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15. septembrī notiks svinīgā pieņemšana pāriem, kas 2020. gadā
atzīmē 50 vai 60 gadus laulībā. Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks
godinātas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
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Slimnīcas rekonstrukciju noslēdz
ar virtuves bloka pārbūvi

Lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes
ielā 22) līdz 10. septembrim. Piesakoties jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte).
Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

«Fortum Jelgava» no septembra
paredz samazināt siltumtarifu
par 3,3 procentiem
 Kristīne Langenfelde

SIA «Fortum Jelgava»
ir sagatavojusi un
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai apstiprināšanai iesniegusi
siltumenerģijas gala
tarifu, kas varētu stāties spēkā no 1. septembra. Piedāvātais
tarifs ir 52,47 eiro par
megavatstundu bez
PVN un paredz 3,3
procentu samazinājumu salīdzinājumā
ar spēkā esošo tarifu.

Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

vien ar kosmētiskajiem remontiem, un ir tikai likumsakarīgi,
Ar apjomīgiem demontāžas darbiem, kuru laikā
ka gan pašas telpas, gan virtuves
telpas tiek atbrīvotas gan no vecā aprīkojuma, gan
aprīkojums savu laiku bija nosavu laiku nokalpojušajām flīzēm, grīdas seguma
kalpojis,» stāsta SIA «Jelgavas
un nevajadzīgajām starpsienām, sākusies Jelgavas
pilsētas slimnīca» valdes loceklis
pilsētas slimnīcas virtuves korpusa pārbūve. Pēc
Andris Ķipurs. Mērķtiecīgi
pusgada, kad šie būvdarbi noslēgsies, beidzot būs
plānojot slimnīcas attīstību,
rekonstruēta pilnīgi visa slimnīca. Virtuves bloks
uzņēmuma peļņa pa gadiem
ir pēdējā vēl neatjaunotā slimnīcas daļa.
novirzīta atsevišķu korpusu
renovācijai, un tas pakāpeniski
«Ēdināšanas bloks slimnīcā tur nebija veikti kopš slimnīcas ļāvis būtiski uzlabot kā pacientu
aizņem apmēram 500 kvadrāt- nodošanas ekspluatācijā 1970. un slimnīcas personāla apstākmetrus, un nopietni remontdarbi gadā. Šos gadus izlīdzējāmies ļus nodaļās, tā sniegtos ambula-

toros, diagnostikas un stacionāra
pakalpojumus. Pērn vasarā
noslēdzoties C korpusa atjaunošanai, kuras laikā izbūvēta arī
mūsdienu prasībām atbilstoša
Uzņemšanas nodaļa, virtuves
 Sintija Čepanone
bloks bija pēdējais, kam nepieciešama pilnīga rekonstrukcija.
Turpinot grants seguŠie darbi tiek veikti būvprojekta
ma ielu sakārtošanu
«Jelgavas pilsētas slimnīcas
pilsētā, šonedēļ vienvirtuves korpusa pārbūves un
laicīgi vairākos ielu
slēgta tipa aptiekas telpu ierīkoposmos sākas gatašanas būvdarbi» gaitā.

Vēl 13 grants seguma ielās
veiks dubulto virsmas apstrādi

Turpinājums 2. lpp.

Administratīvais naudas sods jāsamaksā 30 dienu laikā
 Kristīne Langenfelde

1. jūlijā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums. Tas paredz, ka turpmāk personai
piemērotais administratīvais naudas sods pilnā
apmērā ir jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā
no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.
Ja tas mēneša laikā netiek samaksāts, piedziņa
tiek nodota piespiedu izpildei zvērinātam tiesu
izpildītājam.
Līdz ar pieņemto likumu
pēc jaunas kārtības strādā arī
Jelgavas Pašvaldības policija.
«Ja līdz šim it īpaši autovadītāji, kuriem sastādīts
administratīvā pārkāpuma
protokols un piemērota soda
nauda, bija pieraduši to nomaksāt reizi gadā, veicot
transportlīdzekļa ikgadējo
tehnisko apskati, tad šobrīd
šī kārtība ir būtiski mainīta –
iedzīvotājiem jāņem vērā, ka

administratīvais naudas sods
labprātīgi jāsamaksā mēneša laikā. Pretējā gadījumā
nenomaksātā soda piedziņa
uzreiz pēc 30 dienu noilguma tiek nodota zvērinātam
tiesu izpildītājam,» skaidro
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags.
Šajā situācijā personai,
kurai naudas sods piemērots,
jau jārēķinās, ka papildus
tam būs jāsedz arī tiesu iz-

pildītāja izdevumi.
Jelgavas Pašvaldības policija pirmos administratīvos
naudas sodus pēc likuma
stāšanās spēkā ir piemērojusi
jūlija sākumā. Tas nozīmē, ka
šīm personām piespriestais
naudas sods brīvprātīgi ir
jāsamaksā līdz konkrētam
datumam augusta sākumā,
pretējā gadījumā naudas
soda piedziņa tiek nodota
tiesu izpildītājam. «Šonedēļ
Pašvaldības policija izsūtīja
pirmos atgādinājumus sodītajām personām par naudas
soda brīvprātīgas izpildes
termiņa beigām. Jaunais
likums nosaka, ka atgādinājums personai tiek izsūtīts
ne vēlāk kā trīs darba dienas
pirms soda nomaksas termiņa beigām. Taču vienlaikus
vēlos uzsvērt, ka informācija

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

Kā skaidro SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja
Guntra Matisa, siltumenerģijas tarifa samazinājums
saistīts ar kurināmā izmaksu
samazinājumu – zemāku šķeldas cenu nākamajai apkures
sezonai un zemākām gāzes
cenām. Paredzēts, ka jaunais
tarifs būs spēkā līdz nākamās
apkures sezonas beigām.
Galvenais kurināmais centralizētās siltumenerģijas ražošanai Jelgavā ir šķelda,
kas nodrošina līdz pat 80

procentiem no kopējā nepieciešamā siltumenerģijas apjoma.
Nelielā daudzumā centralizētās siltumenerģijas ražošanai
Jelgavā tiek izmantota arī
dabasgāze.
Jāatgādina, ka līdzšinējais
siltumenerģijas tarifs ir spēkā
kopš 2018. gada 1. novembra
un ir 54,28 EUR/MWh (bez
PVN).
Iepazīties ar piedāvāto tarifu
un tarifa pamatojumā ietverto
vispārpieejamo informāciju, kā
arī sniegt savus priekšlikumus
un ieteikumus par sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja piedāvāto siltumenerģijas gala tarifu var SIA «Fortum Jelgava»
birojā Pasta ielā 47, Jelgavā,
darbdienās no pulksten 10
līdz 12, iepriekš sazinoties ar
Kasparu Beķeri pa tālruni
63023446 vai e-pastu fortum.
jelgava@fortum.com. Tāpat
priekšlikumus un ieteikumus
līdz 10. augustam var iesniegt
SIA «Fortum Jelgava» pa
e-pastu fortum.jelgava@fortum.com vai faksu 63083020
un Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai pa e-pastu sprk@sprk.gov.lv vai faksu
67097277.

