Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 26. jūlijā laikā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005574 vai 63005567.
CETURTDIENA, 2019. GADA 25. JŪLIJS NR.30 (621)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS
/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

/jvestnesis

Asfaltē Loka maģistrāli

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Augustā pilsētā sāks dabasgāzes
apgādes sistēmas remontdarbus
 Ritma Gaidamoviča

AS «Gaso» Jelgavas iecirknis vairākās vietās Jelgavā
šovasar veiks dabasgāzes apgādes sistēmas remontdarbus. Plānots, ka tie notiks Ganību, Garozas ielā un
Brīvības bulvārī, vairākās pilsētas ielās tiks pārbūvētas
gāzesvada noslēgierīces, kā arī rekonstruēti dabasgāzes
ievadmezgli astoņām daudzdzīvokļu mājām Akadēmijas ielā, Zemgales prospektā un Lielajā ielā. Darbus
paredzēts sākt augusta vidū, un daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem jārēķinās, ka uz vienu vai divām dienām
remontdarbu laikā tiks pārtraukta gāzes piegāde.

Foto: Raitis Supe
 Anastasija Miteniece

Rekonstrukcijas projekta gaitā Loka maģistrāles posmā no Rubeņu
ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai
šonedēļ norisinās asfaltēšanas darbi. Vienlaikus sagatavošanās
asfaltēšanai turpinās
Strautu ceļā no Bērzu
līdz Kalnciema ceļam
un Bērzu ceļā no Kļavu
līdz Strautu ceļam, kas
ir Loka maģistrāles apbraucamie ceļi. Autovadītājiem jāņem vērā,
ka būvdarbu vietās var
būt ierobežota un vietām slēgta satiksme.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs norāda, ka Loka maģistrāles
posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai
jau izbūvēti visi inženiertīkli, kā
arī sakārtotas ielas apmales un
izbūvēta brauktuves konstruktīvā
kārta, tādēļ šajā posmā uzsākti
asfaltēšanas darbi. Jūnija beigās
no «Stokker» centra līdz Ziediņu
ceļam 300 metru garumā jau
veikta asfalta izmēģinājuma izbūve, kas bija kā testa klājums,
lai pārbaudītu asfaltbetona kvalitātes atbilstību. Savukārt šobrīd,
kad apstiprinājusies šī parauga
atbilstība prasībām, Loka maģistrāles posmā no Rubeņu ceļa līdz
pilsētas administratīvajai robežai

teju kilometra garumā turpinās fijas datu precizitāti. «Topogrāfispirmās asfaltbetona kārtas ieklā- kajos plānos norādītā informācija
šana. Būvdarbu vietā jārēķinās visbiežāk tur tiek iekļauta, pamaar iepriekš noteiktiem satiksmes tojoties uz inženierkomunikāciju
ierobežojumiem – reversu satik- uzturētāju sniegto informāciju.
smes kustību, ko regulē luksofors. Ir gadījumi, kad plāns izveidots
Savukārt Strautu un Bērzu ceļa pirms vairākiem gadiem, līdz ar to
posmi tāpat kā Paula Lejiņa, Pum- situācija «uz papīra» var atšķirties
pura, Pērnavas iela un Rubeņu ceļš no situācijas dabā. Šī iemesla dēļ,
Loka maģistrāles rekonstrukcijas nodrošinoties pret negaidītiem
projektā iekļauti kā apbraucamie pavērsieniem, ierasta prakse ir
ceļi, kurus paredzēts noasfaltēt. pazemes komunikāciju apsekoša«Lai tur varētu veikt asfaltēšanu, na un to atrašanās vietas precizēsākotnēji vajadzēja izstrādāt de- šana, vēl pirms darbu sāk smagā
talizētus būvprojektus. Strautu tehnika,» skaidro «Pilsētsaimnieun Bērzu ceļa posmiem tas ir cības» projektu vadītāja Kristīne
paveikts, un pēc
Vuškārniece.
būvnieka izvērtē- Jelgavas pilsētas pašvaldība Loka Pēc komunikājuma darbi uzsāk- maģistrāli rekonstruē, piesaistot ciju apsekošanas
ti,» tā M.Mielavs, ES finansējumu nacionālas nozī- darbi turpināsies
papildinot, ka īsi
mes centru integrēšanai Eiropas ar nomaļu uzaupirms asfaltēšaguma novākšanas Strautu ceļā vienotajā transporta tīklā (TEN-T). nu – laika gaitā
bija jāpabeidz arī Līgums par Loka maģistrāles re- tas sašaurinājis
pazemes komuni- konstrukciju starp Jelgavas domi brauktuvi –, bet
kāciju izbūve.
un pilnsabiedrību «RERE vide – vēlāk notiks arī
Pašlaik norit Hidrostatyba» noslēgts pērn jūlijā. ceļa izlīdzināšasagatavošanās Kopējās projekta izmaksas ir 21 na, minerālmateStrautu ceļa pos679 350,03 eiro ar PVN, tostarp 12 riālu uzbēršana
ma no Bērzu līdz
un visbeidzot –
Kalnciema ceļam 004 303 eiro ir ES Kohēzijas fonda asfaltēšana.
un Bērzu ceļa līdzfinansējums, 564 527,03 eiro
Pēc pārbūves
posma no Kļavu – valsts budžeta dotācija pašval- minētajos ceļu
līdz Strautu ce- dībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas posmos tiks noļam asfaltēšanai pašvaldības līdzfinansējums.
teikts braukša– kopumā šajos
nas ātruma iegrants seguma posmos paredzēts robežojums 30 kilometri stundā
ieklāt asfaltu 1080 metru garumā. un Strautu ceļā izbūvēti divi
Šobrīd tur notiek seguma kons- ātrumvaļņi. K.Vuškārniece skaidtrukcijas biezuma šurfēšana – tiek ro, ka šāds risinājums tiks ieviests
atsegtas un apsekotas komunikā- drošības nolūkos. Proti, Strautu
cijas, lai pārliecinātos par topogrā- ceļš no Bērzu līdz Kalnciema

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

ceļam un Bērzu ceļš no Kļavu
līdz Strautu ceļam Loka maģistrāles rekonstrukcijas laikā ir
pagaidu apbraucamais ceļš, kas
pēc asfaltēšanas tiks izmantots
vēl intensīvāk, bet vienlaikus tā
ir dzīvojamā zona, kur ātruma
pārsniegšana nav pieļaujama.
Būtiski uzsvērt, ka satiksme
būvdarbu zonā ir slēgta, tādēļ
autovadītāji aicināti izmantot
apbraucamos ceļus. Paredzētais
darbu izpildes termiņš ir septembra beigas.
Jāpiebilst, ka šobrīd būvprojekti asfaltēšanai tiek izstrādāti arī
citiem Loka maģistrāles rekonstrukcijas projektā iekļautajiem
apbraucamajiem ceļiem – Paula
Lejiņa un Pumpura ielai, Pērnavas ielai un Rubeņu ceļam.
Vienlaikus rekonstrukcija
turpinās visā Loka maģistrāles
garumā. Piemēram, posmā no
Kalnciema līdz Bērzu ceļam notiek sadzīves kanalizācijas tīklu
un lietus kanalizācijas pievadu
izbūve, kā arī gāzesvada izolācijas atjaunošana, posmā no Bērzu
ceļa līdz Aviācijas ielai – pazemes
komunikāciju izbūve, kā arī tiek
būvēta ceļa konstruktīvā kārta –
salturīgā un šķembu apakškārta.
Šobrīd tur tiek pārbūvēti arī trīs
stāvlaukumi pie daudzdzīvokļu
namiem, bet iedzīvotāju ērtībām
izveidots pagaidu stāvlaukums.
Arī Loka maģistrāles posmā no
Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam
tiek izbūvētas komunikācijas
un vienlaikus notiek dzelzceļa
pārvada rekonstrukcija.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Uzņēmumā uzsver, ka daudzas
iekārtas un sistēmas, tajā skaitā
arī gāzes cauruļvadi, ir izbūvētas
pirms 30–50 gadiem un savu laiku
nokalpojušas, tāpēc katru vasaru
AS «Gaso» veic gāzes apgādes
sistēmas uzlabojumus. Jelgavas
iecirkņa vadītāja vietnieks Andis
Šeršņovs norāda, ka vairāki darbi,
uzlabojot gāzes apgādes sistēmu,
šovasar ir ieplānoti arī «Gaso»
Jelgavas iecirkņa apkalpes zonā.
A.Šeršņovs skaidro, ka Garozas
ielas un Brīvības bulvāra apkaimē
tiks veikti esošās gāzes apgādes
sistēmas uzlabojumi, izbūvēts
jauns gāzesvads Garozas ielā no
Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim,
kā arī uzlabota gāzes apgādes sistēma Ganību ielā. «Izbūvētajiem
sadales gāzesvadu posmiem būs
iespēja pieslēgt arī jaunus objektus – individuālo privātmāju sektoru. Par šo iespēju Garozas ielas
posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības
bulvārim un Ganību ielā no 110.
līdz 131. namam iedzīvotāji aicināti interesēties «Gaso» Jelgavas
iecirknī,» tā vadītāja vietnieks.
Tāpat šovasar pilsētā 11 gāzesvada noslēgierīces, kas atrodas
akās, tiks nomainītas uz bezaku
noslēgierīcēm. «Tas nozīmē, ka
tiks likvidētas gāzesvada noslēgierīces akās, kas atrodas zem ielām
un ietvēm pilsētā, ierīkojot bezaku noslēgierīces. Tādējādi mūsu
darbiniekiem tās būs vieglāk

apkalpot,» skaidro A.Šeršņovs,
piebilstot, ka šādi remontdarbi
tiks veikti Uzvaras ielā 4a, Dārza
ielā 5a, Meiju ceļā 18a, Pērnavas
ielā 7a, Pētera un Vaļņu ielas
krustojumā, Pulkveža Brieža un
Krišjāņa Barona ielas krustojumā, Satiksmes un Dambja ielā.
«Iedzīvotājiem šie remontdarbi
būtiskas neērtības nesagādās, tie
tiks veikti, cenšoties netraucēt
gājēju un autotransporta kustību, taču būtu lūgums ievērot
izvietotās brīdinājuma zīmes un
ceļa zīmes remontdarbu zonā,»
papildina A.Šeršņovs.
Tāpat šovasar tiks rekonstruēti dabasgāzes ievadmezgli
pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām
mājām Akadēmijas ielā 2, 22, 28,
Zemgales prospektā 4, Lielajā ielā
3, 5, 7 un 18. «Lai veiktu šos darbus, mājai tiks pārtraukta gāzes
piegāde. Parasti šie darbi aizņem
vienu divas darba dienas, un
minēto māju iedzīvotāji par gāzes
piegādes atslēgumu aicināti sekot
līdzi paziņojumam pie kāpņu
telpas. Parasti informācija tiek izvietota vismaz piecas dienas pirms
plānotajiem darbiem,» stāsta
A.Šeršņovs, piebilstot, ka šovasar
arī Ganību ielā 86 tiks nomainīta
tehniski un morāli novecojusī katodstacija, kas nodrošina tērauda
pazemes gāzesvadu korozijaizsardzību, taču šajā adresē gāzes
piegādi nav plānots atslēgt.

Svētceļnieki uz Aglonu
dosies 1. augusta rītā
 Jana Bahmane

Augusta vidū tūkstošiem svētceļnieku Aglonā pulcēs
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, uz kuriem arī šogad dosies svētceļotāji no Jelgavas. Šo
sestdien, 27. jūlijā, pēc vakara Svētās Mises, kas paredzēta pulksten 18, Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu katedrālē notiks svētceļnieku sapulce.
Ceļu uz Aglonu Jelgavas grupa sāks 1. augusta rītā.
Dievnamā norāda, ka šogad
aptuveni 260 kilometru garo
ceļa posmu no Jelgavas līdz Aglonai plānots veikt 13 dienās.
Svētceļnieku pirmais galamērķis
būs Staļģene, un arī šogad viņi
nakšņos dažādās sabiedriskās
ēkās, piemēram, skolās, kultūras
namos, baznīcās.
Pieteikties svētceļojumam var
katedrāles mājaslapā www.jelgavaskatedrale.lv, taču to varēs

izdarīt arī 27. jūlijā – ap pulksten
19 dievnamā notiks svētceļnieku
sapulce, kurā tiks izrunātas organizatoriskās lietas.
Jāpiebilst, ka Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki 15. augustā ir reliģiski
katoļu baznīcas svētki, kas Latvijā
visplašāk tiek svinēti Aglonas
Vissvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas Romas katoļu
bazilikā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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J.Strods: «Nedrīkst mainīt
noteikumus spēles gaitā»
 Jānis Kovaļevskis

