Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 168 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 25. jūlija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 75 dalībnieki.
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Aizvadīts makšķerēšanas
festivāls bērniem

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Vija Freimane, Daina Kārkliņa, Valdis Ansonskis, Dzintra Cīrule, Gundars
Kaļķukalns, Dace Hercberga, Guntis Kalns.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.

LLU turpina uzņemšanu
brīvajās studiju vietās
 Jana Bahmane

LLU noslēgusies pamatuzņemšana, bet
līdz 30. augustam interesentiem ir iespēja
pretendēt uz brīvajām
pamatstudiju jeb bakalaura un augstākā līmeņa – maģistra – studiju
programmu vietām,
informē universitātē.
Studētgribētājiem pieejamas
maksas studiju vietas visās LLU
piedāvātajās studiju programmās, tāpat vēl var pretendēt uz
valsts finansētām vietām bakalaura programmās «Būvniecība»,
«Zemes ierīcība un mērniecība»,
«Vide un ūdenssaimniecība»,
«Lauksaimniecība», «Lauksaimniecības inženierzinātne»,
«Lietišķā enerģētika», «Mašīnu
projektēšana un ražošana», «Kok
apstrāde», «Pārtikas produktu
tehnoloģija» un «Ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbība».
Savukārt maģistra studijās
valsts finansētās vietas ir pieejamas programmās «Ekonomika»,
«Lauksaimniecība», «Lauksaimniecības inženierzinātne», «Karjeras konsultants», «Būvniecība»,
«Koksnes materiāli un tehnoloģija», «Pārtikas zinātne» un
«Informācijas tehnoloģijas». LLU
uzsver, ka lielākajā daļā programmu pieejamo budžeta vietu

Sestdien, 27. jūlijā, Lielupes promenādē aizvadīts trešais makšķerēšanas festivāls bērniem, pulcējot interesentus ne tikai no Jelgavas,
bet arī no Olaines, Rīgas, Suntažiem un citām vietām. «Aktivitāte ar katru gadu aug, līdz ar to mainījusies arī festivāla koncepcija – tas
ir kļuvis par pasākumu ģimenēm ar dažādām nodarbēm,» stāsta viens no pasākuma organizatoriem Kārlis Goldmans. «Ja bērnam
iepatiksies makšķerēt, bez ģimenes atbalsta un iesaistes viņš šo vaļasprieku attīstīt nevarēs,» spriež Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Zivsaimniecības nodaļas vadītāja Agnese Neimane-Jordane, kura veidoja aktivitāšu programmu – bērni varēja
mācīties ķert zivis, spiningot, iepazīt Latvijas zivju sugas, uzzināt vairāk par zemūdens makšķerēšanu, iemācīties siet makšķerēšanas
mezglus, kā arī apgūt zivs pagatavošanas prasmes. Pasākumu atzinīgi vērtēja gan bērni, gan viņu vecāki, norādot: ir būtiski, ka
tajā tiek nodrošināts inventārs un var saņemt padomu, jo ne visās ģimenēs ir pieaugušais, kurš bērnam var ierādīt makšķerēšanas
prasmes. «Mani draugi makšķerēja, bet sākumā man tas šķita garlaicīgi. Pievērsties makšķerēšanai mani pamudināja tas, ka veikalā
par labu cenu varēja nopirkt makšķeri. Pēc tam internetā sāku pētīt, kā ar to jārīkojas, kā jāķer zivis. Tagad jau makšķerēju kopā ar
draugiem un drauga tēti,» stāsta 14 gadu vecais jelgavnieks Ralfs Rubenis, kurš sev makšķerēšanu atklāja pirms gada un festivālā
piedalījās pirmo reizi. Makšķerēšanas festivālu organizēja jelgavnieki Jānis Cirsis, K.Goldmans un SIA «Latvijas lauku konsultāciju
Foto: Raitis Supe  Jānis Kovaļevskis
un izglītības centrs», kas Latvijā izplata makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes.