par piespriesto administratīvo sodu un tā nomaksas
nosacījumiem pārkāpumu
izdarījušai personai ne tikai
tiek nodota kā pieņemtais
lēmums, bet arī ir apskatāma Ceļu satiksmes drošības
direkcijas e-pakalpojumu
sadaļā, ja pārkāpums saistīts
ar transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu,» iedzīvotājus
aicinot rūpīgi sekot līdzi
saņemtajai informācijai, akcentē V.Vanags.
Jāuzsver, ka šāda administratīvā soda nomaksas un
piedziņas kārtība ir spēkā
jebkuram piespriestajam
administratīvajam naudas
sodam neatkarīgi no tā, kura
institūcija vai amatpersona
administratīvo sodu ir piespriedusi.

63048800

vošanās divkārtu virsmas apstrādei – līdz
augusta beigām dubultās virsmas apstrādi
ar bitumena emulsiju
un sīkšķembām plānots veikt deviņos ielu
posmos 3,71 kilometra
kopgarumā. Savukārt
vēl četri grantēto ielu
posmi 1,57 kilometru
kopgarumā šādi tiks
sakārtoti kā Satiksmes
ielas un Romas ielas
apbraucamie ceļi.

Kā pirmās plānots sakārtot
Nākotnes, Augstkalnes, Zirgu,
Madaru un Jasmīnu ielu – jau
šonedēļ ielu posmos izvieto attiecīgas ceļa zīmes un secīgi tiks veikta
aku vāku regulēšana. Savukārt
nākamnedēļ būvdarbus plānots
uzsākt Bebru ceļā, Parka, Alkšņu
un Platones ielā, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Autovadītājiem būvdarbu laikā
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Būtiski, ka satiksme tur

netiks slēgta, jo darbus iespējams
veikt un satiksmi organizēt pa
vienu joslu. Divkārtu virsmas
apstrādes posmu darbu izpildes
termiņš ir 31. augusts, un dubultās virsmas apstrādi ar bitumena
emulsiju un šķembām veic SIA
«Strabag» par kopējo summu 200
024,14 eiro ar PVN.
Jāuzsver, ka šomēnes tiks sakārtotas arī tās grants seguma
ielas, kas kā apbraucamie ceļi
tiek izmantotas Romas ielas un
Satiksmes ielas asfaltēšanas darbu gaitā. Proti, saistībā ar Romas
ielas asfaltēšanu dubultā virsmas
apstrāde tiks veikta Straumes un
Gatves ielā (kopējās izmaksas – 54
814,55 eiro), savukārt saistībā
ar Satiksmes ielas asfaltēšanu
– Vasaras un Namdaru ielā (kopējās izmaksas – 49 430,27 eiro).
«Kā apbraucamais ceļš Romas
ielas projekta gaitā ar bitumena
emulsiju un sīkšķembām jau apstrādāta Turaidas iela no Romas
ielas līdz Mežmalas ielai, tāpat
sakārtots arī Ganību ielas posms
no Kazarmes līdz Satiksmes
ielai saistībā ar Satiksmes ielas
asfaltēšanu,» piebilst «Pilsētsaimniecības» pārstāve Kristīne Lazdiņa. Šajās ielās dubulto virsmas
apstrādi nodrošina SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»».
Turpinājums 2. lpp.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Vēl 13 grants seguma ielās
veiks dubulto virsmas apstrādi
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Kā skaidro «Pilsētsaimniecībā», divkārtu virsmas
apstrāde ar bitumena emulsiju
un granīta sīkšķembām tiek
plānota grants seguma ielās
ar salīdzinoši lielu satiksmes
intensitāti – vairāk nekā 100
automašīnu diennaktī –, iekškvartālu un starpkvartālu ielu
posmos, lai uzlabotu satiksmes drošību un braukšanas
komfortu, nodrošinātu seguma neputēšanu sausā laikā,
kā arī samazinātu ielu ikdienas uzturēšanas izmaksas,
jo tādējādi nav nepieciešams
ielu greiderēt, atputekļot,
piebērt grants segumu. «Tas
ir salīdzinoši lēts, bet efektīvs
ielas seguma pastiprināšanas
un pārklājuma risinājums,
jo pasargā ielas segumu no
klimatisko apstākļu, īpaši
ūdens, un slodžu iedarbības,
atjauno ielas virsmas tekstūru, uzlabo saķeres koeficientu
un pagarina ielas seguma

Dubultās virsmas apstrādi
SIA «Strabag» šomēnes veiks:
Parka ielas posmā no Rasas ielas
līdz Jaunajam ceļam (0,4 km),
Nākotnes ielā (0,4 km), Augstkalnes ielā, iekļaujot Mārtiņa ielu
(0,68 km), Platones ielas posmā
no Salnas līdz Platones ielai 75
(0,3 km), Bebru ceļa posmā
no Dambja līdz Atmodas ielai
(0,6 km), Zirgu ielas posmā no
Tērvetes līdz Smilšu ielai (0,48
km), Jasmīnu ielā (0,12 km),
Alkšņu ielā (0,23 km), Madaru
ielā (0,5 km).
Dubultās virsmas apstrādi
CBS «Igate» šomēnes veiks:
Straumes ielā (0,6 km), Gatves
ielā (0,26 km), Vasaras ielā (0,31
km), Namdaru ielā (0,4 km).