«Pieņemot 2019. gada budžetu, bijām rēķinājušies,
ka saglabāsies līdzšinējie
pašvaldību finansēšanas
nosacījumi un pašvaldības
tāpat kā iepriekš Valsts kasē
varēs aizņemties naudu
savu attīstības projektu
realizācijai, tomēr aprīlī valdība lēma, ka šādas iespējas
vairs nebūs un aizņemties
varēs rindas kārtībā tikai
atsevišķu ES līdzfinansēto
projektu īstenošanai. Šī
iemesla dēļ šogad esam
spiesti atteikties no Satiksmes ielas asfaltēšanas un
visdrīzāk arī no pašvaldības
īres nama rekonstrukcijas
Stacijas ielā 13, apdraudēti
ir arī citi projekti,» stāsta
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.
Sarunā ar J.Strodu – plašāk par to,
kādēļ šogad nācās atteikties no Satiksmes ielas rekonstrukcijas projekta
un kā valsts iecerētās reformas varētu
ietekmēt jelgavniekus.
Jau gada pirmajā pusē tika
izsmelts pašvaldībām atvēlētais
aizņēmumu limits projektu īstenošanai. Pieprasījums pēc aizņēmumiem Valsts kasē ievērojami
pārsniedz iespējas, un daudzi
pašvaldību uzsāktie projekti tā
arī netiks īstenoti. Kā tas ietekmēs Jelgavu?
Šāda kārtība, ka pašvaldības savu
projektu īstenošanai
aizņemas līdzekļus
Valsts kasē, pastāvēja
daudzus gadus un
līdz šim darbojās bez
aizķeršanās. Pārsvarā pašvaldības aizņēmās, lai īstenotu ES
līdzfinansētos projektus, jo atbilstoši
apstiprinātajai kārtībai sākotnēji projekta
ieviesējam jāsedz visi
ar projektu saistītie
izdevumi un tikai
pēc projekta realizācijas var saņemt ES
līdzfinansējuma daļu. Ņemot vērā,
ka vairums projektu ir tādi, kurus
realizē ilgākā laika periodā, valdības
paziņojums, ka pašvaldības vairs nevarēs aizņemties, bija smags trieciens.
Piemēram, mums nācās izšķirties
– pabeigt iesākto tilta būvniecību
pār Platoni Miera ielā, kas ir daļa
no A8 valsts nozīmes maģistrāles,
vai noasfaltēt Satiksmes ielu, jo bez
aizņēmuma līdzekļiem abus projektus
šogad realizēt nevaram. No jelgavnieku skatpunkta, iespējams, Satiksmes
iela pat bija svarīgāka nekā tranzītam
paredzētais A8 šosejas tilts Miera ielā,
tomēr, ja iesaldētu šo projektu, noteikti saņemtu pārmetumus, ka graujam valsts starptautisko reputāciju.
Sarežģīta situācija izveidojusies arī
ar ēkas rekonstrukciju Stacijas ielā
13, kur bija paredzēts izveidot grupu
dzīvokļus, telpas sabiedriskajām organizācijām un citu sociālo funkciju
veikšanai. Bijām laicīgi veikuši iepirkumu un noslēguši līgumu par būvdarbiem, lai pavasarī uzsāktu darbus,
bet Finanšu ministrija neapstiprināja
aizņēmumu, lai gan šim projektam
bija paredzēts arī ES līdzfinansējums.
Faktiski valdība, mainot nosacījumus
jau sen aizsāktiem projektiem, ir
radījusi būtiskus zaudējumus gan
uzņēmējiem, kuri startē iepirkumos,
gan pašvaldībām, kurām var nākties

kanalizācijas risinājumus, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem būs
jāreģistrē savas kanalizācijas sistēmas
un jāatskaitās, kā tās tiek apsaimniekotas. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, pašvaldība izstrādā saistošos
noteikumus par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzības kārtību.

Attīstot pilsētas satiksmes
infrastruktūru, redzam tendenci, ka ar katru gadu satiksmes
intensitāte pieaug – ja pirms pieciem gadiem Lielās ielas un Jāņa
Čakstes bulvāra krustojumu 40
tūkstoši automašīnu šķērsoja
Ledus skulptūru festivāla laikā,
tad tagad šādu intensitāti var
novērot arī ikdienā. Vienlaikus
vairāk kļūst velobraucēju, bet
sabiedriskā transporta pasažieru
skaits ik gadu samazinās. Vai tas
ir pareizs attīstības virziens?
Satiksmes infrastruktūra tiek būvēta ilgākam laika periodam, un 2000.
gadā, kad tika projektēta Lielupes un
Driksas tilta rekonstrukcija, neviens
nevarēja iedomāties, ka pēc 19 gadiem pa šo tiltu būs gan divas reizes
intensīvāka autotransporta satiksme,
nekā to paredz tilta kapacitāte, gan
lielā ātrumā trauksies elektriskie
skrejriteņi. Salāgot infrastruktūru ar
iedzīvotāju pārvietošanās paradumu
maiņu ir liels izaicinājums, un ne
vienmēr visu izdodas paredzēt. Būvējot jaunos objektus, ņemam vērā
arī mūsdienu prasības, paredzot kā
pietiekami platus veloceliņus, tā velonovietnes un automašīnu stāvvietas.
Savukārt pārkārtojumus sabiedriskā
transporta jomā plānots veikt līdz ar
«Satiksmes intensitāte atsevišķos pilsētas krustojumos šobrīd arī ikdienā sasniedz 40 tūkstošus automašīnu autoostas pārvietošanu pie dzelzceļa
diennaktī. Katrs mazākais negadījums vai remontdarbi rada lielus satiksmes sabiezinājumus. Racionālākais stacijas.
veids, kā samazināt satiksmes intensitāti un nodrošināt mobilitāti, ir ziemeļu tilta un apvedceļa izbūve,» spriež
Foto: Raitis Supe
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.
Valsts līmenī kā viens no būtiskākajiem jautājumiem pieteikta
maksāt soda naudu par noslēgto līgu- piemēram, nodokļu ieņēmumi, salī- iedzīvotāji plašākā mērogā vēl nav ga- administratīvi teritoriālā reformu neizpildi.
dzinot 2008. un 2018. gadu, ir auguši tavi realizēt šādas ieceres. Lai sāktu ma. Kā šīs reformas realizācija,
tikai par septiņiem procentiem, proti, sarunāties ar kaimiņiem un meklētu atbilstoši piedāvātajai kartei
Vai ir vēl kādi projekti, kuru 2008. gadā kopējie nodokļu ieņēmu- kopsaucējus, kādu vidi cilvēki vēlas apvienojot Jelgavas pilsētas terirealizācija apdraudēta?
mi bija 41,8 miljoni eiro, bet 2018. redzēt savā iekšpagalmā, ir jāizkāpj toriju ar Ozolnieku un Jelgavas
Esam ieplānojuši izveidot divus gadā – 45 miljoni eiro. Turpretim no komforta zonas un tam jāvelta savs novada pašvaldībām, ietekmēs
j a u n u s p a š v a l d ī - inflācija šajos desmit gados bijusi 23 brīvais laiks. Secinājumus par šajā pilsētas attīstību?
bas bērnudārzus – procenti. Kopējais pašvaldības bu- gadā pieteiktajiem projektiem varēTo grūti nosaukt par administratīvi
Nameja ielā 30, kur džeta pieaugums absolūtajos skaitļos sim izdarīt pēc 29. jūlija, kas šogad ir teritoriālo reformu – faktiski tiek
tiks būvēts jauns galvenokārt ir saistīts ar tādām po- pēdējā projektu iesniegšanas diena.
piedāvāts pārzīmēt karti. Skaidrs, ka
ēku komplekss, un zīcijām kā skolotāju algu pieaugums
No iedzīvotājiem gaidīsim priekšli- pavisam mazās pašvaldības, kurās ir
Brīvības bulvārī 31, un ES līdzfinansējums projektu rea- kumus, kādas izmaiņas programmā līdz pieciem tūkstošiem iedzīvotāju
kur esošā ēka tiks lizācijai – tas ir mērķfinansējums, par būtu nepieciešamas, lai viņi tomēr un kuras jau šobrīd neizpilda likuma
rekonstruēta. Sapro- kura izlietojumu pašvaldība nevar izmantotu šo iespēju. Atbalsta in- prasības, būtu jāapvieno, bet par pātam, ka šie projekti brīvi lemt.
tensitāte jau šobrīd ir no 50 līdz 80 rējām jālemj, veicot padziļinātu ieguarī ir apdraudēti, jo
procentiem, tādēļ to visdrīzāk nepa- vumu un zaudējumu analīzi. Praksē
nākamgad cīņa par
Kā norit Loka maģistrāles augstināsim, jo galvenā ideja šai prog- šāda reforma radīs haosu un sociālo
aizņēmuma līdzek- rekonstrukcija, un kad varētu rammai ir stimulēt privāto iniciatīvu. spriedzi, jo iedzīvotāji ir pieraduši pie
ļiem būs tikpat sa- sākties asfaltēšana?
Tas, ko varam darīt, ir paaugstināt savas pašvaldības sniegto pakalpojuspringta kā šogad.
Šim projektam aizķeršanās ar fi- maksimālo līdzfinansējuma apmēru mu apjoma, bet, apvienojot vairākas
Nav skaidrs, vai nansējumu nav – viss norit atbilstoši vienai mājai no 10 uz 20 tūkstošiem pašvaldības, no daudz kā būs jāatsavarēsim realizēt arī plānotajam laika grafikam. Jau ir eiro. Esam gatavi uzklausīt arī citus kās, jo neviena pašvaldība pēc apviešogad plānoto ener- uzsākta Loka maģistrāles posma priekšlikumus, lai jau oktobrī virzītu nošanas nevarēs visus pakalpojumus
pielīdzināt augstākajam standartam.
goefektivitātes projektu Vides aiz- no Rubeņu ceļa līdz pilsētas robežai tos izskatīšanai domes sēdē.
Būs jāizdara sāpīgas izvēles. Jelgava
sardzības un reģionālās attīstības asfaltēšana, augustā plānots asfaltēt
ministrijas (VARAM) administrētās arī Strautu un Bērzu ceļa posmus,
SIA «Jelgavas ūdens» šobrīd pēc apvienošanās ar Ozolnieku un
programmas ietvaros par 1700 gais- kuri rekonstrukcijas laikā kalpo kā īsteno ūdenssaimniecības un Jelgavas novadu, piemēram, zaudēs
mekļu nomaiņu, kas uz pusi ļautu apvedceļi. Savukārt pārējie apved- kanalizācijas tīklu paplašināša- valsts dotāciju 200 tūkstošu eiro apietaupīt patērēto elektroenerģiju. Ir ceļi, piemēram, Rubeņu ceļš, Paula nas projekta 5. kārtu, pēc kuras mērā SIA «Jelgavas autobusu parks»
veikti visi priekšdarbi, lai šo projektu Lejiņa, Pumpura un Pērnavas iela, pilsētas tīkliem teorētiski savu par pasažieru pārvadājumiem ārpus
realizētu, ir piesaistīts ES līdzfinansē- tiks sakārtoti nākamgad. Būvniecības īpašumu būs iespēja pieslēgt vai- savas administratīvās teritorijas, jo
jums, bet aizķeršanās ir par aizņēmu- darbiem Loka maģistrālē jānoslēdzas rāk nekā 90 procentiem pilsētas pēc reformas tie būs iekšējie pārvama līdzekļiem. Faktiski ar lēmumu 2020. gada 30. septembrī.
iedzīvotāju. Turklāt ir izstrādāta dājumi, kuri jāsedz pašvaldībai. Tādu
būtiski ierobežot valsts aizdevumus
atvieglota kārtība, kā pieslēgties piemēru ir daudz, tādēļ racionālāk
pašvaldībām valdība ir norāvusi stopDaudzdzīvokļu
centralizētajiem būtu pirmajā solī izveidot vēlētas otrā
krānu attīstībai pašvaldībās.
ēku pagalmu labietīkliem. Kāda ir līmeņa reģionālās pašvaldības, kurām
kārtošanas progiedzīvotāju akti- varētu deleģēt daļu valsts un pirmā
Kāds šobrīd ir kopējais Jelga- rammai, kurā ievitāte šajā ziņā, līmeņa pašvaldību funkciju kopā ar
vas pilsētas saistību apmērs?
spējams piesaistīt
un ar ko jārēķinās finansējumu, piemēram, vidusskolas
Pašvaldības saistības pret kopējo līdzfinansējumu
tiem, kuri sagla- un arodizglītību, sabiedrisko transbudžetu šobrīd ir 7,8 procenti, bet līdz pat 80 procenbās individuālos portu, tranzītielas un civilo aizsardzību. Tāpat šīs reģionālās pašvaldības
likumā atļautais saistību apmērs ir tiem no projekta
risinājumus?
līdz 20 procentiem, tādēļ mēs neva- i z m a k s ā m , p i e Šogad pašvaldī- varētu administrēt ES fondu projekram runāt par pārmērībām. Jelgavas teikšanās termiņš
bas līdzfinansējums tus. Ja VARAM piedāvātās reformas
pilsētas budžets ir sabalansēts. Arī šogad tika pagapieslēgumu izbūvei autoriem būtu patiesa interese par
plānojot privātās finanses, cilvēki rināts divas reizes, jo dzīvokļu centralizētajiem kanalizācijas tīk- reģionālo attīstību, tad komplektā ar
ņem aizņēmumus lielākiem pirku- īpašnieku aktivitāte šajā ziņā liem ir apstiprināts jau 158 mājām. reformu pašvaldībām tiktu piedāvāti
miem, tāpat pašvaldība, lai ātrāk nav augsta – no šim mērķim at- Tas ir labs rādītājs un apliecina, ka arī kādi attīstības instrumenti. Šobrīd
attīstītos, daļu no iecerētajiem dar- vēlētajiem 100 tūkstošiem eiro cilvēki vēlas izmantot piedāvātās Latvija no ES fondu sadales viedokļa
biem veic par aizņēmuma līdzekļiem. pieteikumi saņemti tikai par 32 ērtības. Arī Strautu ceļa asfaltēša- tiek pozicionēta kā viens reģions, lai
Ja aizņēmumi vairs nebūs pieejami, tūkstošiem eiro. Vai nākamgad nu atlikām par dažām nedēļām, lai gan Rīga un Pierīga jau sen ir pārsnietad gadā varēsim realizēt tikai dažus šajā programmā plānojat kādas cilvēkiem dotu iespēju pieslēgt savu gusi ES vidējo ienākumu līmeni. Tas
projektus, līdz ar to attīstība pilsētā izmaiņas?
īpašumu ūdenssaimniecības tīkliem, nozīmē, ka Kohēzijas fonda līdzekļi,
faktiski apstāsies.
Šogad programmas nosacījumos jo saistošie noteikumi paredz, ka pēc kuri ir paredzēti reģionālās nevienPašvaldību turīgums, samērojot apzināti neveicām izmaiņas, lai pēc asfaltēšanas piecus gadus tur nedrīkst līdzības mazināšanai, nākamajā ES
ar funkciju apjomu, tiek krietni iespējas agrāk varētu izsludināt pie- veikt rakšanas darbus. Savukārt tiem, budžeta plānošanas periodā būtu
pārspīlēts. Par to liecina arī skaitļi, teikšanos, tomēr prakse apliecina, ka kas vēlēsies saglabāt individuālos novirzāmi tikai reģioniem.