skaits ir neliels, tāpēc interesenti
pirms došanās uz fakultāti aicināti
piezvanīt uz dekanātu un noskaidrot, vai tās vēl ir aktuālas.
Studentu uzņemšana turpinās
arī vienīgajā LLU piedāvātajā tālmācības pamatstudiju programmā
«Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija» un starptautiskajā maģistra studiju programmā
«Lauksaimniecības un pārtikas
biznesa vadīšana» («Agri-food business management»). Šo maģistra
programmu īstenos trīs Baltijas
valstu augstskolas angļu valodā,
un tajā šogad pirmo reizi pieejamas
valsts finansētās studiju vietas.
Kopumā LLU studentiem piedāvā studijas 58 dažāda līmeņa
studiju programmās biozinātnēs,
inženierzinātnēs un sociālajās
zinātnēs.
Pieteikšanās studijām LLU
fakultātēs notiek katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 16.
Studētgribētājiem līdzi jāņem
pase vai identifikācijas karte un
izglītības dokumentu oriģināls,
kā arī studiju pieteikuma maksu
apliecinošs dokuments. Ja šogad
pieteikuma maksa jau ir veikta,
otrreiz tā nav jāmaksā.
Detalizētu informāciju par
pieejamajām studiju vietām,
fakultāšu kontaktiem un LLU
bankas rekvizītiem var uzzināt
universitātes mājaslapā www.
llu.lv. Vairāk informācijas – pa
tālruni 20227755.

Pagarina Jelgavas tirgus
būvniecības termiņu

Pilsētā audzis lielgabarīta atkritumu apjoms
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētā audzis lielgabarīta atkritumu, kas tiek atstāti
pie atkritumu konteineriem daudzdzīvokļu namu pagalmos vai lielgabarīta atkritumu konteineros piecās
vietās pilsētā, apjoms, informē SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi». Taču diemžēl ir iedzīvotāji, kuri joprojām
grēko, kā lielgabarīta atkritumus atstājot lietas, ko nedrīkst, vai, vēl sliktāk, ievietojot tās sadzīves atkritumu
konteineros. Jelgavnieki, kuri redz šādas neatļautas
darbības, aicināti to fiksēt un ziņot uzņēmumam.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds skaidro, ka uzņēmums
bez papildu maksas lielgabarīta
atkritumus vāc gan vaļējā veidā,
kad tie novietoti pie atkritumu
konteineriem un atkritumu vadiem, gan arī septiņu kubikmetru
konteineros, kas izvietoti piecās
vietās pilsētā: Meiju ceļā pie 14.
un 16. mājas, Pērnavas ielā pie
Jelgavas 6. vidusskolas, Paula
Lejiņa ielā 35, Stacijas ielā 5 un pie
Aspazijas ielas 23. un 25. nama.

Šogad līdz 24. jūlijam vaļējā
veidā savāktas jau 435,2 tonnas
lielgabarīta atkritumu, kas ir par
29 procentiem vairāk nekā pērn
attiecīgajā periodā (2018. gadā
– 338,4 tonnas), bet lielgabarīta
atkritumu konteineros šajā laikā
savāktas 328,8 tonnas. Tas gan ir
nedaudz mazāk kā pērn līdzīgā periodā, taču tas, iespējams, tādēļ, ka
no deviņām uz piecām samazināts
vietu skaits, kur lielie konteineri
pilsētā izvietoti. «Lielgabarīta atkritumu daudzums šobrīd audzis