Brīvlaikā iegūst velosipēda
vadītāja apliecību
 Emīls Rotgalvis

Bērnu un jauniešu
bibliotēkā «Zinītis»
jūlijā aizvadīta pirmā
Veloskolas mācību
nedēļa, kuras laikā 17
bērni apguva ceļu satiksmes noteikumus
un drošības prasības
velobraucējiem, bet
augusta pirmajās
divās nedēļās tiek
apmācītas vēl divas
grupas. Noslēgumā
skolēni apgūtās zināšanas pierāda eksāmenā, lai saņemtu
velosipēda vadītāja
apliecību.

kalpošanas laiku. Virsmas
apstrāde paaugstina ielas seguma nestspēju un palēnina
seguma novecošanos. Šāda
seguma kalpošanas laiks ir ne
Veloskola bibliotēkā «Zinīmazāk kā seši gadi,» paskaidro
tis» tiek organizēta jau otro
K.Lazdiņa.
gadu, un, kā stāsta nodarbību
vadītāja Jelgavas pilsētas
bibliotēkas direktore Lāsma
Zariņa, bērnu interese aug:
«Mūsu pirmajā šīsvasaras grupā bija 17 skolēni, no kuriem
personāla noslogojumu, lai velosipēda vadītāja eksāmenu
cilvēki nezaudētu ienākumus, nokārtoja 16. Augustā nedēļu
– kamēr viena daļa darbinieku ilgās nodarbības aizvadām vēl
izmanto ikgadējo atvaļināju- divām tikpat lielām grupām,
mu, pārējie iesaistīti ēdiena bet mācīties gribētāju ir daudz
izsniegšanā pacientiem, un
pēc šāda principa tiks strādāts
turpmākos sešus mēnešus.
Paralēli slimnīcas galvenajā
korpusā tiek sakārtotas telpas,
lai tajās izvietotu slēgta tipa  Emīls Rotgalvis
aptieku jeb aptieku, kurā
3. augustā noslēdzās
glabājas stacionētajiem pareflektantu pieteicientiem nepieciešamie medikumu pieņemšana
kamenti. «Slimnīcas personāLLU pamatstudiju
lam tas nozīmē krietni ērtāku
un augstākā līmeņa
medikamentu saņemšanu un
studiju vietām. Stusadali pa nodaļām, jo tie uz
dētgribētāju interese
slimnīcas centrālo ēku vairs
par Jelgavā piedāvānebūs jāved ar busu, kā tas
to augstāko izglītību
bijis iepriekš,» paskaidro slimir augusi, un kopumā
nīcas vadītājs, piebilstot, ka
lielākais pieteikumu
savukārt telpās, kuras saimskaits ir pamatstunieciskajā korpusā līdz ar apdiju programmās
tiekas pārcelšanu atbrīvosies,
veterinārmedicīnā,
tiks paplašināts slimnīcas armežzinātnē, mežinhīvs. «Slimnīcai arhīvs jāglabā
ženieros, datorvadī75 gadus, līdz ar to glabājamo
bā un ekonomikā.
dokumentu apjoms ir milzīgs
– jau šobrīd tas aizņem pusi no
Kā informē LLU, šajā gadā
stāva saimnieciskajā korpusā.
Līdz ar aptiekas pārcelšanu vienotajā elektroniskās uzšim mērķim iegūsim papildu ņemšanas sistēmā portālā
www.latvija.lv reģistrējušies
telpas,» atklāj A.Ķipurs.
Jāpiebilst, ka būvdarbus 9226 reflektanti, kas iesniedza
– kā virtuves bloka, tā aptie- pieteikumus pamatstudijām
kas pārbūvi – veic SIA «To- 12 Latvijas augstskolās. Sarensberg» un darbu izpildes līdzinājumā ar iepriekšējo
termiņš ir seši mēneši jeb 25. gadu studētgribētāju skaits
Latvijā ir pieaudzis, un līdzīga
decembris.

Slimnīcas rekonstrukciju noslēdz
ar virtuves bloka pārbūvi
No 1. lpp.

A.Ķipurs atklāj, ka kopējās
darbu izmaksas ir vairāk nekā
viens miljons eiro. «Taču šajā
summā iekļauts arī jaunais
virtuves aprīkojums un iekārtas – šim mērķim vien
paredzēti ap 300 000 eiro,»
precizē viņš.
Jāuzsver, ka slimnīcā ēdiens
pacientiem līdz šim vienmēr
gatavots uz vietas, taču līdz
ar būvdarbiem atbilstošākais
risinājums bijis to iegādāties kā
ārpakalpojumu – to nodrošina
SIA «Ēdiens.lv». Tādējādi virtuves bloka renovācijas laikā
ēdiens tiek piegādāts termosos
un slimnīcas personāls gan
kontrolē tā atbilstību prasībām, gan arī organizē ēdiena
izdali pa nodaļām pacientiem.
«Jāatzīst, ka, gatavojot pašiem,
varējām nodrošināt individuālāku pieeju, zināmas atkāpes
no faktiskās ēdienkartes, izvērtējot konkrēta pacienta vajadzības. Šobrīd, protams, tas
nav iespējams, taču kopumā
ēdiena kvalitāte ir apmierinoša
un būtisku pretenziju saistībā
ar ēdināšanas pakalpojumu
mums nav,» akcentē A.Ķipurs,
norādot, ka ārpakalpojums neapšaubāmi sadārdzina ēdināšanas izmaksas, taču pacientu
līdzmaksājuma apmēru tas
nekādā veidā neietekmēs.
Plānojot būvdarbus, savlaicīgi domāts arī par virtuves

pilsētas jaunieši Jānis Priede
un Orests Čeksters, ikviens
Jelgavas jaunieši tiek
varēs uzzināt, kam nepiecieaicināti uz izzinošu
šama makšķerēšanas karte,
un praktisku makšķekādi makšķerēšanas noteikumi
rēšanas meistarklasi,
jāievēro ikdienā un kā tikt pie
kas tiek rīkota kā
kārotā loma. Nodarbība būs
projektu konkursa
gan teorētiska, gan praktiska,
«Jaunieši var!» paun uz to īpaši aicināti jaunieši
sākums. Nodarbība
bez priekšzināšanām, kuri
10. augustā pulksten
vēlas gūt pirmās iemaņas mak13 sāksies Jelgavas
šķerēšanā. Nodarbībā gūtās
Jauniešu centrā, bet
jaunās prasmes, iespējams, nopēc tam turpināsies
derēs vērtīgai laika pavadīšanai
Lielupes promenādē.
atlikušajās vasaras brīvdienās.
10. augustā pulksten 13 jauKā informē Jelgavas Jaunie- nieši aicināti ierasties Jelgašu centrā, praktiskajā nodar- vas Jauniešu centrā Skolotāju
bībā, kuru kā projektu īsteno ielā 8 uz teorētisko nodarbību,