«Pašvaldību turīgums
tiek krietni pārspīlēts.
Nodokļu ieņēmumi
Jelgavā, salīdzinot
2008. un 2018. gadu,
ir auguši tikai par
septiņiem procentiem, kamēr inflācija
– par 23.»

«Nācās izšķirties –
pabeigt iesākto tilta
būvniecību pār Platoni
Miera ielā vai noasfaltēt Satiksmes ielu.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 25. jūlijs

www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavā izveidos trīs
Zvaigžņu dīķī konstatē beigtas
elektroauto uzlādes stacijas karūsas; piesārņojums nav fiksēts
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē
šomēnes atbalstīta
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD)
iniciatīva trīs vietās
Jelgavā izvietot ātrās
elektromobiļu uzlādes stacijas. Plānots,
ka 2020. gada otrajā
pusē tāda būs pie
tirdzniecības centra
«Vivo centrs» Katoļu
ielā 18, pie degvielas uzpildes stacijas
«Astarte nafta» Rūpniecības ielā 75a un
«Neste» Loka maģistrālē 2a.
CSDD pārstāvis Rolands
Rumba stāsta, ka ātrās elektroauto uzlādes stacijas Jelgavā tiks izveidotas, īstenojot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansēto
projektu «Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana», kura gaitā
CSDD visā valsts teritorijā
attīsta uzlādes staciju tīklu.
Projekta pirmajā kārtā jau no
2018. gada jūlija Latvijā darbojas 70 ātrās uzlādes punkti,
bet šobrīd norit sagatavošanās projekta otrajai kārtai,
lai nākamā gada vasarā un
rudenī uzstādītu vēl 40 ātrās
uzlādes stacijas, tostarp trīs
Jelgavā. R.Rumba skaidro:
lai izvēlētos vietas, kur izveidot stacijas, starptautiska
kompānija veica pētījumu,
izvērtējot virkni kritēriju,
tajā skaitā infrastruktūru,
iedzīvotāju blīvumu, satiksmes intensitāti. «Uzņēmums
piedāvāja vairākus variantus,
un CSDD izvēlējās trīs ob-

jektus, pie kuriem Jelgavā
tiks izbūvētas elektromobiļu
uzlādes stacijas,» stāsta viņš,
piebilstot, ka šobrīd tiek izstrādāti būvprojekti, kam
jābūt pabeigtiem līdz gada
beigām, bet būvdarbi varētu
sākties tikai nākamā gada
vasarā vai rudenī. Kopumā
ERAF līdzfinansētā projekta
gaitā līdz 2021. gada beigām
visā Latvijā paredzēts izbūvēt
ap 150 elektromobiļu ātrās
uzlādes staciju.
CSDD norāda, ka visvairāk
uzlādes stacijas tiek izmantotas Rīgā un tās apkārtnē, kur
arī elektroauto koncentrācija
ir vislielākā. «Pateicoties
uzlādes infrastruktūras pieejamībai, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem straujāks
ir arī elektromobiļu skaita
pieaugums mūsu valstī. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 530 elektromobiļi,
un elektrisko spēkratu skaits
Latvijā ik gadu pieaug vidēji
par 30 procentiem,» stāsta
R.Rumba. Projekta pirmajā
kārtā divas ātrās elektroauto
uzlādes stacijas tika izbūvētas
mūsu pilsētas tuvumā – degvielas uzpildes stacijā «Astarte nafta» uz Jelgavas–Rīgas
apvedceļa un Elejā, Lietuvas
ielā 28.
Jāpiebilst, ka Jelgavā un tuvākajā apkārtnē jau vairākus
gadus pieejamas trīs uzlādes
stacijas, tomēr atšķirībā no
plānotajām tās ir lēnās uzlādes stacijas ar mazāku jaudu.
Proti, ja ātrās uzlādes stacijā
uzlādes laiks ir līdz 30 minūtēm, tad lēnās uzlādes stacijā
– vidēji astoņas stundas. Tās
atrodas LLU Tehniskajā fakultātē, viesnīcas «Zemgale»
teritorijā Skautu ielā 2 un uz
Jelgavas–Rīgas apvedceļa atpūtas kompleksā «Viesu līči».

Foto: Raitis Supe
 Jana Bahmane

Zvaigžņu dīķī, kas atrodas pie pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa», aizvadītajā nedēļā iedzīvotāji pamanīja
beigtas karūsas, kas nepatīkami smakoja. Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē norāda,
ka piesārņojums ūdenī nav konstatēts, bet noteikt zivju
nāves iemeslu nav bijis iespējams, jo tās nedzīvas ūdenī
atradušās pārāk ilgi. Šīs nedēļas sākumā pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālisti ūdenstilpni
apsekoja – šobrīd Zvaigžņu dīķī beigto zivju vairs nav.
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes
Resursu kontroles sektora
vadītājs Jurijs Skribāns stāsta,
ka Zvaigžņu dīķis šobrīd tiek
pastiprināti kontrolēts, lai
gadījumā, ja līdzīga situācija
atkārtosies, varētu operatīvi
reaģēt. «Zīmīgi, ka dīķī, kurā
dzīvo vairāku sugu zivis, bojā
gājušas tieši karūsas. Informāciju par šo situāciju saņēmām
18. jūlijā. Veicām pārbaudi, bet
diemžēl zivju bojāejas iemeslu noteikt nevarējām, jo tās

nedzīvas ūdenī atradās pārāk
ilgu laiku,» norāda J.Skribāns,
papildinot: iemesli, kādēļ zivis
gājušas bojā, var būt ļoti dažādi – no skābekļa trūkuma līdz
ūdens piesārņojumam.
Kāda Lāčplēša ielas iedzīvotāja laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» atklāj, ka vakarā,
kopā ar bērniem dodoties uz
spēļu laukumu, redzējusi vīriešus, kuri dīķī ielaiduši zivis.
Viņa vēlāk runājusi ar kādu
vietējo makšķernieku, kurš
zinājis teikt, ka kungi dīķī

ielaiduši divus spaiņus karūsu,
kuras visdrīzāk nav izdzīvojušas, jo pārāk ilgi noturētas
spaiņos.
«Pilsētas zaļās teritorijas apsaimnieko iestāde «Pilsētsaimniecība», un šonedēļ, apsekojot
Zvaigžņu dīķi, piesārņojums
tajā netika konstatēts. Ūdens
analīzes gan šajā ūdenstilpnē
neņemam, jo tā nav oficiāla
peldvieta, bet savulaik, kad
to darījām, piesārņojums tur
netika fiksēts nekad,» norāda
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vides pārvaldības
speciāliste Solvita Lūriņa,
papildinot, ka dīķi ietek lietus
ūdeņi, bet kanalizācijas ūdeņi
– ne. Viņa skaidro, ka šobrīd
ūdens līmenis ūdenstilpnē nav
augsts un karsto laikapstākļu
dēļ zivīm varētu trūkt skābekļa, tāpat viņa neizslēdz iespēju,
ka zivis gājušas bojā, jo kāds
tās dīķi ielaidis.
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Īsi
 Darbu sācis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotais zvanu centrs
– zvanot pa tālruni 68806999,
iedzīvotāji var noskaidrot atbildes uz jautājumiem saistībā
ar ministrijas īstenoto vietējo
pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu. Konsultācijas
pa tālruni var saņemt darba dienās no pulksten 9 līdz 17. Ir arī
iespēja operatoriem atstāt savu
kontaktinformāciju, lai saņemtu
atbildi e-pastā. Jautājumus un
priekšlikumus ministrijai par administratīvi teritoriālo reformu
iespējams iesūtīt arī pa e-pastu
reforma@varam.gov.lv.
 Jelgavas uzņēmumā «HKScan
Latvia» ražotā karsti kūpinātā
desa «Klaipedos salami» atzīta
par labāko jauno produktu
pērn Lietuvā un ieguvusi titulu
«2018. gada labākais jaunais
produkts pārstrādātās gaļas
kategorijā». Uzņēmuma pārstāve Klinta Mežapuķe informē, ka
desa «Klaipedos salami» šo titulu
ieguvusi, pamatojoties uz starptautiskās tirgus un patērētāju
pētījumu aģentūras «Nielsen» nesen veiktā pētījuma rezultātiem.
«Straujo produkta popularitātes
pieaugumu apliecina arī tā pārdošanas rādītāji. 2018. gada pirmajā ceturksnī pārdoti teju 3000
kilogrami karsti kūpinātās desas,
taču pārdošanas apjoms turpināja
augt – katru ceturksni tas palielinājās par 50 procentiem. Kopumā
pagājušajā gadā tika pārdotas
43,8 tonnas «Klaipedos salami»
karsti kūpinātās desas,» norāda
uzņēmuma pārstāve. Jāpiebilst,
ka šogad pirmajā ceturksnī «Klaipedos salami» desas pārdošanas
apjomi, salīdzinot ar 2018. gada
attiecīgo periodu, ir pieauguši pat
sešas reizes.
 Godinot un pieminot kritušos
karavīrus un civiliedzīvotājus
Jelgavas sagrāves dienā pirms
75 gadiem, biedrība «Zemgales
Lāčplēsis» 31. jūlijā pulksten 18
aicina nolikt ziedus Rūpniecības
un Tērvetes ielas krustojumā pie
pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem.

Laupītāji notverti uz karstām pēdām
 Ilze Knusle

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.

Pagājušajā trešdienā,
17. jūlijā, ap pulksten
15 Jelgavā, Tērvetes
ielas rajonā, notika
laupīšana – divi vīrieši,
pielietojot vardarbību,
iekļuva privātmājā un
nolaupīja mobilo telefonu un naudu. Lai gan
vainīgie uz karstām
pēdām tika notverti,
policija uzsver: komunikācijā ar svešiem cilvēkiem jāievēro piesardzība, jo viņu nolūki ne
vienmēr ir godīgi.
«17. jūlijā gaišā dienas laikā pie
kādas privātmājas durvīm atskanēja klauvējieni. Mājās bija 1952.
gadā dzimusi sieviete. Kad viņa
atvēra durvis, tur bija divi vīrieši.
Viņi sievieti nogrūda zemē un
ātri iegāja mājā. Cietušajai ar
roku tika aizspiesta mute, lai
viņa nevar pasaukt palīgā, un,
turot pie kakla nazi, laupītāji
centās noskaidrot, kur glabājas
nauda un citas vērtīgas lietas,»
notikušo atstāsta Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere. Rezultātā iebrucēji
tika pie dažiem simtiem eiro un
mobilā tālruņa, kas, iespējams,
paņemts, lai sieviete nevarētu
uzreiz izsaukt policiju.
Policija informāciju par notikušo saņēma apmēram pēc stundas, kad sieviete bija nokļuvusi

līdz radiem, kur meklēja palīdzību. Jelgavas iecirkņa darbinieki
sadarbībā ar Zemgales reģiona
pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbiniekiem dažu stundu
laikā uz karstām pēdām aizturēja iespējamos vainīgos – divus
vīriešus, kuri agrāk jau bija
nonākuši policijas redzeslokā
par mantiskiem noziedzīgiem
nodarījumiem, tostarp zādzībām. Viens vīrietis ir dzimis
1979. gadā, otrs – 1991. gadā.
Pie viņiem atrasta daļa naudas
un mobilais tālrunis.
Policija ir ierosinājusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma
176. panta otrās daļas – par
laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, vai ja tā izdarīta,
iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises,
kas savieno glabātavas, kā arī
par transportlīdzekļa laupīšanu.
Par to paredzēts sods – brīvības
atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu
vai bez mantas konfiskācijas,
un ar probācijas uzraudzību uz
laiku līdz trim gadiem. Šobrīd
abi vīrieši atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Policija aicina iedzīvotājus
būt vērīgiem un pieskatīt gan
savu, gan arī kaimiņa īpašumu
un mantu. «Liela daļa šāda tipa
noziegumu ir saistīti ar to, ka
pirms tam tiek izpētīta situācija
– noziedznieki cenšas noskaidrot

noskatītās mājas iemītnieku
paradumus. Tā var būt sveša
mašīna privātmāju rajonā, tie
var būt sveši cilvēki, kas ložņā
apkārt, tāpēc ir svarīgi uzturēt
kontaktus ar kaimiņiem un
informēt policiju pa tālruni 110,
ja pamanīts kas aizdomīgs. Policija šo informāciju pārbaudīs,»
uzsver T.Flandere.
Ir arī otrs bieži izplatīts scenārijs, kā noziedznieki ievāc
informāciju, – uzdodoties par
sociālo darbinieku, kādas citas
iestādes darbinieku, aizbildinoties ar sajauktu adresi, lūdzot
padzerties vai aizdot naudu,
cenšas iekļūt mājoklī un vizuāli
novērtēt, kādas vērtīgas lietas tur ir. «Aicinu ikvienu būt
piesardzīgam komunikācijā ar
svešiem cilvēkiem un domāt
līdzi: vai kādam šodien vajadzēja
pie manis nākt; kāpēc lai mani
apmeklētu gāzes dienesta vai
sociālais darbinieks? Viens no
ieteikumiem, kā sevi pasargāt,
ir, pirms atvērt durvis svešiniekam, pajautāt, kas viņš ir,»
norāda T.Flandere, piebilstot:
ja cilvēks nosauc dienestu vai
iestādi, ko pārstāv, ar to noteikti
vajadzētu sazināties un precizēt,
vai darbiniekiem bija paredzēta
vizīte, ja tā netika iepriekš pieteikta un saskaņota.
Pēc Valsts policijas datiem,
pērn Jelgavā reģistrētas 12 laupīšanas, no kurām divas bija
ar iekļūšanu mājoklī, bet šogad
fiksētas 11 laupīšanas, no kurām
mājoklī iekļūts vienā gadījumā.
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No Jelgavas privātmāju atkritumiem
vairāk nekā 40 tonnas mēnesī pārstrādā
 Ritma Gaidamoviča

