgales prospektā 9 notiks
laikmetīgās mākslas izstāde un koncerts «Past present» («Pagātne tagadne»)
– V.Kravales un baltkrievu
fotogrāfes Tašas Orlovas,
kas šobrīd studē Nīderlandē, kopdarbs.
«Ar Tašu iepazināmies Nīderlandē,
studējot Hāgas Karaliskajā mākslas
akadēmijā. Pēc viena studiju gada abas
nolēmām iet savu ceļu – Taša iestājās
Mākslas akadēmijā Amsterdamā, bet
es – Berlīnes Mūzikas institūtā. Turpinot uzturēt draudzīgas attiecības,
abas nonācām līdz kopīgi interesējošai

tēmai par postpadomju laiku un sevis
meklējumiem tajā, izveidojot projektu,
kurā Taša savas izjūtas pauž caur
fotogrāfiju, bet es – caur mūziku,»
Jelgavā gaidāmā laikmetīgās mākslas
pasākuma ideju ieskicē V.Kravale.
Izstādē T.Orlova, kura pēta, kā padomju pagātne un tās interpretācijas
atspoguļojas tagadnē un ietekmē cilvēku uztveri, savus radošos meklējumus
rādīs caur fotogrāfijas mākslu un
instalācijām. «Es piedzimu laikmetu
krustojumā, 1989. gadā, bet šo laiku
atceros tikai pēc nostāstiem. Neskatoties uz to, ka esmu daudz ceļojusi,
tikai pēc pārvākšanās uz Amsterdamu un iestāšanās mākslas akadēmijā
saskāros ar nepieciešamību atbildēt
uz daudziem jautājumiem un kritiski
apzināties savu pagātni. Studējot
filozofiju, mākslu, kritisko teoriju,
apšaubīju daudzas lietas, kam esmu
ticējusi – vēsturi, sevis un savas valsts
uztveri –, un tas bija sāpīgs process.
No manām šaubām regulāri radās
jautājumi, kurus pētu savos darbos:
kas esmu šajā pagātnes mantojumā un
kā varu piedalīties tā konstruktīvā apcerē? Izmantojot kolāžas un animāciju,

mēģinu uzbūvēt jaunas mijiedarbīgas
attiecības ar telpu un arhitektūru
starp pagātni un tagadni,» norāda
baltkrievu māksliniece.
Savukārt jelgavniece V.Kravale ir
jauna māksliniece, kura šobrīd studē
Berlīnē, bet 2017. gadā ar stopiem
izbraukusi cauri Eiropai un spēlējusi
uz ielām – tas pamudinājis saprast, ka
mūzika viņai palīdz komunicēt. Pēc
30 apceļotām valstīm V.Kravales skanējums pārvērties, kā viņa pati saka,
psihedēliskajā indie versijā – jaunā
mūziķe savu austrumeiropietes mentalitāti izzina caur skaņām. Jāpiebilst,
ka šā gada maijā V.Kravale laida klajā
savu pirmo debijas albumu «Life goes
on» («Dzīve turpinās»).
Pasākums notiks ēkā Zemgales
prospektā 9, ar kuras saimniekiem
V.Kravalei ir izveidojušās labas attiecības, – tur 2017. gada Muzeju naktī
notika arī viņas rīkotais psihedēliskais
vakars.
Jāpiebilst, ka izstāde «Past present»
būs apskatāma tikai vienu dienu –
laikmetīgās mākslas pasākuma laikā.
Ieeja – par ziedojumiem, un tas notiks
bilingvāli – angļu un krievu valodā.