Foto: Ivars Veiliņš
vairāk, tāpēc šādas nodarbības
plānojam piedāvāt arī rudenī.»
Mācības notiek sadarbībā ar
Ceļu satiksmes drošības direkciju, kas pilnvaro un apmāca
nodarbību vadītāju, nodrošina
teorētiskos materiālus un
apliecības izsniegšanu pēc
eksāmena nokārtošanas.
Veloskolā nedēļas garumā
bērni stundu dienā velta teorētiskajām nodarbībām par
ceļu satiksmes noteikumiem
un drošu pārvietošanos. Trīs

nodarbības tiek aizvadītas bibliotēkā, viena – Valsts policijā,
kur bērni apgūst satiksmes
regulētāja žestus un uzklausa praktiskus piemērus par
drošību un situācijām, kas
velosipēdistus var sagaidīt
satiksmē. Noslēdzot mācības,
bērni kārto eksāmenu, lai
iegūtu velosipēda vadītāja
apliecību.
«Veloskolā iemācījāmies
daudz tādu noteikumu, kurus
agrāk nemaz nezinājām, pie-

mēram, par labās rokas likumu
un policistu žestiem. Iepriekš
ar riteni esam braukuši kopā
ar vecākiem, bet tagad varam
to darīt vieni vai ar draugiem,»
pēc veiksmīgi nokārtotā eksāmena stāsta jaunie velosipēdisti
Valerjans un Rihards. Puiši
atklāj, ka iegūtā velosipēda
vadītāja apliecība būs nozīmīga,
galvenokārt pārvietojoties pa
pilsētu, taču plānoti arī izbraucieni ārpus Jelgavas, piemēram,
uz Ozolniekiem.

Interese par studijām LLU pieaugusi

Jauniešus aicina uz
makšķerēšanas meistarklasi
 Emīls Rotgalvis

Ceturtdiena, 2020. gada 6. augusts

bet praktiskās zināšanas tiks
iegūtas Lielupes promenādē.
«Jaunieši var!» ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības rīkots
jauniešu iniciatīvu projektu
konkurss, kurā jau piekto
gadu Jelgavas neformālās
jauniešu iniciatīvu grupas var
iegūt finansējumu sava projekta realizācijai. Šogad konkursā
atbalstu guvuši 14 projekti
par kopējo summu 3500 eiro.
Daļa projektu pasākumu tiek
aizvadīti vasaras mēnešos, bet
atlikušie tiks realizēti rudenī.
Jāpiebilst, ka dažādi pasākumi Jelgavas Jauniešu centrā
notiek ik dienu – ar tiem var
iepazīties centra feisbuka lapā.

tendence vērojama arī LLU
piedāvātajās pamatstudiju
programmās.
Noslēdzoties vienotajai uzņemšanai, LLU pamatstudijās
saņemti 835 pirmās prioritātes pieteikumi, un kopumā
LLU studiju programmas
pieteikumos minētas 2804
reizes, kas ir būtiski vairāk
nekā pērn. Populārākā pilna
laika pamatstudiju programma ir «Veterinārmedicīna»,
kas saņēmusi 98 pirmās prioritātes pieteikumus, nākamās
pieprasītākās ir «Mežinženieris» (65 pirmās prioritātes
pieteikumi), «Lauksaimniecība» (55), «Ekonomika» (49),
«Mežzinātne» (41), «Ainavu
arhitektūra un plānošana»
(40), «Būvniecība» (38), «Datorvadība un datorzinātne»
(34), «Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība» (33) un
«Informācijas tehnoloģijas
ilgtspējīgai attīstībai» (32).
Savukārt augstākā līmeņa
studijās saņemti 420 pieteikumi pilna laika un 10 pieteikumi

nepilna laika studiju vietās.
Lielākais pieteikumu skaits
ir programmā «Ekonomika»
(76), «Projektu vadība» (70),
«Uzņēmējdarbības vadība»
(65), «Mežzinātne» (38), «Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija» (25), «Pārtikas zinātne» (22), «Karjeras
konsultants» (21) un «Lauksaimniecība» (20). Vairākās
maģistra studiju programmās
izveidojies konkurss uz valsts
finansētajām studiju vietām.
Tās ir programmas «Projektu vadība», «Uzņēmējdarbības vadība», «Ekonomika»,
«Organizāciju un sabiedrības
pārvaldes socioloģija», «Mežzinātne», «Pārtikas zinātne» un
«Karjeras konsultants».
Pamatstudiju konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies
divās kārtās. Pirmās kārtas
rezultāti būs zināmi 7. augustā pēc pulksten 17, bet otrās
kārtas rezultāti – 11. augustā
pēc pulksten 17. Konkursa
rezultāti tiks paziņoti portālā
www.latvija.lv, kā arī īsziņas

un elektroniskās vēstules veidā. Savukārt par rezultātiem
augstākā līmeņa studijās varēs
uzzināt no 7. augusta, zvanot
attiecīgās fakultātes dekanātam. LLU absolventi tos varēs
aplūkot LLU informatīvajā
sistēmā, izmantojot savus
pieejas datus.
Provizoriskie uzņemšanas
rezultāti liecina, ka dažās
studiju programmās vēl būs
pieejamas valsts finansētās
studiju vietas un maksas vietas, taču par konkrētu vakanto studiju vietu skaitu LLU
ziņos pēc 14. augusta, kad
tiks apkopoti rezultāti par
reflektantiem, kas noslēguši
studiju līgumu.
Interesenti, kas nepaspēja
pieteikties studijām, aicināti
izmantot papildu uzņemšanas
iespēju, jo plānots, ka LLU no
17. augusta turpinās uzņemšanu uz vakantajām studiju
vietām. Detalizēta informācija
par LLU studiju programmām
publicēta mājaslapā www.llu.
lv/lv/studiju-programmas.

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvu papildina pirmskara ieraksti
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā iegūti
unikāli pirmskara Jelgavas ieraksti – arhīva grāmatas ar dzimšanas, laulības un miršanas reģistru datiem no 1922. līdz 1949. gadam. Atgūstot
kara laikā zaudēto arhīvu, Dzimtsarakstu nodaļā
turpmāk varēs saņemt noderīgu informāciju, kas
izmantojama dzimtas un vēstures pētniecībā.
«Kopš jūnija mūsu nodaļas
arhīvs kļuvis bagātāks, atgūstot kara gados zaudētos ierakstus. Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departaments
mūsu nodaļai nodevis 419
glabājamās vienības – arhīva
grāmatas ar dzimšanas, laulības un miršanas reģistru
ierakstiem. Tie sastādīti Jelgavas pilsētas un bijušā Jelgavas
rajona pagastu dzimtsarakstu

nodaļās laika periodā no 1922.
līdz 1949. gadam. Saņēmām
arī baznīcu draudžu civilstāvokļa aktu reģistru grāmatas
pat no 1892. gada. Tas atvieglos mūsu darbu, jo vairs
nevajadzēs datus pieprasīt
no Rīgas,» informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna
Pavlovska. Jau šobrīd Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā interesenti var iegūt

dokumentus no atgūtajām
arhīva grāmatām, kas īpaši
noderēs, pētot dzimtas koku.
Jāpiebilst, ka 1921. gada 1.
septembrī darbu sāka Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļa, kas turpināja strādāt
pat valstij smagos brīžos. Lielu
postu nesa kara gadi, jo 1944.
gada 28. jūlijā pirms atkāpšanās no Jelgavas vācu armija
postīja pilsētu, to gandrīz
pilnībā nodedzinot. Sadega
arī viss dzimtsarakstu arhīvs.
Civilstāvokļa aktu reģistru
ieraksti tika sastādīti divos eksemplāros, un otrais oriģināls
līdz šim glabājies Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu
departamentā Rīgā, taču nu
tas papildina arhīvu tepat
Jelgavā.