«Sākumā uz stikla šķirošanu
cilvēki bija jāpierunā, bet papīra šķirošanā labākā reklāma
ir no mutes mutē. Nu klienti
uz to vairs nav jāmudina, jo
tieši vieglais iepakojums mājsaimniecībā rada vislielāko
atkritumu daudzumu. Šobrīd
atkritumus šķiro vairāk nekā
trešā daļa Jelgavas privātmāju iedzīvotāju,» par atkritumu
šķirošanu privātmājās un
nelielos uzņēmumos saka SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds. Uzņēmums no
2016. gada jūlija privātmāju
un nelielu uzņēmumu īpašniekiem bez papildu maksas
piedāvā konteineru stikla
šķirošanai un no 2018. gada
augusta – arī konteineru izlietotā papīra, plastmasas un
metāla iepakojuma jeb vieglā
iepakojuma uzkrāšanai un
nodrošina to izvešanu.
Ņemot vērā ES politiku atkritumu
apsaimniekošanas jomā, Latvijai būtiski jāsamazina apglabājamo atkritumu
apjoms poligonos, kā arī jāattīsta atkritumu dalītā vākšana un pārstrāde. Plāns
paredz, ka 2035. gadā poligonos drīkstēs
apglabāt ne vairāk kā 10 procentus no
sadzīves atkritumiem, 65 procenti no
atkritumiem būs jāpārstrādā, no 2021.
gada atsevišķi būs jāvāc arī organiskie
atkritumi, bet 2025. gadā jāsāk arī
tekstilmateriālu dalīta vākšana. Katrs
atkritumu apsaimniekotājs, ieviešot šķirošanas pakalpojumu, cenšas samazināt
poligonā apglabājamo atkritumu apjomu.
A.Grīnfelds norāda, ka atkritumu

šķirošana privātmājās pilsētā iemanto
arvien lielāku popularitāti. «Pieprasījums šobrīd ir pārspējis mūsu iespējas
apgrozāmos finanšu līdzekļus novirzīt
šķiroto atkritumu konteineru iegādei,
tāpēc jauniem klientiem pašlaik nav
pieejami dzeltenie konteineri, taču mēs
meklējam risinājumu, kā iespējami lētāk
un ātrāk tikt pie papildu konteineriem
un nodrošināt tos visiem gribētājiem,
tādējādi mazinot slogu uz kopējo atkritumu maksu,» stāsta A.Grīnfelds, uzsverot: lai gan klientiem dalīto atkritumu
konteineri tiek izsniegti bez papildu
maksas un viņiem nav arī tiešā veidā
jāmaksā par to izvešanu, jāapzinās,
ka tas nav bezmaksas pakalpojums
– šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanas un šķirošanas izmaksas
tiek iekļautas nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksā.

No privātmājām un nelieliem uzņēmumiem Jelgavā mēnesī savāktie atkritumi

STIKLS

PAPĪRS,
PLASTMASA,
METĀLS

NEŠĶIROTIE
SADZĪVES
ATKRITUMI

Klientu skaits – 2898

Klientu skaits – 2103

Klientu skaits – 6000

Savāktais atkritumu
daudzums

Savāktais atkritumu
daudzums

Savāktais atkritumu
daudzums

21 t

26 t

250 t

Cilvēki saskata ietaupījumu

Līdz jūlijam uzņēmums bija noslēdzis
2898 līgumus par stikla konteineriem un
2103 – par vieglā iepakojuma konteineriem. Vairums klientu vieglā iepakojuma
konteineru izved reizi mēnesī, bet stikla
– reizi ceturksnī. «Aptuveni 5–8 procenti
klientu līdz ar atkritumu šķirošanu
ir vērsušies pie mums un pārslēguši
līgumu, samazinot sadzīves atkritumu
izvešanas biežumu un tādējādi ietaupot
naudu ģimenes budžetā. Ir arī daļa, kas
nomainījuši konteinerus no 240 uz 140
litru tilpuma, tā samazinot ikmēneša
izdevumus, taču izvešanas reižu skaitu
nemaina. Tas nozīmē, ka cilvēki saskata
ietaupījumu, kas rodas, šķirojot atkritumus,» pārliecināts A.Grīnfelds.

Avots: SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»

sadzīves atkritumu, 21 tonna sašķirotā
stikla, bet vieglā iepakojuma apjoms jau
sasniedz 26 tonnas. Salīdzinājumam
– sapresēts vieglais iepakojums līdz 25
tonnām ir viena fūre. «Tas nozīmē, ka
ar dalīto atkritumu konteineru palīdzību tiek atšķiroti nepilni 20 procenti no
kopējā privātmāju un mazo uzņēmumu
radītā sadzīves atkritumu daudzuma,
un šis apjoms progresē. Ja katru mēnesi
no privātmājās radītajiem atkritumiem
vairāk nekā 40 tonnas jau varam nodot
pārstrādei, tas nozīmē, ka ejam pareizā
virzienā,» tā valdes loceklis.
Jāpiebilst, ka visi privātmājās savāktie dalītie atkritumi tiek nogādāti SIA
«Zemgales Eko» atkritumu šķirošanas līNo privātmājām mēnesī tiek
nijā, kur tie tiek sadalīti pa frakcijām, lai
savākta fūre vieglā iepakojuma
Vidēji mēnesī no Jelgavas privātmā- tālāk nonāktu pārstrādes uzņēmumos.
jām tiek savāktas 250 tonnas nešķiroto «Runājot par privātmāju iedzīvotājiem,

jāatzīst, viņiem ar šķirošanas procesu
problēmu nav – tas tiek darīts atbildīgi.
Taču gadās uzklausīt klientu neapmierinātību par to, ka daļu plastmasas
nepieņemam. Dalīti vākt ir jēga tikai
to, ko var pārstrādāt, un, jā, diemžēl ir
liela daļa plastmasas izstrādājumu, ko
nevar pārstrādāt, piemēram, krējuma,
jogurta, margarīna iepakojumu, vienreiz
lietojamos traukus,» stāsta A.Grīnfelds.

Atgādinājums dod rezultātu

Uzņēmums jau kādu laiku praktizē arī
šādu pakalpojumu: ar īsziņu klientiem
iepriekšējā dienā atgādina, ka rīt notiks
stikla vai vieglā iepakojuma konteinera
izvešana. «Šis pakalpojums sevi ir attaisnojis. Ja iepriekš atkritumu savākšanas
maršrutā izvedām līdz 57 procentiem no
plānotā apjoma, tad pēc atgādināšanas

izvedam jau apmēram 83 procentus.
Protams, uzņēmumam tās ir papildu
izmaksas, bet kāpēc gan neieguldīt, ja tas
dod rezultātu?! Mēs tādējādi varam plānoti strādāt, turklāt izdevumi ir lielāki,
ja specializētais transports aizbrauc uz
plānoto adresi, bet tur saimnieks konteineru aizmirsis novietot ārpus sētas,»
skaidro A.Grīnfelds, uzsverot, ka dabas
resursu nodoklis par apglabātajiem atkritumiem katru gadu aug – šogad tie ir
43 eiro par tonnu, bet nākamgad jau būs
50 eiro. «Jo vairāk apglabāsim, jo lielāka
būs maksa par atkritumu apsaimniekošanu,» tā viņš.
«Jelgavas Vēstnesis» izzina, ko privātmāju un nelielu uzņēmumu saimnieki
Jelgavā domā par atkritumu šķirošanu,
kāpēc viņi to dara un cik būtisks ir finansiālais ietaupījums, tos šķirojot.

«Šķirojot uz pusi esam samazinājuši nešķiroto sadzīves «Pienu veikalā nepērkam – ar
atkritumu daudzumu»
savu pudeli ejam pēc lejamā»
Vita, Ēriks un dēls Markuss Ševčenko no Rītausmas ielas
Jau divus gadus, izmantojot SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvāto iespēju, atkritumus šķiro
Ševčenko ģimene. «Šķirojot uz pusi esam samazinājuši
nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu – šobrīd mūsu
140 litru atkritumu konteineru izved reizi mēnesī, iepriekš – divas, un mūsu ietaupījums ir 3,10 eiro mēnesī.
Ir patīkami apzināties, ka tādējādi mēs saudzējam
dabu – daļu radīto atkritumu nododam otrreizējai
pārstrādei, un tie netiek apglabāti zemē,» atzīst Ēriks,
piebilstot, ka ietaupījums ir papildu bonuss.
«Gribam dzīvot tīrā vidē un cenšamies dzīvot zaļi – uz veikalu ejam ar savu auduma maisiņu, arvien biežāk
dažādus beramos produktus pērkam veikalā «Ber un sver», kurp dodos ar saviem traukiem, tāpat mēs šķirojam atkritumus. Rūpējoties par apkārtējo vidi, regulāri savācu arī atkritumus tuvējā peldvietā pie Svētes, kur
tie nepārtraukti lien laukā gluži kā sniegpulkstenītes pavasarī. Iepriekš tie visi nonāca nešķiroto atkritumu
konteinerā, bet tagad šķiroju arī tos. Jā, tā ir cīņa ar vējdzirnavām, taču es gribu pastaigāties sakoptā vidē
un arī saviem bērniem mācu, ka nedrīkst dabā mēslot,» tā Vita.
Ģimene uzskata, ka ir zinoši atkritumu šķirošanā, taču pie ledusskapja vienmēr stāv špikeris, kurus atkritumus drīkst mest dzeltenajā jeb papīram, plastmasai un metālam paredzētajā konteinerā. Tas rada visvairāk
diskusiju. «Es jau smejos – tā ir vesela zinātne! Un, ja man rodas šaubas, prasu sievai,» piebilst Ēriks.

Pēteris Alksnis ar ģimeni – Līgu, Agnetu un Anniku:
«Nedomāju, ka atkritumu šķirošana ir zaļa domāšana,
drīzāk tā ir iespēja atkritumus pārstrādāt, nevis piesārņot
vidi. Pirms diviem gadiem mums piedāvāja stikla šķirošanas
konteineru, un mans jautājums bija: «Cik tas maksā?»
Saņemot atbildi: «Necik», teicu: «Nav problēmu!» Šogad
sētā jau parādījās arī konteiners papīram, PET un metālam.
Jāatzīst godīgi – uz atkritumu šķirošanu pamudināja tikai SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvājums. Uzņēmums
iedod konteineru, atbrauc to savākt un vēl īsziņā atgādina,
ka rīt ir izvešanas diena. Ja viss tiek pienests uz paplātes, kāpēc neņemt pretī?! Pēdējā laikā sociālajos tīklos skatos video
par to, ko no pārstrādātajiem atkritumiem ražo, cik daudz atkritumu nepārstrādā, kādu kaitējumu tie nodara dabai.
Redzot situāciju citās valstīs, sāku aizdomāties, cik daudz atkritumu radām mēs paši, un nav argumentu, kāpēc nešķirot.
Līdz ar šķirošanu jūtami samazinājies sadzīves atkritumu daudzums – līdz gada sākumam 240 litru sadzīves atkritumu
konteineru izvedām divas reizes mēnesī, turklāt – ar kaudzīti, bet šobrīd – vienu, dažkārt pat nepilnu. No šī procesa ir
arī finansiāls ieguvums. Iepriekš par atkritumu izvešanu maksājām 13 eiro mēnesī, tagad – uz pusi mazāk. Domājot par
atkritumu daudzuma samazināšanu, pienu veikalā vairs nepērkam. Iegādājāmies stikla pudeles un divas reizes nedēļā
ejam pie kaimiņienes pakaļ lejamajam pienam. Arī veikalā biežāk skatāmies uz produkta iepakojumu – to var sašķirot vai
ne. Ja nevar, izvēlamies kādu citu produktu, kura iepakojumu var pārstrādāt. Ja katrā mājsaimniecībā sāktu kaut ar šādu
nelielu šķirošanu, kopā mēs varētu daudz darīt!»