Vasarā
Tver Jelgavas
mirkļus fotogrāfijās! pulcēs
zaļumballes

 Jana Bahmane

Līdz pat 12. septembrim
fotogrāfi un fotografēšanas entuziasti var iesniegt
savus darbus fotokonkursam «Jelgava 2019». Šogad
fotogrāfijas tiks vērtētas
kategorijās «Kas notiek
Jelgavā?», «Portrets» un
«Radošie meklējumi».
Fotokonkursu ar mērķi akcentēt un
izcelt Jelgavas skaistākās vietas, interesantākos pasākumus, kā arī sniegt
fotogrāfiem iespēju radoši izpausties
iestāde «Kultūra» organizē jau astoto
gadu, šoreiz aicinot iesniegt darbus
arī kategorijā «Radošie meklējumi»
– tā ir eksperimentāla kategorija,
kas sniedz iespēju brīvam fantāzijas
lidojumam. Tāpat fotokonkursa dalībnieki aicināti iemūžināt portretus un
pilsētas notikumus. «Šobrīd visvairāk
darbu iesniegts kategorijā «Portrets», tāpat esam saņēmuši dažas
fotogrāfijas, kurās iemūžināti pilsētas
notikumi,» stāsta iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune, vērtējot,
ka tieši vasara ir laiks, kad cilvēki piedzīvoto aktīvi iemūžina fotogrāfijās.
Jāatgādina, ka viens autors konkursam drīkst iesniegt līdz piecām
fotogrāfijām katrā kategorijā, proti,

kopumā trīs kategorijās var iesniegt
15 fotogrāfijas. Tāpat būtiski, lai fotoattēli nebūtu senāki par 2017. gadu
un iesniegti iepriekšējos Jelgavas
fotokonkursos.
Fotogrāfijas konkursam līdz 12.
septembra pulksten 12 var iesniegt
elektroniski, sūtot tās kopā ar pieteikuma anketu pa e-pastu gundars.
caune@kultura.jelgava.lv, CD formātā iestādes «Kultūra» dežurantam vai
pa pastu: K.Barona iela 6, Jelgava,
LV-3001, ar norādi «2019. gada fotokonkursam» (pasta zīmogs – 10.
septembris). Tāpat fotodarbus var
augšupielādēt portālā www.failiem.lv
un saiti nosūtīt pa e-pastu gundars.
caune@kultura.jelgava.lv. Fotokonkursa nolikums un pieteikuma
anketa publicēta iestādes «Kultūra»
mājaslapā.
Fotogrāfiju vērtēšana un atlase
notiks desmit dienu laikā pēc fotogrāfiju iesniegšanas termiņa beigām,
un visaugstāk novērtēto darbu autori
katrā kategorijā saņems naudas balvu. Kopējais balvu fonds – 1500 eiro.
Konkursam iesniegtās fotogrāfijas
vērtēs Latvijas Fotogrāfijas muzeja
vadītāja Maira Dudareva un SIA «AD
fotostudija» īpašnieks un fotogrāfs
Agris Šiliņš. Labāko darbu izstāde
būs apskatāma Jelgavas kultūras
namā.

 Jana Bahmane

Jūlijā un augustā Pasta
salā notiks divas zaļumballes – 27. jūlijā brīvdabas
koncertzālē «Mītava» būs
zaļumballe kopā ar grupu
«Sestā jūdze», bet grupas
«Tirkizband» puiši jelgavnieku deju soli pavadīs 17.
augustā.
Grupa «Sestā jūdze», kas jelgavniekus priecēja arī aizvadītā gada
Pilsētas svētkos, spēlējot pils saliņā, šovasar brīvdabas koncertzālē
«Mītava» ieskandinās jūlija pēdējo
nedēļas nogali. Savukārt pašmāju
grupas «Tirkizband» puiši Uldis
Timma un Gundars Caune uz dejām
aicina augusta vidū. «Pērn augustā,
atzīmējot simts dienas līdz valsts
simtgadei, Uzvaras parkā spēlējām
Simtgades zaļumballi – tā izvērtās
par labu ballīti. Arī šogad ievērosim
līdzīgu konceptu, galvenokārt izpildot latviskus, dejiskus un jautrus
gabalus,» stāsta U.Timma.
Abas balles ilgs no pulksten 22 līdz
2, bet ierašanās – jau no pulksten 21.
Dalības maksa katrā zaļumballē – 3
eiro. Biļetes varēs iegādāties pasākuma norises vietā.