Ielu remontdarbus apgrūtina
«zem zīmes» novietoti auto
 Sintija Čepanone

Ielu remontu sezonā autovadītāji īpašu uzmanību aicināti
pievērst būvdarbu
zonās izvietotajām
ceļa zīmēm. Pilsētā
jau vairākkārt fiksēti
gadījumi, kad plānotos darbus aizkavē
bezatbildīgi atstāti
transportlīdzekļi.
«Lai neapgrūtinātu un nekavētu pilsētas infrastruktūras sakārtošanu, Pašvaldības
policija iedzīvotājus aicina būt
atbildīgiem un, pirms novietot
automašīnu, rūpīgi pārliecināties, vai konkrētajā situācijā
transportlīdzekļa stāvēšanu
atļauj ceļu satiksmes noteikumi,» saka Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce.
Īpaši aktuāli tas ir ielās, kur
notiek remontdarbi un līdz ar
to noteikti papildu satiksmes
ierobežojumi, tostarp attiecībā
uz transportlīdzekļu apstā-

šanos un stāvēšanu. Līdz šim
visbiežāk šādas problēmas
Pašvaldības policijai nācies risināt Pērnavas, Paula Lejiņa un
Satiksmes ielā, taču pa kādam
gadījumam fiksēts arī citviet
pilsētā, kur notiek remontdarbi.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs papildina, ka, nogādājot karsto asfaltbetonu objektā,
tas pēc iespējas ātrāk jāiestrādā,
jo tas pamazām atdziest. Līdz ar
to, lai būvnieks varētu nodrošināt maksimālu asfaltbetona
kvalitāti, ielas brauktuvei uz
asfaltēšanas laiku jābūt pilnībā
atbrīvotai.

Sertificēta glābēja bērnus
izglītopardrošībuuzūdens

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES)
(kopā 25 jaunas darba vietas).

Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.

 Emīls Rotgalvis

Aktīvi turpinās Loka maģistrāles pārbūve, un šobrīd
darbi nonākuši posmā, kad tiek ieklāts asfalts. Veicot
ieklātā asfalta virskārtas laboratoriskās pārbaudes,
no Lietuvas piegādātajā asfaltmateriālā konstatētas
neatbilstības iepirkuma specifikācijai. Tās būvniekam nekavējoties ir jānovērš.
fakta konstatācijas būvnieks –
pilnsabiedrība «ReRe Vide – Hidrostatyba» – ir rīkojies atbildīgi
un piekritis neatbilstības novērst
pilnībā par saviem līdzekļiem,»
norāda Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs.
Jau ieklātās asfalta virskārtas
frēzēšana tika uzsākta šonedēļ.
Vienlaikus uzņēmums arī pārskata un pielāgo darba grafiku,
lai šie papildu darbi neietekmētu kopējo projekta izpildes
termiņu.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Pilsslas ielā, Jelgavā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana
Pilssalas ielā (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 0900 012 0071, 0900 012 0077,
0900 012 0017 un 0900 012 0063).
Publiskā apspriešana notiek no 06.08.2020. līdz 20.08.2020. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem 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 mājaslapā 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.

 Vitālijs Antonovs un Vadims
Zarovskis atzīti par labākajiem SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP) šoferiem jūnijā, informē uzņēmumā.

SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258)
saistībā ar paplašināšanos aicina darbā

Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

Īsi

Noslēgusies JAP autobusu vadītāju
darba rādītāju izvērtēšana mēneša
garumā – par labāko šoferi pilsētas
pārvadājumos atzīts V.Antonovs, bet
reģionālajos starppilsētu pārvadājumos – V.Zarovskis.

Foto: Ivars Veiliņš

Būvnieks novērš
neatbilstības Loka maģistrālē

Lai novērstu iespējamo ietekmi uz asfalta kvalitāti ilgtermiņā, pieņemts lēmums nofrēzēt
jau ieklāto virskārtu un to atjaunot ar atbilstošas kvalitātes
asfaltmateriālu.
«Būvdarbu kvalitāte katrā
darba posmā tiek stingri uzraudzīta, un, konstatējot kaut
mazāko neatbilstību, būvdarbu
veicējam ir jāuzņemas pilna atbildība un neatbilstība jānovērš.
Netiek pieļautas nekādas atkāpes no būvdarbu kvalitātes un
iepirkuma specifikācijas. Pēc
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Lielupes labā krasta
pludmalē sertificētas
glābējas un treneres
Agneses Gedrovicas
vadībā bērniem un
jauniešiem aizvadītas pirmās nodarbības, kuru mērķis ir
praktiskā veidā atgādināt un izglītot par
drošību uz ūdens. Kā
norāda vecāki, kaut
arī liela daļa atnākušo bērnu jau prot
peldēt, to darīt droši
ir vienlīdz svarīgi kā
baseinā, tā atklātos
ūdeņos.
«Šīs nav nodarbības, lai
iemācītos peldēt, bet gan lai
atgādinātu par drošību uz
ūdens. Sākot nodarbību, tiek
novērtēts, kādas ir bērnu peldētprasmes – ko viņi prot, ko
neprot. Tad galvenie drošības
noteikumi tiek pārrunāti teorētiski, savukārt pēc tam ir
vingrinājumi – ar peldēšanas
«nūdelēm» jānopeld no viena
peldētavas gala uz otru gan uz
krūtīm, gan muguras. Tālāk
iepazīstam glābšanas vestes,
lai bērni prot tās uzvilkt, aiztaisīt un izvēlēties atbilstošu
vestes izmēru, kas peldes
laikā nenoslīdēs. Izpildām arī
glābšanas vingrinājumus, piemēram, ar glābšanas pludiņu,
drošības bojām, piepūšamām