par astoņiem procentiem, un šī
tendence īpaši jūtama jūlijā – vaļēji savāktas 73,4 tonnas lielgabarīta
atkritumu, kamēr jūnijā – 66,4
tonnas. Iedzīvotājiem varbūt var
rasties priekšstats, ka uzņēmums
retāk sācis izvest lielgabarīta
atkritumus, taču tā nav – tie tiek
savākti pēc tāda paša grafika kā
iepriekš, taču palielinājies atkritumu apjoms. Nereti gadās, ka,
tiklīdz savāktas pie konteineriem
atstātās mēbeles, pēc stundas tur
jau atkal ir novietots dīvāns,»
skaidro A.Grīnfelds.
Viņš atzīst, ka iedzīvotāji diemžēl joprojām grēko un pie konteineriem atstāj arī tādus atkritumus, ko nedrīkst, piemēram,
būvgružus, nolietotas automašīnu
riepas, logu rāmjus, šīferi, linoleju,
koku zarus, mazo sadzīves tehniku – TV, radio. Atkarībā no veida
šādus atkritumus bez maksas
vai par maksu var nodot dalīto
atkritumu savākšanas laukumos,

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

bet ražošanas un būvniecības
atkritumi un azbestu saturoši
būvmateriāli nododami atkritumu poligonā, par šo pakalpojumu
samaksājot pēc cenrāža. Sīkāku
informāciju var iegūt uzņēmuma mājaslapā www.komunalie.
lv. «Tomēr daļa iedzīvotāju šo
kārtību neievēro un, piemēram,
remontējot dzīvokli, būvgružus
novieto pie atkritumu konteineriem vai pat ieber sadzīves atkritumu konteineros. Taču nešķiroto
sadzīves atkritumu konteineri ir
paredzēti vienīgi sadzīves atkritumiem, dalīto atkritumu vākšanas
konteineri – tikai attiecīgajiem
atkritumiem. Tajos nedrīkst mest
smagus priekšmetus, piemēram,
būvgružus, izlietnes, podus, jo tā
tiek pārsniegta paredzētā konteinera celtspēja, gan bojājot tos, gan
atkritumu savākšanas mašīnu
presēšanas iekārtas,» uzsver
A.Grīnfelds.
Turpinājums 2.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas domes sēdē aizvadītajā ceturtdienā
pieņemts lēmums pagarināt SIA «Jelgavas tirgus» jaunā pārtikas un nepārtikas preču tirgus, kas atradīsies
teritorijā pie dzelzceļa stacijas, būvniecības termiņu par
trīs gadiem – līdz 2022. gada 29. jūlijam. Šāds lēmums
pieņemts, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, kas
aizkavēja būvniecības ieceres virzību, jo 2017. gadā
tika apstiprinātas izmaiņas Jelgavas pilsētas teritorijas
plānojumā, samazinot apbūves augstumu.
Sākotnējais lēmums par jaunā
tirgus izveidi tika pieņemts 2016.
gadā, kad Jelgavas pilsētas dome
lēma par privātā kapitāla piesaisti
pašvaldības SIA «Jelgavas tirgus».
Ar šo lēmumu tika noteikts, ka
trīs gadu laikā Sporta ielā 2B un
Zemgales prospektā 19A jāizveido
pārtikas un nepārtikas preču
tirgus. Tomēr 2017. gadā tika
apstiprinātas izmaiņas Jelgavas
pilsētas teritorijas plānojumā, samazinot apbūves augstumu pilsētas administratīvajā teritorijā, tajā
skaitā Sporta ielā 2B un Zemgales
prospektā 19A, kā rezultātā abām
teritorijām bija jāizstrādā jauns lokālplānojums. Šis process uzsākts
2018. gadā, savukārt 2019. gada

9. janvārī izdotā būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
tika apstrīdēta. Apstrīdēšanas
iesniegums izskatīts 2019. gada
28. marta domes sēdē, un ar domes lēmumu būvatļauja atstāta
spēkā. Bet šā gada 3. jūlijā pašvaldībā saņemts SIA «Jelgavas
tirgus» iesniegums ar lūgumu
pagarināt tirgus izveides termiņu.
Ņemot vērā objektīvos apstākļus,
kas aizkavēja būvniecības ieceres
realizāciju, Jelgavas dome lēma
atbalstīt šo lūgumu.
Jāpiebilst, ka atbilstoši būvniecības iecerei teritorijā pie dzelzceļa
stacijas plānots izveidot pārtikas
un nepārtikas preču tirgu, jauno
pilsētas autoostu un kinoteātri.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Aptur ēkas Stacijas ielā 13
rekonstrukciju
 Jānis Kovaļevskis