«Mēnesī mūsu ietaupījums ir 5,30 eiro»

Santa Voronova un Arnis Lielaisramans
Santa un Arnis atkritumus šķiro ne tikai savā privātmājā, bet arī ģimenes nelielajā uzņēmumā Tērvetes ielā, atzinīgi
novērtējot to, ka SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» bez maksas šķirošanas konteinerus piedāvā arī mazajiem uzņēmumiem. «Katram mēsli aiz sevis ir jāsavāc! Šķirot vajag saprātīgi, domājot par vidi globāli. Tiesa, vienam vai desmit
cilvēkiem ir grūti ko mainīt, bet ir jāsāk ar mazumiņu, un Jelgava šajā ziņā ir gājusi soli uz priekšu. Atkritumu šķirošana ir
mūsu ieguldījums vides saglabāšanā,» pārliecināta Santa.
Uzņēmumā papīrs, plastmasa, stikls un elektropreces no sadzīves atkritumiem tiek atšķirotas jau sen, vēl pirms teritorijā
novietoti speciāli konteineri. Sašķirotos atkritumus viņi nogādājuši dalīto atkritumu vākšanas laukumā Salnas ielā, bet
šobrīd šķirošanas process ir ne tikai ērtāks, bet arī lētāks, jo atkritumus savāc uzņēmums – pašiem tie nav jāved. «Gribas
domāt, ka tā mēs palīdzam dabai, jo gluži visus atkritumus poligonā nenorokam,» tā Arnis. «Cilvēkiem ļoti patīk, ja kaut
ko dod par velti, tāpēc ceru, ka Jelgavā šī iespēja ir devusi pamudinājumu šķirot atkritumus,» saka Santa, piebilstot, ka
diezgan regulāri arī uzņēmuma apkārtnē savāc maisiņu ar
tukšām skārdenēm, papīru, pudelēm, tas tiek sašķirots pa
konteineriem un dodas uz pārstrādi.
Santa un Arnis atzīst, ka lielākais pluss, šķirojot atkritumus
privātmājā un savā uzņēmumā, ir tas, ka var nodrošināt, lai
tie ir tīri, līdz ar to otrreizējai pārstrādei derīgi. «Daudzdzīvokļu
mājās tā ir kolektīvā atbildība un neviens nevar izkontrolēt,
vai, piemēram, kaimiņš šķiroto atkritumu konteinerā neiemetīs to, ko nedrīkst, un līdz ar to visi sašķirotie atkritumi tāpat
nonāks atkritumu poligonā,» tā Arnis, papildinot: «Mūs,
iedzīvotājus, mudina šķirot, bet, manuprāt, vairāk vajadzētu
kontrolēt ražotājus, liekot domāt par risinājumiem iepakojumiem, kas sadalās. Šobrīd viņi nomaksā dabas resursu
nodokli, un viss. Bet kur ir kolektīvā atbildība?»

Linda Kokoreviča, ģimenē divi pieaugušie un divi bērni:
«Atkritumus šķirojam jau trīs gadus. Sākumā PET pudeles un skārdenes krājām un vedām uz dalīto atkritumu
šķirošanas laukumiem pilsētā – zināmas neērtības jau bija, taču uzskatu, ka darījām vērtīgu darbu. Kāpēc
nedarīt, ja tiek dota iespēja?! Tāpēc ar prieku pieņēmām piedāvājumu pie mājas izvietot dalīto atkritumu
konteineru stiklam un papīram, kas atrisina loģistikas jautājumu. Tiesa, šobrīd paši uz šķirošanas laukumu
vedam tetrapakas, jo tās nedrīkst mest mūsu dzeltenajā konteinerā. Jāatzīst, ka tas mums bija pārsteigums,
taču SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» nepieņem piena, jogurta, kefīra pakas. Vērsos «Zemgales Eko»
un saņēmu apstiprinājumu, ka tur tās var nodot. Patiesībā ar plastmasas šķirošanu ir sarežģīti, jo lielāko
daļu no ikdienā izmantotās plastmasas pārstrādei nemaz nevar nodot, piemēram, jogurta, krējuma, maizes
plastikāta iepakojumu, atsevišķu cīsiņu iepakojumu.
Iedomājieties – nopērc veikalā veselīgās dzērvenes
plastmasas spainītī, bet izrādās, ka to nemaz nepārstrādā! Man ir svarīgi, lai maksimāli daudz atkritumu,
kas rodas pēc mums, tiktu pārstrādāti, tāpēc šķirošanai
pievēršos ļoti atbildīgi. Protams, mazsvarīgs nav arī ģimenes ietaupījums – kopš mājas pagalmā ir konteineri
dalītajiem atkritumiem, mums 240 litru lielo sadzīves
atkritumu konteineru vairs nevajag izvest divreiz mēnesī – iztiekam ar vienu. Tas nozīmē, ka mēnesī mūsu
ietaupījums ir 5,30 eiro. Ja sarēķina gada griezumā...
Šobrīd internetā smeļos idejas par to, kā samazināt
atkritumus, piemēram, mazulim esmu iegādājusies
mazgājamās autiņbikses.»

«Cilvēkiem ļoti patīk, ja kaut ko dod par velti»

Ceturtdiena, 2019. gada 25. jūlijs

Noskaidros pilsētas
čempionus

27. jūlijā Lielupē notiks Jelgavas atklātais
jaunatnes čempionāts akadēmiskajā airēšanā. Sacensības norisināsies trīs vecuma
grupās: 2001. un 2002. g.dz. jauniešiem,
2003. un 2004. g.dz. jauniešiem un
2005. g.dz. un jaunākiem airētājiem.
Sportisti sacentīsies divniekos un četriniekos, veicot gan 500, gan 1000 m distanci.
Sacensības 1 km distancē sāksies pulksten 11, bet 500 m, kas ir dinamiskāka un
skatītājiem saistošāka, – ap pulksten 14.
Uz čempionātu Jelgavā varētu ierasties
ap 40 airētāju no Latvijas un Lietuvas.
Jelgavu pārstāvēs četri puišu un trīs
meiteņu divnieki un divi puišu četrinieki.
Distance būs no Pils salas skatu torņa, kur
paredzēts starts, līdz Pils salas airēšanas
bāzei. Skatītājiem ieeja – bez maksas.

Nopelna punktu pret
«Liepāju»

21. jūlijā Jelgavas futbolisti ZOC uzņēma FK «Liepāja» – komandas aizvadīja
«Optibet»
Virslīgas 22. kārtas spēli, kas noslēdzās neizšķirti – 0:0. Līdz ar to jelgavnieki nopelnīja
vienu punktu un ar 20 punktiem joprojām
ierindojas turnīra tabulas kopvērtējuma 8.
vietā no deviņām komandām. Septītajā
vietā esošajiem daugavpiliešiem ir par
punktu vairāk, bet pēdējā vietā esošajiem
mettiešiem – par diviem punktiem mazāk.
Nākamo spēli FK «Jelgava» aizvadīs 27.
jūlijā pulksten 18, izbraukumā tiekoties
ar FK «Spartaks Jūrmala».

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Izcīna 10. vietu

Otrdien Baku, Azerbaidžānā, savu
startu Eiropas Jaunatnes olimpiādē
aizvadīja Jelgavas vieglatlēte Māra
Anna Zīverte. Viņa 20 meiteņu konkurencē 400 metru barjerskrējienā
izcīnīja 10. vietu. «Rezultāts laika ziņā
ir slikts, taču šīs ir Māras Annas pirmās
tik augsta līmeņa sacensības, tāpēc
vērtīgākais ieguvums ir pieredze, kas
ir neatsverama. Šis pasākums ir kā
iesildīšanās olimpiskajām spēlēm,»
tā vieglatlētes trenere Laila Nagle.
M.A.Zīvertes rezultāts sacensībās
Baku ir 1:02,23 minūtes. Trenere
stāsta, ka ar Māru Annu Latvijā atgriezīsies 28. jūlijā agri no rīta, bet
līdz tam vēl jutīs līdzi pārējo latviešu
startiem un cer tuvāk iepazīt arī Baku,
dodoties ekskursijā pa pilsētu.

Kļūst par čempionu

Jelgavas triatlona treneris
Vladimirs Kuzmenko kļuvis
par Latvijas
čempionu triatlonā sprinta
distancē M50
grupā. Sacensības norisinājās
21. jūlijā Smiltenē. V.Kuzmenko bija jāveic puse no olimpiskās
distances – 750 m peldējums, 20
km ar velosipēdu un 5 km skrējiens.
V.Kuzmenko finišēja 1:06,52 stundās,
kas absolūtajā kopvērtējumā šajā
distancē viņam deva 8. vietu no 46
dalībniekiem.

Jelgava pārstāvēta starp
labākajiem pasaules peldētājiem
 Ilze Knusle

Dienvidkorejas pilsētā
Gvandžu 50 metru baseinā
norisinās 18. FINA pasaules
čempionāts peldēšanā, kurā
startē seši Latvijas sportisti.
Pēc deviņu gadu pārtraukuma pasaules čempionātā
atkal ir pārstāvēta arī mūsu
pilsēta – 50 metros brasā
startēja Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
peldētājs Didzis Rudavs.
Čempionāts norisināsies līdz pat
nedēļas beigām, bet Didža starts bija
naktī uz otrdienu. Pirms sacensībām
viņa trenere Astra Ozoliņa norādīja,
ka mērķis ir nopeldēt distanci atbilstoši savām spējām un rezultātam, tomēr
atzina, ka nebūs viegli, jo no distancei
pieteiktajiem 80 dalībniekiem tikai
astoņi ir junioru vecumā – dzimuši
2001. gadā vai jaunāki –, un Didzis
ir viens no viņiem. «Sajūtas ir labas,
arī treniņos uzrādītie rezultāti ir labi.
Pleca trauma mani vairs nemoka –
esmu labā fiziskajā formā. Ir arī liels

Foto: no sportista personīgā arhīva
saviļņojums redzēt un stāvēt blakus
olimpiskajiem medaļniekiem, kaut gan
treniņos pārāk lielu konkurenci neizjutu – tur visi sportisti bija draudzīgi
un izturējās neitrāli,» vēl pirms starta
stāstīja Didzis.
Čempionātā D.Rudavs 50 metru distanci veica 28,94 sekundēs, kas viņam
deva 47. vietu no 79 sportistiem. Kaut
gan tas nav Didža augstākais sasniegums, trenere atzīst: «Lai arī gribējās
labāku rezultātu, teikt, ka šis ir slikts,

nevaru.» Pats sportists gan ir krietni
vien neapmierinātāks ar savu startu,
jo īpaši tāpēc, ka treniņos rezultāti
bijuši labāki. «Startā tehniski visu
izpildīju pareizi, spēks man arī bija,
pirms starta nogurumu nejutu, tāpēc
domāju, ka rezultāts būs labāks,» saka
sportists, nespējot izskaidrot, kāpēc
nav izdevies uzrādīt labāku laiku.
Viņaprāt, vainojams nav arī stress un
lampu drudzis pirms starta, jo šoreiz
neizšķīrās cīņa par medaļām un psi-

holoģiskais spiediens nebija lielāks kā
jebkurās citās sacensībās.
Jāatgādina, ka D.Rudava labākais
laiks 50 metros brasā ir 28,19 sekundes pērn Eiropas junioru čempionātā
Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kas
viņam ļāva izcīnīt 2. vietu.
Pasaules čempionātā 50 metru brasa
distances priekšpeldējumos labāko
laiku – 26,28 sekundes – uzrādīja britu
sportists Ādams Pītijs, kuram pieder
arī pasaules rekords šajā distancē. To
viņš sasniedza 2017. gadā, nopeldot
distanci 25,95 sekundēs. Jāpiebilst, ka
tas vienlaikus ir arī sacensību rekords.
Čempions tika noskaidrots trešdienas
pēcpusdienā, kad laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» jau bija nodots tipogrāfijā.
Pasaules čempionātā pieaugušajiem
D.Rudavs startēja pirmo reizi – viņam
ir tikai 18 gadu, un šīs sezonas galvenais starts būs FINA pasaules junioru
čempionāts peldēšanā, kas notiks
no 20. līdz 25. augustam Ungārijas
galvaspilsētā Budapeštā 50 metru
baseinā.
Pēdējoreiz JSPS pasaules čempionātā bija pārstāvēta 2010. gadā, kad
tajā startēja Andrejs Dūda.