bumbām un citiem palīglīdzekļiem,» stāsta nodarbības
vadītāja A.Gedrovica. Kopumā
no 3. līdz 14. augustam notiks
astoņas nodarbības, katrā
apmācot 10 bērnus. Dalībniekiem līdz 14 gadu vecumam
obligāta ir vecāka vai aizbildņa
klātbūtne.
Vecāki spriež – kaut arī peldētprasmes tiek attīstītas jau
agrā vecumā, drošības lomu
uzsvērt ir īpaši būtiski, jo ne
vienmēr par to tiek atgādināts peldētprasmes treniņos.
«Bērnus jāmotivē mācīties,
lai viņi apzinātos, cik drošība
ir svarīga. Abi mani puiši iet
3. klasē, kur ir regulāras peldēšanas nodarbības, tāpēc viņi
peld labi. Bet prasmes nozīmē,
ka bieži abi vēlas peldēties
tur, kur ir dziļāks, un man kā
vecākam par to vienmēr ir zināms satraukums. Peldēšanas
klasē atgādina par drošību,
bet tā vairāk saistīta ar noteikumiem baseinā. Vasarā upē
drošības prasības tomēr ir
nedaudz citas,» skaidro Gunta
Paeglīte, kura uz nodarbību
atvedusi savus dēlus.
Arī astoņgadīgā Ernesta
tētis Arkādijs Gļinko uzsver,
ka drošības noteikumu atgādināšana nozīmē lielāku
sirdsmieru vecākiem: «Dēls
prot peldēt ļoti labi, apmeklē
treniņus peldbaseinā, tomēr
uzskatu, ka jaunas vai atkārtotas drošības apmācības par
sliktu nenāk, īpaši ņemot vērā,

ka ārkārtējās situācijas dēļ
nenotika skolas peldēšanas
nodarbības, kur arī ir ietverta
drošības instruktāža. Protams, braucam arī peldēties uz
upi, ezeru un jūru, kur bērns
jāuzmana pastiprināti – ko
viņš dara uz ūdens, kā uzvedas, kā attiecas pret citiem
cilvēkiem ūdenstilpē. Ja zinu,
ka bērns pārzina drošības noteikumus, tas nozīmē lielāku
mieru arī man.»
Jāpiebilst, ka trenere un
glābēja A.Gedrovica ir biedrības «Peldēt droši» pārstāve.
Biedrība pēdējo gadu laikā
iesaistās drošības uz ūdens
kā nozīmīgas tēmas aktualizēšanā, tostarp vadot drošības
nodarbības. Uz tām aicināti
8–17 gadu veci bērni un jaunieši, iepriekš piesakoties pa
tālruni 27827188. Jelgavā
paredzētas vēl sešas nodarbības – 7. augustā pulksten 12
un 13, 11. augustā pulksten
12, 13. augustā pulksten 12
un 14. augustā pulksten 12 un
13. Jāpiebilst, ka nelabvēlīgu
laikapstākļu gadījumā, piemēram, stipra vēja vai lietusgāžu
laikā, nodarbības nenotiks.
Šādos gadījumos informācija nodarbības dienas rītā
tiks publicēta Sporta servisa
centra lapā sociālajos tīklos
«Twitter» un «Facebook». Bezmaksas nodarbības par drošību uz ūdens organizē Sporta
servisa centrs sadarbībā ar
Jelgavas Pašvaldības policiju.

AS «Gaso» piecu gadu laikā attīstīs gāzes
apgādes sistēmu vairākos pilsētas rajonos
 Emīls Rotgalvis

Turpmāko piecu gadu
periodā plānota gāzes apgādes sistēmas
attīstība vairākās vietās Jelgavā, pilsētas
iedzīvotājiem atvieglojot gāzes pieslēguma procesu, informē
AS «Gaso» Jelgavas
iecirkņa vadītājs Andis
Šeršņovs.
«Jaunus sadales gāzesvadus
projektējam un izbūvējam, pamatojoties uz potenciālo klientu
pieteikumiem gāzapgādei, būvniecības ieceres dokumentāciju
un objekta ekonomisko aprēķinu,
ar nosacījumu, ka sadales gāzesvada izbūve ir ekonomiski pamatota. «Gaso» Jelgavas iecirkņa
apkalpes teritorijā tiek realizēti

aptuveni 10 procenti no visiem
jaunajiem pieslēgumiem,» skaidro
A.Šeršņovs.
Turpmāko piecu gadu laikā
Jelgavas teritorijā plānota gāzes
apgādes sistēmas attīstība šādās
vietās: Garozas ielas posmā no
Brīvības bulvāra līdz Kalnciema ceļam, šķērsojot Rīgas ielu;
Vangaļu un Žagaru ceļa rajonā;
Miezītes ceļa rajonā; Lāčplēša,
Strazdu un Kronvalda ielas rajonā; Rogu un Bērzu ceļa rajonā;
Tērvetes un Plostu ielas rajonā
un dārzkopības kooperatīvā
«Atpūta». Garozas ielas posmā,
kā arī Vangaļu un Žagaru ceļā
darbi plānoti jau šogad, bet
Miezītes ceļa apkaimē gāzapgādes sistēmu paredzēts uzlabot
2021. gadā. Uzņēmuma pārstāvji
gan akcentē, ka plānoto darbu
laiks šobrīd ir provizorisks un ir
daudzi apstākļi, kas tos var gan

paātrināt, gan aizkavēt. Tāpat
nelieli sadales gāzesvada posmi
var tikt izbūvēti ielu un ceļu
pārbūves projektu gaitā, kā arī to
izbūve veicama potenciālo klientu izstrādātajiem gāzes apgādes
būvprojektiem. Gāzapgādes sistēmas attīstība ļaus padarīt gāzes
pieslēguma procesu vienkāršāku.
A.Šeršņovs stāsta, ka atbilstoši «Gaso» kapitālieguldījumu
programmai ik gadu tiek veikti
plānveida būvdarbi esošās gāzes
apgādes sistēmas atjaunošanai
un pārbūvei, kā arī notiek regulāri būvdarbi avārijas situāciju
novēršanai un likvidācijai.
Papildu informāciju par AS
«Gaso» gāzapgādes plāniem un
sniegtajiem pakalpojumiem var
saņemt Jelgavas iecirknī 4. līnijā
35, kā arī sazinoties ar kontaktu
centru pa tālruni 155, 67369938
vai e-pastu info@gaso.lv.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – sākot no 5
EUR/st. (bruto);
• pilnas slodzes darba laiku (iespējami dažādi darba laiki atkarībā no amata pozīcijas:
4–13, 5–14, 8–17, 10–19);
• nepieciešamo apmācību darbavietā;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt savu kvalifikāciju.
Galvenie pienākumi:
• veikt betona plātņu izgatavošanu, pēc
apstrādi un pakošanu.
Ja atbilstat prasībām, darba pieredzes aprakstu lūgums sūtīt pa e-pastu personnel@
skontocc.com vai zvanīt pa tālruni 26637211.
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (6 km no Jelgavas centra).