Pasaules čempionātam kvalificējušies 12 airētāji
 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļas nogalē Limbažos notika Latvijas
čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā, kas vienlaikus
bija arī atlase dalībai pasaules
junioru, U-23 un pieaugušo
čempionātiem. Kvalificēties
čempionātam, kurā tiksies pasaules labākie airētāji, izdevās
arī 12 Jelgavas sportistiem.
Pasaules junioru un U-23 čempionāts
notiks no 1. līdz 4. augustam Rumānijas
pilsētā Piteštos. Plānots, ka tajā startēs
četri Jelgavas smaiļotāji un seši kanoisti.
Smaiļotāja Katrīna Smiltniece airēs 200
un 500 metrus vieniniekos, Otto Gerbers – 1000 metrus vieniniekos, Zigmārs
Cinovskis – 500 metrus vieniniekos un
1000 metrus divniekos, Roberts Altmanis
– 500 metrus vieniniekos un četriniekos.
Savukārt kanoists Aleksejs Ševcovs
startēs 1000 metros vieniniekiem, Nils
Mediņš un Jurijs Ševcovs – 1000 metros
divniekiem, Jūlija Gutova – 200 un 500
metros vieniniekiem, Matīss Ozols – 1000
metros divniekiem, Vitālijs Upenieks –
1000 metros vieniniekiem.
Pasaules čempionāts pieaugušajiem
norisināsies dažas nedēļas vēlāk – no
21. līdz 25. augustam – Ungārijas pilsētā
Segedā, un divas Jelgavas sportistes
plāno startēt abos čempionātos. 16 gadu
vecā smaiļotāja K.Smiltniece pieaugušo
čempionātā startēs pirmoreiz un izmēģinās spēkus divniekos – viņa pārī ar pieredzējušāku sportisti Lauru Skukausku

(viņai 23 gadi) no Rīgas airēs 200, 500 Lelde Laure. Kanoe airēšanas treneris apliecina fakts, ka 200 metru distancē
un 1000 metru distanci. Savukārt kanoe papildina, ka Jelgavā šobrīd aug jauna vieniniekiem pirmajā divpadsmitniekā
airētāja J.Gutova startēs sev jau ierastajās un perspektīva kanoistu paaudze – to bija astoņi Jelgavas airētāji.
distancēs – 200 un 500 metros. Pasaules
Jelgavas airētāju rezultāti Latvijas čempionātā
čempionātā pieaugušajiem piedalīsies arī
Jelgavas kluba «Barons» pārstāvis smaiSudrabs
Zelts
2
ļotājs Mārtiņš Veispals, kurš airēs 500
1
metrus divniekos, un kanoists Roberts
Matīss Ozols C-2 1000 m, C-1 500 m
Roberts Lagzdiņš C-1 1000 m, C-1
Lagzdiņš 1000 metros vieniniekiem.
500
m
«Tā kā Roberta mērķis ir olimpiskās
Roberts Lagzdiņš C-1 200 m
spēles, nolēmām, ka U-23 čempionātā
Katrīna
Smiltniece
K-2
1000
m,
K-2
viņš šogad nestartēs, lai gan vecums to
Aleksejs Ševcovs, Matīss Ozols, Nils
200 m, K-4 200 m, K-2 500 m, K-4
atļauj. Pirmkārt, viņam nepieciešama
Mediņš, Jurijs Ševcovs C-4 200 m
500 m
atpūta, jo sezona ir diezgan blīva. Otrkārt,
pasaules pieaugušo čempionāts būs arī
Aleksejs Ševcovs, Matīss Ozols, Vitālijs Otto Gerbers, Zigmārs Cinovskis, Kārlis
atlase Tokijas olimpiskajām spēlēm, un
Dumpis K-4 4x200 m
Upenieks, Jurijs Ševcovs C-4 1000 m
iespējas ir jāizmanto,» norāda Jelgavas
kanoe airēšanas treneris Sergejs Bobkovs.
Roberts Lagzdiņš, Matīss Ozols C-2 200 m Nils Mediņš C-1 5000 m
Latvijas čempionātā Jelgavas sportisti kopumā izcīnīja 36 medaļas – 18
Mārtiņš Veispals K-2 1000 m, K-4 200 m,
Roberts Lagzdiņš, Aleksejs Ševcovs,
zelta, 10 sudraba un astoņas bronzas.
K-2 500 m
Matīss Ozols, Vitālijs Upenieks
Jāpiebilst, ka vairāki mūsu airētāji
C-4 4x200 m
startēja divniekos un četriniekos kopā ar
Roberts Altmanis K-2 200 m
citu pašvaldību sportistiem. «No mūsu
Jūlija Gutova C-1 200 m, C-1 500 m
smaiļotāju rezultātiem patīkams pārsteigums bija Katrīnas Smiltnieces piecas
Bronza
3
Matīss Ozols C-2 500 m
zelta medaļas – gan vieniniekos, gan
Otto Gerbers K-1 1000 m
divniekos, gan četriniekos. Tāpat ļoti labi
Aleksejs Ševcovs, Matīss Ozols, Boriss
1000 metrus vieniniekos noairēja Otto
Aleksejs Ševcovs C-1 1000 m, C-2
Lonskis, Jurijs Ševcovs C-4 500 m
Gerbers – viņš vēl ir jauns, dzimis 2003.
200 m
gadā, bet čempionātā izcīnīja 3. vietu 27
Zigmārs Cinovskis K-1 5000 m
sportistu konkurencē, piekāpjoties tikai
Vitālijs Upenieks C-2 1000 m
daudzkārtējiem Latvijas čempioniem un
Vitālijs Upenieks C-1 5000 m
pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieKatrīna Smiltniece K-1 500 m
kiem. Un vēl par valsts čempionu 5000
Mārtiņš Veispals K-4 1000 m
metru distancē 19 dalībnieku konkurencē
Nils Mediņš, Jurijs Ševcovs C-2 500 m
kļuva mūsu Zigmārs Cinovskis,» savu
Antons Knesis, Dmitrijs Bogdanovs,
audzēkņu sekmes pašmāju čempionātā
Mārtiņš Veispals K-1 5000 m, K-4 500 m
Aleksandrs Šimko C-4 200 m
vērtē Jelgavas smaiļošanas trenere
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Ceturtdaļfinālā –
pret Daugavpili

Piektdien notika Latvijas kausa ceturtdaļfināla pāru izloze. FK «Jelgava» pretinieki šajā turnīra etapā būs BFC «Daugavpils». Latvijas kausa ceturtdaļfinālā
iekļuva astoņas komandas, kas tika
salozētas pāros: FK «Liepāja»–«RFS»,
«Caramba Rīga»–FK «Karosta», BFC
«Daugavpils»–FK «Jelgava», «Riga» FC–
FK «Tukums 2000/TSS». Ceturtdaļfināla
spēle notiks 21. augustā pulksten 17
Daugavpilī. Jāatgādina, ka FK «Jelgava» turnīrā iesaistījās no astotdaļfināla,
kurā tikās ar FK «Metta», – arī šajā
kārtā pretinieki tika noteikti izlozē.
Jelgavnieki uzvarēja ar 1:0. Izlozē
tiks noteikti arī pusfināla spēļu pāri,
savukārt finālspēle notiks 26. oktobrī
Zemgales Olimpiskajā centrā.

Sporta pasākumi
28. jūlijā pulksten 12 – Latvijas čempionāts futbolā U-13: FS «Jelgava»–FK
«Dinamo Riga 2» (Kārklu ielā 6).
28. jūlijā pulksten 19 – Latvijas futbola 1. līgas B čempionāts: FK «Jelgava
2»–«Spartaks Jūrmala 2» (Kārklu ielā 6).
3. augustā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts futbolā U-15 elites grupā:
FS «Jelgava»–FS «Metta» (Kārklu ielā 6).
5. augustā pulksten 14 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13: FS «Jelgava»–
«Liepājas FS» (Kārklu ielā 6).
6. augustā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13: FS «Jelgava»–
FS «Metta»; pulksten 14 – Latvijas čempionāts futbolā U-14: FS «Jelgava»–FK
«Tukums 2000/TSS» (Kārklu ielā 6);
pulksten 16 – Latvijas čempionāts
futbolā U-13: «Jelgava BJSS»–«Mārupes
SC» (ZOC).
9. un 10. augustā pulksten 10 un
11. augustā pulksten 9 – Latvijas Futbola federācijas Neatkarības kauss (ZOC).
10. augustā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13: «Jelgava
BJSS»–FK «Spartaks»/JFC «Skonto»
(ZOC).
10. augustā pulksten 18 – Virslīga
futbolā: «Jelgava»–«Metta» (ZOC).
12. augustā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts futbolā U-14: FS «Jelgava»–
«Liepājas FS 2» (Kārklu ielā 6).
13. augustā pulksten 18 – UEFA
Sieviešu čempionu līgas atlases spēle
futbolā: SK «Strum Graz Damen»
(Austrija)–«Apollon Ladies» FC (Kipra)
(ZOC).
16. augustā pulksten 16 – Latvijas
čempionāts futbolā U-14: FS «Jelgava»–
AFA «Olaine» (Kārklu ielā 6).
17. augustā pulksten 18 – Latvijas
čempionāts futbolā U-18 meistarības
grupā: FS «Jelgava»–«RFK»/FK «Spartaks» (Kārklu ielā 6).
18. augustā pulksten 19 – Latvijas futbola 1. līgas B čempionāts: FK
«Jelgava 2»–«Valmieras Glass/Via 2»
(Kārklu ielā 6).
21. augustā pulksten 18 – Latvijas
Jaunatnes čempionāts futbolā U-16
elites grupā: FS «Jelgava»–AFA «Olaine»
(Kārklu ielā 6).
22. un 23. augustā pulksten 13
un 25. augustā pulksten 12 – U-15
meiteņu Baltijas kauss futbolā (ZOC).
24. augustā pulksten 10 – Zemgales
Ādas bumbas čempionāts futbolā (ZOC).
24. augustā pulksten 10 – amatieru
futbola festivāls «Mītava open» (ZOC).
25. augustā pulksten 10 – Zemgales
jaunatnes futbola čempionāts 2009.
g.dz. attīstības B grupā (ZOC).
25. augustā pulksten 16 – Virslīga
futbolā: «Jelgava»–«Daugavpils» (ZOC).
27. augustā pulksten 10 – Zemgales
Jaunatnes futbola čempionāts 2007.
g.dz. attīstības B grupā (ZOC).
28. augustā pulksten 11 – Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā
U-13 elites grupas A apakšgrupā:
FS «Jelgava»–FS «Tukums 2000/TSS»
(Kārklu ielā 6).
31. augustā pulksten 11 – Piena,
maizes un medus svētku 3x3 basketbola
turnīrs (Pasta salas stāvlaukumā).
31. augustā pulksten 11 – Piena,
maizes un medus svētku pludmales
volejbola turnīrs (Pasta salā).
31. augustā pulksten 18 – Virslīga
futbolā: «Jelgava»–«Riga» (ZOC).
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ZIŅAS

Uzlabo pilsētas gājēju
tiltu drošību

Ceturtdiena, 2019. gada 25. jūlijs

Vasaras brīvlaika
trešdienas – bibliotēkā
 Jana Bahmane

Vasaras mēnešos katru trešdienu Jelgavas
pilsētas bibliotēkā
notiek brīvlaika aktivitātes «Vasarraibumiņi» 8–12 gadu
veciem bērniem, aicinot iepazīt bibliotēku,
piedalīties radošajās
darbnīcās, sporta un
galda spēlēs, kā arī
citās izglītojošās un izklaidējošās nodarbēs.
Bērni bibliotēkā katru
trešdienu gaidīti no
pulksten 12 līdz 15.

«Mēs strādājam neatkarīgi
no tā, cik bērnu atnāk. Ir bijušas trešdienas, kad atnāk divi,
tāpat ir bijušas dienas, kad
«Vasarraibumiņi» pulcējuši
vairāk nekā desmit interesentu.
Lielajiem līdzi nāk jaunākie
brālīši un māsiņas, brālēni un
māsīcas, piepulcējas draugi un
kaimiņi, un mūsu pulciņš aug
ar katru nodarbību,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
bibliotekāre Sandra Stiene, papildinot, ka ar bērniem strādā
Lasītāju apkalpošanas nodaļas
bibliotekāres.
Bērniem tiek piedāvāta eksNoslēgušies Bauskas ielas gājēju tilta pār Platoni būvdarbi – to laikā nokrāsotas margas, pastiprināta tilta kursija pa bibliotēku un dažālaiduma konstrukcija, kā arī vietām atjaunots balstu konstrukciju mūrējums.
Foto: Raitis Supe das nodarbes, piemēram, orien Anastasija Miteniece

Ar mērķi uzlabot gājēju drošību remontdarbi veikti Bauskas
ielas gājēju tiltam un
Dzirnavu ielas gājēju
tiltam pār Platoni.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska stāsta, ka
pēc ikgadējās inspekcijas gājēju
tiltam Bauskas ielā konstatēti

vairāki defekti un remontdarbu laikā salaboti un sakopti
tilta balsti un atjaunots margu
krāsojums. «Tilta konusi jeb
pamata balsti tika attīrīti no
sanešiem, kā arī vietām atjaunots tilta balstu konstrukciju
mūrējums,» paveikto precizē
A.Barkovska, papildinot, ka
daļa tilta balstu konstrukciju
veidotas no koka un līdzīgi
kā citviet pilsētā apsekošanas
laikā konstatēts, ka daži no
fragmentiem ir nolauzti un nozāģēti. Remontdarbu laikā arī

pastiprināta tilta konstrukcija
laidumam virs upes – tur iepriekš fiksēts neliels izliekums.
Tāpat abi Platones krasti pie
tilta atbrīvoti no sanešiem un
apauguma. Darbus veica SIA
«VDS» saskaņā ar noslēgto
līgumu.
Jāpiebilst, ka ar mērķi uzlabot gājēju drošību un atjaunot
upes caurplūdi šovasar salabots arī Dzirnavu ielas gājēju
tilts pār Platoni – tam izbūvētas margas, kā arī pie tilta
sakārtoti upes krasti. «Veicot

ikgadējo pārbaudi, konstatēts,
ka margas abās gājēju tilta pusēs nozagtas, bet tilta pamata
konstrukcijas dzelzsbetona
plāksne bija izbīdīta, radot
paaugstinājumu, kas var būt
nedrošs gājējiem. Tāpat upes
krastos bija saskaloti smilts saneši un samesti atkritumi, kas
apgrūtināja upes caurplūdi,»
norāda Ž.Barkovska.
Līdz septembrim remontdarbi paredzēti arī Mītavas tilta
posmos – tur tiks krāsoti tilta
koka elementi.

Paplašina videi draudzīgas
pārvietošanās iespējas
 Jana Bahmane

Vasaras sezonā daudzi automašīnu labprāt aizstāj ar citiem
pārvietošanās līdzekļiem, piemēram, velosipēdu, skrejriteni,
skrituļslidām. Vairojot iespēju izvēlēties
videi draudzīgāku
pārvietošanās veidu
un attīstot tūrisma
piedāvājumu mūsu
pilsētā, pagājušonedēļ Pasta salā sāka
darboties elektromopēdu nomas punkts
«Migo City». Tāpat
Jelgavā pieejamas
divas velosipēdu nomas – viena darbojas
jau vairākus gadus,
bet otra šosezon ir
jaunpienācēja.
«Mēs vienmēr priecājamies
par jauniem tūrisma pakalpojumiem, kas vairo aktīvās atpūtas iespējas pilsētā. To, cik
pieprasīta būs elektromopēdu
noma, rādīs laiks, jo tas Jelgavā ir jaunums un visam jaunajam nepieciešams laiks,» norā-

da Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra Tūrisma informācijas
nodaļas vadītāja Vita Ziemele.
Elektromopēdu nomas punkts
atrodas airēšanas kluba «KC»
bāzes teritorijā Pasta salā,
piedāvājot iznomāt kopumā
sešus elektromopēdus – divus
vienvietīgus un četrus divvietīgus. «Gribējām radīt jaunu
un Jelgavā nebijušu tūrisma
piedāvājumu un nonācām pie
secinājuma, ka elektomopēdu
noma šeit ir brīva niša. Šobrīd
esam atvērti no piektdienas
līdz svētdienai no pulksten
11 līdz 21, bet tuvākajā laikā
plānojam sākt strādāt arī siltajās un saulainajās darbdienās,» tā «Migo City» pārstāvis
Mārtiņš Gedominskis. Viņš
uzsver, ka obligāts nosacījums
elektromopēda īrei ir vadītāja
apliecība – der arī velosipēda
vadītāja apliecība –, katram
braucējam nepieciešama ķivere, turklāt ar elektomopēdu atļauts pārvietoties tikai
Jelgavas teritorijā. Jāpiebilst,
ka tāpat nomā pieejams bērnu
krēsliņš.
Pirmo sezonu Jelgavā aizvada arī velo darbnīca «KK
workshop» Lielajā ielā 1, kas

piedāvā arī velosipēdu nomas
pakalpojumu. «Šobrīd pie
mums var iznomāt vienlaicīgi
astoņus velosipēdus – pieejami
pieci pieaugušajiem un trīs
jauniešiem piemēroti. Iepriekš
pabrīdinot, par atsevišķu
samaksu piedāvājam uzstādīt
arī velo krēsliņu. Ņemot vērā,
ka noma nav mūsu primārais
pakalpojums un pagājis ļoti
neilgs laiks kopš darbnīcas
atvēršanas, mūsu piedāvājums visu laiku mainās un
paplašinās,» skaidro «KK
workshop» pārstāvis Kārlis
Kampāns. Viņš papildina:
ja plānots nomāt vairāk par
vienu velosipēdu, būtu vēlams
iepriekš piezvanīt un apjautāties, vai tie konkrētajā laikā
būs pieejami. «Pieprasījums
ir lielāks, kamēr pilsētā vēl
ir aktīva studentu dzīve, un
droši vien tas augs, tuvojoties
septembrim. Ja brīvdienās
ir labs laiks, tad, protams,
katru dienu kāds izmanto
velo nomas pakalpojumu vai
vismaz apjautājas par iespējām. Taču pilnvērtīgi spriest
par pieprasījumu varēsim
tikai vasaras beigās. Primāri
nodarbojamies ar velosipēdu

remontu un tirdzniecību, un
velosipēdu noma pašlaik vēl
ir tādā kā izmēģinājuma stadijā,» tā K.Kampāns. Velosipēdu
darbnīca no pirmdienas līdz
piektdienai ir atvērta no pulksten 10 līdz 20, bet brīvdienās
– no pulksten 10 līdz 17.
Bet «Pepijas velomānijas»
velosipēdu noma, kas atrodas Rīgas ielā 67, strādā jau
vairākus gadus, šobrīd piedāvājot kopumā 12 velosipēdus – pieaugušo, pusaudžu
un bērnu. Interesentiem ir
iespēja izvēlēties pilsētas vai
kalnu velosipēdu, kā arī papildus īrēt velo saslēdzēju,
ķiveri, velo somu, piekabi un
bērnu sēdeklīti. «Velo noma
darbojas kopš 2015. gada, bet
riteņus izīrēju arī iepriekš.
Jāteic, ka šī sezona, salīdzinot
ar aizvadīto vasaru, ir daudz
mierīgāka – pērn karstā laika dēļ velosipēdu noma bija
īpaši pieprasīta,» vērtē velo
nomas pārstāve Zane Grava.
Viņa norāda, ka velosipēdu
vajadzētu rezervēt vismaz
dienu iepriekš. Tie pieejami no
pirmdienas līdz piektdienai no
pulksten 10 līdz 19, bet brīvdienās – no pulksten 9 līdz 20.

tēšanās bibliotēkā, grāmatu
meklēšana, atslēgu izgatavošana, gredzentiņu veidošana, apsveikuma kartīšu darināšana,
aplikāciju darbi un rokdarbi
makramē jeb mezglošanas
tehnikā, galda un sporta spēles.
«Bērnus iesaistām stafetēs,
viktorīnās, konkursos, dažādos
atjautības uzdevumos. Rādām
kamišibai jeb bilžu teātri, kurā
aktieri – teksta lasītāji – ir paši
bērni, līdz ar to tiek veicināta
un popularizēta skaļā lasīšana.
Bērniem tiek rādītas animācijas
un izglītojošas filmas, kā arī
«Vasarraibumiņu» dalībniekus
rosinām ieteikt savas spēles un
rotaļas,» atklāj S.Stiene.
Daļa bērnu brīvlaika aktivitātes apmeklē katru trešdienu,
taču ik nedēļu ir arī tādi, kuri
pievienojas no jauna. «Mani
piedalīties pamudināja vecāki,
jo šeit varu lietderīgi pavadīt
vasaras brīvlaiku, nevis sēdēt
mājās. Tāpat šī ir iespēja iepazīt
jaunus draugus,» atklāj desmit
gadu vecā Elizabete. Viņai piekrīt arī astoņgadīgā Melānija
un vienpadsmit gadu vecā Alise,
norādot, ka visinteresantākās ir
aktīvās spēles.
Jelgavas bibliotēkā papildina,
ka aktivitāšu laikā bērniem tiek
nodrošināts dzeramais ūdens,
bet par dalību viņi tiek apbalvoti ar saldumu – konfekti.

SIA «Alejas projekti» (reģ.Nr.43603025529)
aicina pievienoties savai komandai
AGRONOMU(-I)/AINAVU DĀRZNIEKU(-CI)
Pienākumi:
• veikt darbus dārzu un apstādījumu
ierīkošanā un kopšanā;
• vadīt apzaļumošanas un labiekārtošanas
darbus objektā;
• vadīt komandu 3–4 darbinieku sastāvā.
Darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.
Prasības:
• obligāta vidējā speciālā vai augstākā
izglītība ainavu būvniecībā, projektēšanā vai
dārzkopībā;
• darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;
• labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas arī
krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
• B kategorijas autovadītāja apliecība tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• izteikta vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.
Bruto alga – 1100–1400 EUR/mēn.
CEĻU MEISTARU(-I)
Pienākumi:
• sagatavot objektu darbam, veikt
nospraušanu, vadīt zemes darbu veikšanu;
• vadīt brigādes darbu objektā;
• profesionāli un ar izpratni veikt ceļu un
laukumu būvniecības un dažādu segumu
ieklāšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem.
Darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.
Prasības:
• labas prasmes strādāt ar nivelieri, prast

lasīt projektus un rasējumus;
• spēja vadīt darbinieku brigādes darbu;
• vēlama vidējā speciālā izglītība ar
būvniecību saistītā nozarē;
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi
vai vēlme apgūt jaunas prasmes;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Bruto alga – 1400–2000 EUR/mēn.
BRUĢĒTĀJU
Pienākumi:
• profesionāli un ar izpratni veikt ceļu būvniecības
un dažādu segumu ieklāšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem.
Darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.
Prasības:
• darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 2
gadi vai vēlme apgūt jaunas prasmes;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Bruto alga – 1200–1700 EUR/mēn.
Piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu;
• darbam nepieciešamo ekipējumu un darba
apģērbu;
• nokļūšanu uz darba objektu un atpakaļ.

CV, norādot amatu, lūgums sūtīt līdz 31. jūlijam pa e-pastu
birojs@alejasprojekti.lv.
Ražošanas uzņēmums SIA «Dinair Filton» (reģ.Nr.40003801344)
aicina darbā IEKĀRTU OPERATORUS(-ES).

Pienākumi:
• veikt izejmateriālu sagatavošanu uz
iekārtas;
• nodrošināt ražošanas tehnoloģisko
procesu;
• sekot iekārtu tehniskajiem parametriem
ražošanas procesā.
Prasības:
• darba pieredze iekārtu operatora amatā
un vēlama 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 1004 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.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 25. jūlijs

SIA «Chocolette Confectionary» (reģ.Nr.40103992213)
ir jauns augošs uzņēmums, kas darbojas konditorejas jomā, konkrēti – ar šokolādi. Rūpnīcā tiek ražota unikāla
un ekskluzīva šokolāde «RED», kas ir bez cukura un ar pazeminātu kaloritāti. Mēs rūpējamies par saviem
darbiniekiem, lai darbs mūsu uzņēmumā būtu ne tikai produktīvs, bet arī interesants, attīstošs un pozitīvs.
Saistībā ar ražošanas apjoma pieaugumu aicinām pievienoties mūsu kolektīvam
APKOPĒJUS(-AS)
Atalgojums – 500–650 EUR (bruto)

PALĪGSTRĀDNIEKUS(-CES)
Atalgojums – 500–750 EUR (bruto)

Pienākumi: uzņēmuma ofisa, ražošanas, noliktavas
telpu, palīgtelpu, sanitāro mezglu uzkopšanas darbu
veikšana.

Pienākumi: dažādu palīgdarbu veikšana ražošanas
procesā, produktu iesaiņošana, konteineru marķēšana,
etiķešu uzlīmēšana uz iepakojuma, iepakojuma materiālu un izstrādājumu piegāde iesaiņotājam, darba vietu
un iekārtu tīrīšana un sagatavošana darbam, palīdzība
produkcijas iekraušanas un izkraušanas darbos.

Darba laiks: maiņās no plkst.7 līdz 16
vai no 11 līdz 20 (pēc grafika).

Darba laiks: no plkst.8 līdz 17.
Mēs piedāvājam:
• darbavietu Jelgavā;
• veselības apdrošināšanu;
• labus darba apstākļus; • brīvpusdienas.

Pieteikumu, norādot vakanci, lūgums sūtīt
pa e-pastu cv@chocolette.com.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.

SAC «Zemgale» (reģ.Nr.50900002551) aicina darbā
APRŪPĒTĀJUS(-AS)

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

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

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu – 500 EUR mēnesī (pirms nodokļu
nomaksas) – un sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.

No 10. jūnija pulksten 9

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

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

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

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

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PAMATIZGLĪTĪBU UN
VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEKLĀTIENĒ.

Uzņemam audzēkņus 5.–9. klasē.
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.
Pamatizglītības programma

ERGOTERAPEITU(-I)

Prasības:
• atbilstoša augstākā izglītība;
• reģistrācija Ārstniecības personas reģistrā;
• vēlams sertifikāts (ka ir tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā).
Galvenie pienākumi:
• veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus;
• patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu,
nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucē-

jumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu;
• plānot un realizēt ergoterapiju;
• dokumentēt savas darbības.
Piedāvājam:
• amatalgu no 950 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) (profesijas kods 2264 04);
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
FIZIOTERAPEITU(-I)
Prasības:
• atbilstoša augstākā izglītība;
• precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi un
komandā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).
Piedāvājam:
• amatalgu 950 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)
(profesijas kods 2264 02);
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
Darbības joma: veselības aprūpe/sociālā aprūpe.

Dzīves aprakstu (CV), norādot vakanci, iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos,
vai sūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni 63050167.

Seko mums:

5. augustā
pl. 10.00

Angļu valodas
vasarnīca
8. - 9. klase

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

facebook.com

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.