Meklē darbu
Vīrietis (33 gadi) steidzami meklē
darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. T.22159957.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā
(iekšdarbi). T.25275603.
Vīrietis meklē darbu. Varu palīdzēt
saimniecības darbos. T.25253761.

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies visiem, kas
bija kopā ar mums, pavadot Kārli
Nordmani pēdējā gaitā.
Tuvinieki

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilā jūrā,
Gan šalcošā vējā –
Es esmu pie jums…
Skumju brīdī esam kopā ar
Helēnu Praudu,
māmulīti mūžībā pavadot.
Kolēģi Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē

Aizsaulē aizgājuši
ĀRIJA KĻAVIŅA (1937. g.)
ANDRIS NEILANDS (1955. g.)
KĀRLIS NORDMANIS (1937. g.)
MIHAILS KOŽINS (1987. g.)
ANSIS KURPNIEKS (1949. g.)
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 6. augusts

Pasaules klasiskās mūzikas
festivālu atklāj no Jelgavas

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

6. AUGUSTĀ

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam florbola sacensības «Basta floorball
2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 4. sākumskolā).
 Pulksten 19 – brīvdabas koncertsērija «uz Tu»: Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs. Biļešu
cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

7. AUGUSTĀ

 Pulksten 19 – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra muzikāli poētiska izrāde «Lūk, istaba
šī…». Piedalās Dana Bjorka (vokāls), Nikolajs Gruničevs (ģitāra), Anna Marija Ivana (akordeons), Ņikita Osipovs (kontrabass). Režisore – Dana Bjorka, kompozīcija – Dmitrijs Palēss,
muzikālā vadītāja – Ludmila Mogiļevska. Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

8. AUGUSTĀ

 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Kalnciema kauss – NIMFA kauss» (Lielupes
posmā no Jelgavas jahtkluba līdz Kalnciemam).
 Pulksten 12.15 – Jelgavas pilsētas atklātais pludmales volejbola turnīrs (Pasta salā).
 Pulksten 15 – Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-23 grupai (ZOC).
 Pulksten 22 – brīvdabas kino seanss: dokumentālā filma «Prāta Vētra: Starp krastiem»
(2015). Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Koncertu, ar kuru atklāts starptautisks tiešsaistes festivāls, čellists Maksims Beitāns
ierakstījis Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā kopā ar savu kādreizējo
klavierspēles skolotāju Natāliju Prihodčenko.
Abi mūziķi kopā uzstājušies jau agrāk, un,
kā atklāj čellists, arī šobrīd norit darbs pie
jaunas dueta koncertprogrammas.
Foto: ekrānšāviņš

9. AUGUSTĀ

 Pulksten 10.30 – Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-23 grupai
(ZOC).
 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Kalnciema kauss – NIMFA kauss» (Lielupes
posmā no Jelgavas jahtkluba līdz Kalnciemam).
 Pulksten 18 – Latvijas sieviešu futbola 1. līgas 2. kārtas spēle: FK «Jelgava»–FB «Iecava».
Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

10. AUGUSTĀ

 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Krāsu izvēle interjerā». Pieteikties pa tālruni
63012158, 26602618 vai e-pastu elina.balgalve@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa – 17 €
(ZRKAC).

11. AUGUSTĀ

 Pulksten 9.30 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2008. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Ātrie igauņu puiši» («Sangarid») (2017).
Režisors – Jāks Kilmi. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

12. AUGUSTĀ

 Pulksten 18 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–«RFS». Biļešu cena – 3 €, bērniem
līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Interjera risinājumi nelielām telpām». Pieteikties
pa tālruni 63012158, 26602618 vai e-pastu elina.balgalve@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa
– 17 € (ZRKAC).

13. AUGUSTĀ

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam pagalma futbola sacensības «Basta
football 2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 6. vidusskolā).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–BFC «Daugavpils
2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

14. AUGUSTĀ

 Pulksten 11 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007.–2008. gadā dzimušajiem
zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS» – «Jelgava 2». Ieeja – bez maksas (ZOC).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 20 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755». Biļešu
cena – 1–2 € (Pasta salā).

Izstādes
 Līdz 28. augustam – Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītā izstāde «100 grāmatas
bērniem». Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis» Zemgales prospektā 7).
 Līdz 28. augustam – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde «Jelgava. Bibliotēka.
Mēs». 6. augustā pulksten 16 – izstādes atklāšana ar autora piedalīšanos. Izstāde veidota
par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas pilsētas Kultūras padomes
atbalstītā projekta «Bibliotekārs caur fotoobjektīvu» gaitā. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 No 28. augusta līdz 25. septembrim – Initas Dzalbes personālizstāde «Lidojums». 28.
augustā pulksten 14 – izstādes atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 29. augustam – Ineses Kalv gleznu izstāde «Mazliet vasaras». Ieeja – bez maksas
(Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 29. augustam – Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde «Dažādi». Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 31. augustam – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā».
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 31. augustam – Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde «Klusā daba». Biļešu
cena – 1 € pieaugušajiem, 0,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).
 Līdz 27. septembrim – tautas lietišķās mākslas izstāde «Pinumi un puzuri» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).

30. JŪLIJA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Horizontāli
1. Ore.
4. Zemgale.
7. Keičs.
8. Salve.
10. Brainstorm.
12. Balti.
13. Palkavnieks.
15. Mītava.
17. Defilē.
20. Naktstaureņi.
22. Rieksta.
23. Spīgo.
24. Dimzēns.
25. Huskvarn.
26. Vītols.

Vertikāli
1. Ozols.
2. Timma.
3. Urbix.
5. Grūtups.
6. Herlis.
7. Kokars.
9. Ordelovskis.
11. Čakste.
14. Celms.
16. Tirkīzs.
18. Paškovska.
19. Liepa.
21. Rota.
22. Rienci.
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Ar Jelgavā dzimušā pasaulē
pazīstamā čellista Maksima
Beitāna un pianistes Jelgavas
Mūzikas vidusskolas pedagoģes Natālijas Prihodčenko
uzstāšanos 31. jūlijā atklāts
starptautisks tiešsaistes klasiskās mūzikas festivāls «Absolute Classics 2020». Uzstāšanās, kuru arī pēc pārraides
var noskatīties festivāla lapā
sociālajos tīklos «Facebook»
un «Youtube», ierakstīta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā.
««Academia Petrina» ir viena no
manām mīļākajām ēkām, tāpēc regulāri
tur atgriežos. Telpās ir ļoti laba akustika
un jūtams vēsturiskais gars, tāpēc, ja ir
iespēja, cenšos tur aizvadīt arī mēģinājumus. Protams, tas var notikt, pateicoties
atsaucīgajiem muzeja darbiniekiem,»
stāsta M.Beitāns. Ieraksts Jelgavā
tapis kā virtuāla uzstāšanās «Absolute
Classics» festivālam, kas ierasti ik gadu
klātienē notiek Skotijas Damfrīsas un
Gelovejas reģionā, pulcējot tur labākos