Piedāvājam:
• amatalgu 530 EUR/mēn. (pirms nodokļu nomaksas);
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Sētnieks» iesniegt SAC
«Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai
nosūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv Uzziņas pa
tālruni 63050167.
SAC «Zemgale» (reģ.Nr.50900002551) aicina darbā
REMONTSTRĀDNIEKU(-CI).
Prasības:
• B kategorijas vadītāja apliecība;
• spēja intensīvi strādāt pilnu darba laiku;
• precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi
un komandā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī
(krievu).
Piedāvājam:
• amatalgu 605 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
Dzīves aprakstu (CV), norādot vakanci, iesniegt SAC
«Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai
sūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv. T. 63050167.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329) ir viens no
lielākajiem un atpazīstamākajiem koka karkasa konstrukciju – koka moduļu un paneļu – ražotājiem Baltijā.
Uzņēmums aicina pievienoties komandai
STRĀDNIEKUS(-CES) rūpnīcā
(apdares darbu speciālistus(-es) (darbs ar
ģipškartonu), flīzētājus(-as), namdarus(-es)).
Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• apmācības darba vietā;
• astoņu stundu darba dienu;
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu (750–2000 EUR
(bruto)) atkarībā no darba rezultātiem, sociālās garantijas;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus Latvijas.

Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

6. augustā pl. 1730

Tālrunis saziņai – 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 19).

Piedāvā darbu

Bērnu aprūpes
pamati

8. augustā pl. 1000

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

PROJEKTĀ

Izglītības programma

SAC «Zemgale» (reģ.Nr.50900002551) piedāvā
darbu SĒTNIEKAM(-CEI).
Prasības:
• spēja intensīvi strādāt pilnu darba laiku;
• precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi
un komandā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.

Darbavieta: SIA «Nordic Homes» rūpnīca (Celtnieku
iela 36, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).

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

SKOLĀ PĒC VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS VAR
TURPINĀT IZGLĪTĪBU, IEGŪSTOT PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU.
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Jelgavas Amatu vidusskola (reģ.
Nr.2831902686) aicina darbā no
2019. gada 1. septembra sociālo pedagogu(-ģi). Atalgojums – 750 EUR. Vakancei
pieteikties skolas sekretariātā Akadēmijas
ielā 25, Jelgavā. T.63026135.
Tējas namiņš «Silva» (reģ.Nr.43603036429)
aicina darbā pilnas slodzes darbinieci(-ku)
trauku mazgāšanai, telpu tīrīšanai un vienkāršu virtuves darbu veikšanai. Atalgojums
– 2,75 EUR/st. (bruto). CV iesniegt tējas namiņā personīgi vai pa e-pastu siaviktorijab@
inbox.lv. Adrese: Pilssalas iela 2a, Jelgava.
T.26999573, 29266586.
Bistro «Silva» (reģ.Nr.43603036429) aicina
darbā pilnas slodzes trauku mazgātāju/
apkopēju. Plānotais atalgojums – 2,75 EUR/
st. (bruto). CV iesniegt bistro «Silva» personīgi vai pa e-pastu siaviktorijab@inbox.lv.
Var aizpildīt pieteikuma anketu pie bistro
kasierēm. Adrese: Driksas iela 9, Jelgava.
T.26535160, 29266586.

Meklē darbu
10. septembrī pl. 1800

11. septembrī pl. 915

13. septembrī pl. 1000

Sieviete meklē aprūpētājas darbu. Ir
pieredze. T.29817367.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS APAĻKA (1927. g.)
MIHAILS JEGOROVS (1955. g.)
ILMĀRS KĻAVA (1935. g.)
ZOJA IVANOVA (1934. g.)
JEĻENA KRAVČENKO (1955. g.)
VIKTORS MIHAILOVS (1952. g).
Izvadīšana 25.07. plkst.11 Baložu kapsētā.
REGĪNA ARTAMONOVA (1954. g.).
Izvadīšana 26.07. plkst.12 Meža kapsētā.
PROMESIJA PLASIŅA (1931. g.).
Izvadīšana 26.07. plkst.14 Meža kapsētā.
OLGA RUDIŅECA (2002. g.). Izvadīšana
26.07. plkst.16 Meža kapsētā.
AUSMA LUCAUA (1933. g.). Izvadīšana
27.07. plkst.10 Baložu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
No jūnija līdz augustam katru trešdienu – brīvlaika aktivitātes «Vasarraibumiņi»: orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, spēles, viktorīnas un sacensības.
Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
25. jūlijā pulksten 18.30 – Vācijā rezidējošās jelgavnieces mūziķes Valērijas Kravales un baltkrievu fotogrāfes Tašas Orlovas laikmetīgās mākslas pasākums «Past
present» («Pagātne tagadne»). Ieeja – par ziedojumiem (Zemgales prospektā 9).
27. un 28. jūlijā – Annas dienas svētki. Dalība – bez maksas (Jelgavas Sv.Annas
baznīcā un baznīcas dārzā).
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 – muzikāla 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 Sv.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 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).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 25. jūlijs

Ieskaties mākslinieces Lailas
Balodes radītajā «Dabā»!

Foto: Raitis Supe
 Jana Bahmane

«Man patīk strādāt dabā.
Darbnīcā gleznoju reti, jo
man ir nepieciešams svaigs
gaiss, vajag redzēt, kā mainās apkārtējā vide, laikapstākļi, – tas ietekmē arī manu
darbu. Bieži piedalos plenēros Latvijā un ārzemēs,
bet šajā izstādē lielākoties
apkopoti tieši Latvijā, Vid
zemē, kur atrodas manas
lauku mājas, tapuši darbi.
Es negribētu tos saukt par
ainavām – tās ir sajūtu gleznas ar dabas elementiem,»
atklāj māksliniece Laila Balode, kuras akvareļu izstāde
«Dabā» līdz 3. septembrim
apskatāma Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī.
Izstādē eksponētos darbus caurvij
ziedu un dabas tematika, kas autorei ir
tuva, jo dabas košā realitāte, viņasprāt,
pārspēj pat visfantastiskākos cilvēka
sapņus. Gleznojot akvarelī, māksliniecei
ir svarīgi sajust sev apkārt dzīvu un
mainīgu dabu, lai savos darbos parādītu
tajā esošās gaismas rotaļas, vēju, smar-

žas, svaigumu un kustību. Visi darbi ir
pakārtoti iespaidiem, kas gūti, piemēram, stāvot smiltīs pie upes, atrodoties
mežā pie kokiem vai pļavā pie ziediem.
«Būtiskākā akvareļglezniecības sastāvdaļa ir ūdens – tas rada savus ceļus un
tecējumus vēja, saules, miglas vai lietus
ietekmē. Gleznojot ir jāspēj izsekot šiem
ceļiem un pārvērtībām, lai brīžiem tos
savaldītu un vadītu, bet brīžiem atlaistu
brīvā plūdumā. Arī akvareļu papīrs ir kā
dzīvs nervs, kas laikapstākļu ietekmē ir
mainīgs,» vērtē L.Balode, papildinot: akvarelis ir tehnika, ko ne uz brīdi nedrīkst
atstāt novārtā – lai nezaudētu meistarību, tajā jāstrādā teju katru dienu.
Māksliniece norāda, ka ilgus gadus
strādājusi grafikā, bet sapratusi, ka
tieši akvareļglezniecība ir tehnika, kurā
viņa vēlas realizēties. Līdztekus dabas
gleznojumiem viņas kolekcijā ir arī
abstrakti un figurāli akvareļi, portreti.
L.Balode dzimusi filmu mākslinieka
Gunāra Baloža un televīzijas režisores
Gunas Balodes ģimenē. 1977. gadā
absolvējusi Jaņa Rozentāla mākslas
vidusskolu Rīgā, 1984. gadā – Latvijas
Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu,
mācoties pie Gunāra Kroļļa, bet 2003.
gadā ieguvusi humanitāro zinātņu
maģistra grādu mākslā. Kopš 1982.

gada L.Balodei bijušas 25 personālizstādes un vairākas grupu izstādes
Latvijā un ārzemēs. Gleznotājas darbi
ir apskatāmi privātkolekcijās vairāk
nekā desmit valstīs. Tāpat kopš 1986.
gada viņa aktīvi darbojas Mākslinieku
savienībā. «Esmu dzimusi mākslinieku
ģimenē, tādēļ mākslas vidē esmu jau
kopš bērnības. Atceros, kad mācījos 4.
klasē, vecāki man jautāja, vai vēlos apgūt valodas, kas man arī labi padevās,
vai zīmēt. Es izvēlējos zīmēšanu,» atklāj
māksliniece. L.Balode ir arī pedagoģe
un vada divas mākslas studijas Ikšķilē
un Cēsīs, akvareļglezniecību palīdzot
apgūt pieaugušajiem.
Jāpiebilst, ka L.Balodes vecvecāki ir
baletdejotāji Austra Strazdiņa-Miļeviča un Boļeslavs Miļevičs. 2015. gadā
L.Balodes mamma pašas spēkiem
izdeva grāmatu par vienu no pirmajām
Latvijas balerīnām A.Strazdiņu-Miļeviču – tās pamatā ir baletdejotājas
dienasgrāmata, ko viņa rakstījusi kopš
pusaudžu gadiem.
Izstāde «Dabā» ir L.Balodes pirmā
personālizstāde Jelgavā. «Man ir prieks
būt tik skaistā vietā – tuvāk debesīm,»
tā gleznotāja, papildinot, ka izraudzījusies košus un vasarīgus darbus,
atbilstošus sezonai.

Annas dienas svētkos meklēs pērli
 Jana Bahmane

27. jūlijs, būs bērnu un jauniešu diena.
«Notiks radošās darbnīcas, kurās meiArī šovasar Jelgavas Svētās
tenes varēs darināt pērlīšu rotaslietas,
Annas baznīcā notiks Anbet puiši – būvēt kuģus un laivas no
nas dienas svētki. 27. jūlijā
otrreiz izmantojamiem materiāliem.
ģimenes aicinātas piedaBūs arī sporta aktivitātes, fotoorienlīties radošajās darbnīcās
tēšanās un kopīgs svētku mielasts,»
un sporta aktivitātēs, kā arī
plānoto ieskicē I.Soika-Dreimane.
baudīt koncertu, uzvedumu
Svētku atklāšana ar Svētdienas skolas
un apmeklēt tikšanos ar
un Svētās Annas evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājiem. Bet
draudzes bērnu ansambļa uzvedumu
28. jūlijā dievnamā notiks
«Pa Jonas grāmatas pēdām» paredzēta
svētku dievkalpojums, pēc
pulksten 12, bet pulksten 13 uz brīvdakura baznīcas dārzā pulcēs
bas skatuves baznīcas dārzā izskanēs
sadraudzības mielasts.
Babītes novada ansambļa «Karameles»
koncerts. Savukārt pieaugušie sestdien
Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski pulksten 18 aicināti apmeklēt tikšanos
luteriskās draudzes locekle Indra ar draudzes mācītājiem Kasparu KoSoika-Dreimane stāsta, ka sestdiena, vaļovu un Valdi Vircavu un piedalīties

kopīgā slavēšanas dziesmu dziedāšanā.
Svētdien pulksten 10 notiks dievkalpojums, bet ap pulksten 12 – sadraudzības mielasts baznīcas dārzā, kuru
kuplināt, ņemot līdzi savu cienastu,
aicināts ikviens.
I.Soika-Dreimane papildina, ka
šogad Annas dienas svētkus caurvīs
pērļu un zvejniecības motīvs. «Dieva
vārds saka: «Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas
pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu
pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam
bija, un nopirka to.» Kas ir šī dārgā
pērle, to kopīgiem spēkiem meklēsim
Annas dienas svētkos!» aicina draudzes pārstāve.
Piedalīties Annas dienas svētkos
aicināts ikviens.

Izvēlies savu vasaras melodiju!
Koncertā piedalīsies Normunds Rutulis, Arturs Gruzdiņš, Ainars Virga,
Arī šā gada vasaras pēdējā mēnesī Jelgavā izskanēs koncerts «Mana
Roberts Pētersons, Antra Stafecka,
vasaras melodija», 10. augustā pulksten 20 brīvdabas koncertzālē
Olga Rajecka, Uģis Roze, Aminata, Ivo
«Mītava» Pasta salā aicinot izbaudīt iemīļotu latviešu kompozīciju
Fomins, «Dzelzs vilks», «Crazy Dools»,
koncertprogrammu. Bet līdz 8. augustam ikviens portālā www.
«Otra puse», «Opus pro», «Tautumeitas»
jelgava.lv var nobalsot par savu vasaras melodiju – jelgavnieku
pavadošā grupa Jāņa Miltiņa vadībā un
izvēlētās dziesmas izpildītājs Pasta salā tiks apbalvots 10. augustā.
citi mākslinieki. Arī šogad pasākumu
vadīs Liene Bērziņa un Māris Grigalis.
Biļetes uz koncertu «Mana vasaras
«Novēlu, lai šā gada koncerts atkal pavadījumā. Lai šī ir iespēja padejot,
ir jauka iespēja satikties draugiem un padziedāt, varbūt uzēst kādu našķi un melodija» var iegādāties Jelgavas kultūģimenēm, atnākt vakarā uz Pasta salu pabūt patiešām lieliskā gaisotnē!» aicina ras namā un «Biļešu paradīzes» kasēs un
Jelgavā un pavadīt laiku labas mūzikas koncerta režisore Dita Torstere-Stepīte. internetā. Cena – 12–20 eiro.
 Jana Bahmane