klasiskās mūzikas izpildītājus no visas
pasaules. Šogad globālās pandēmijas
dēļ festivāls klātienē nevar notikt, taču
rasta iespēja mūziķus pulcēt virtuāli. No
31. jūlija līdz 9. augustam katru dienu
festivāla tiešsaistes lapās ikviens var
noklausīties starptautiski atzītu mūziķu
uzstāšanos, un koncertu ciklu uzsāka
tieši jelgavnieku koncerts.
«Festivālu ir dibinājis britu čellists
Alekss Makvistons, ar kuru esmu
mācījies kopā pie profesora Johannesa
Goricka Dienvidšveices konservatorijā
Lugāno. Līdz šim man diemžēl nav sanācis aizbraukt pie viņa ciemos, bet unikālā
situācija ļāvusi piedalīties festivālā ar
ierakstu, tāpēc ļoti priecājos, ka Alekss
varēja sarīkot festivālu arī šogad,» stāsta
mūziķis. Ierakstā M.Beitāns un N.Prihodčenko izpilda četrus skaņdarbus no
Džordža Gēršvina operas «Porgijs un
Besa», Žorža Bizē kompozīciju «Karmenas fantāzija» un Franča Šūberta «Ave
Maria». «Natālija Prihodčenko ilgus
gadus bija mana klavieru skolotāja,
tāpat kopā esam aizvadījuši daudzus
brīnišķīgus koncertus kā duets. Arī tagad
plānojam uzstāties dzimtajā Jelgavā ar
jaunu programmu,» atklāj M.Beitāns.
Kā stāsta mūziķis, lai arī pandēmija

ierobežojusi iespējas koncertēt, aizvadītie mēneši ir pavadīti aktīvi tepat
Latvijā: «Covid-19 dēļ iestrēgu Latvijā
pirms plānotās ASV tūres un laiku šeit
pavadīju ļoti labi. Latvijā vīrusa klātbūtne salīdzinājumā ar citām vietām
gandrīz vai nav jūtama, tāpēc esmu ļoti
lepns, ka mūsu valsts un cilvēki ir bijuši
atbildīgi un disciplinēti šajā neparastajā
laikā. Mēneši šeit pavadīti enerģiski – ar
mūziku, sportu un jaunām idejām. Pavisam neierasta pieredze bija vēl viens
ieraksts, ko veicu «Academia Petrina».
Kopā ar manu labu draugu pianistu
Jakopo Džakopuci ierakstījām duetu
attālināti, man atrodoties Jelgavā, bet
viņam – Santabarbarā Kalifornijas
štatā. Tā bija uzstāšanās Beverlihilsas festivālam, kas bija plānots maijā
kā klātienes pasākums. Uzstāšanos
pārraidīja Beverlihilsas «Channel 10»
TV kanālā.»
M.Beitāna un N.Prihodčenko virtuālo
uzstāšanos festivālā «Absolute Classics»
var noskatīties, uzmeklējot festivāla
lapu vietnē «Youtube» un «Facebook»,
savukārt maijā ierakstītais attālinātais
M.Beitāna un J.Džakopuci duets pieejams «Youtube», uzmeklējot «iPalpiti
Music» lapu.

Pilsētas bibliotēku darbinieki – simtgades
fotoizstādē

Foto: Ivars Veiliņš
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Līdz 28. augustam Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā skatāma Jura
Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju
izstāde «Jelgava. Bibliotēka.
Mēs». Izstāde īpaša ar to, ka
fotogrāfijās redzami Jelgavas
pilsētas bibliotēkas un tās
filiāļu darbinieki. Atklāšanas
pasākums notiks šodien, 6.
augustā, pulksten 16.
«Ideja par izstādes tapšanu dzima pagājušā gada aprīlī, kad Latvijas Nacionālā
bibliotēka organizēja Bibliotēku festivālu,
kurā sarīkota arī Bibliotekāru modes un
stila diena ar modes šovu. Akcijas mērķis
bija parādīt bibliotekārus kā spilgtas,
atraktīvas un modernas personības un
lauzt sabiedrībā valdošos stereotipus
par mūsu profesijas vizuālo veidolu. Tā
radās doma atraktīvi parādīt arī mūsu
bibliotekārus, un ar savām idejām mums
palīdzēja fotomākslinieks Juris Zēbergs,
kurš caur fotoobjektīvu notvēra katra
bibliotēkas darbinieka raksturu un tēlu,»
stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Darbinieku vēlme
piedalīties unikālās izstādes tapšanā bija
liela, un kadros iemūžināti visi Jelgavas
pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu pašrei-

zējie darbinieki. Fotoizstāde tapusi par
godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas pilsētas Kultūras padomes
atbalstītā projekta «Bibliotekārs caur
fotoobjektīvu» gaitā.
«Fotosesijas aizvadītas pie manis
darbnīcā vairāku pēcpusdienu garumā.
Ideja par konkrēto izstādes formātu
nāca diezgan viegli, jo, kā es mēdzu
teikt, savu pozu cilvēks fotogrāfijā veido
pats, tā ir tikai jāpieslīpē, jāparāda viņa
raksturs. Ar rezultātu esmu apmierināts, jo domāju, ka ir izdevies parādīt
katra bibliotēkas darbinieka unikālo
tēlu – vai tas būtu ar pašu portretējumu,
vai kādiem izmantotiem aksesuāriem,»

skaidro foto autors J.Zēbergs. Katra
fotomodeļa personību tāpat palīdz atklāt
autora mākslinieciskā izvēle fotogrāfijas
nodrukāt uz audekla un parādīt tās
melnbaltas sudraba rāmjos, tādējādi
visu uzmanību veltot tieši uzņemtajam
attēlam. J.Zēbergs piebilst, ka līdz ar
maijā nenotikušajām bibliotēkas simtgades svinībām arī tām paredzētās izstādes
tiek organizētas vēlāk. Šobrīd J.Zēbergs
strādā pie vēl vienas bibliotēkai veltītas
fotosērijas, kas būs apskatāma oktobrī.
Kā atklāj fotogrāfs, tās būs 10 lielformāta fotogrāfijas, kuru centrālais tēls būs
tieši grāmatas – bibliotēkas un ikdienas
dzīves sastāvdaļa.