Šā gada jūnijā valdība
noteica ierobežojumus
pašvaldību aizņēmumiem projektu realizācijai, līdz ar to Jelgavas
dome 25. jūlija sēdē
pieņēma lēmumu uz
nenoteiktu laiku atteikties no ieceres rekonstruēt ēku Stacijas ielā
13 projekta «Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu izveide
Jelgavā» gaitā.
Pilsētā dzīvo 730 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešami grupu dzīvokļi
individuālo prasmju attīstībai,
dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums.
235 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem jānodrošina sociālās rehabilitācijas, kā arī dienas
aprūpes centra pakalpojums, bet
bērnu vecākiem – «Atelpas brīža»
pakalpojums. Lai tos sniegtu pēc
iespējas labākā kvalitātē, Jelgavas
pašvaldība iesaistījās Labklājības
ministrijas iniciētajā deinstitucionalizācijas procesā, kura gaitā

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde Jelgavā deklarētām pilngadīgām
personām ar garīga
rakstura traucējumiem,
kurām ir noteikta 1. vai
2. invaliditātes grupa,
piedāvā pēc individuāla
plāna, izvērtējot katras
personas vajadzības,
12 mēnešus saņemt
apmaksātus sociālos
pakalpojumus. Šim atbalstam var pieteikties
līdz 16. augustam.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova
stāsta, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Labklājības
ministriju un vēl deviņām Latvijas
pašvaldībām, piesaistot Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansējumu,
izmēģinās jaunu pieeju sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstu-

Foto: Raitis Supe
viena no plānotajām aktivitātēm
bija ēkas Stacijas ielā 13 pielāgošana iedzīvotājiem nepieciešamo
sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Projekts paredzēja, ka kopmītņu
tipa mājokļu vietā tiks veidoti
servisa dzīvokļi, kas pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, un grupu dzīvokļi, kuros,
palīdzot asistentam, varētu dzīvot

personas ar īpašām vajadzībām.
Tāpat ēkā bija plānots ierīkot
pašvaldības īres dzīvokļus un
specializētās darbnīcas.
Būvprojekta izstrādē un ēkas
Stacijas ielā 13 rekonstrukcijas
darbu uzsākšanā tika ieguldīti
250 tūkstoši eiro. Laužot jau
noslēgto līgumu ar būvniekiem,
pašvaldībai soda naudā jāizmaksā

vairāk nekā 124 tūkstoši eiro.
Apturot projekta realizāciju,
pašvaldībai jārēķinās arī ar izmaksām būvlaukuma uzturēšanai – šim mērķim ik mēnesi
nepieciešami apmēram 5000 eiro
–, kā arī ar papildu izdevumiem
ēkas konservācijai, teritorijas
nožogojuma un objekta apsardzes
nodrošināšanai.

ra traucējumiem. Tā no esošajiem
atbalsta pasākumiem atšķiras ar
to, ka palīdzība cilvēkam tiek plānota, ņemot vērā viņa individuālās
vajadzības pieejamā finansējuma
ietvaros, nevis tiek vērtēta cilvēka
atbilstība konkrētu pakalpojumu
saņemšanas kritērijiem. Šāda
pieeja ļauj plānot personalizētu atbalstu katram cilvēkam – personu
ar garīga rakstura traucējumiem
vajadzības var būt ļoti atšķirīgas,
un ne vienmēr iepriekš sagatavots
standartizēts atbalsta komplekts ir
piemērotākais. «Šī modeļa galvenā
doma ir pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem
sniegt atbalstu pēc individuālas
pieejas, tādējādi iedrošinot viņus
dzīvot patstāvīgu, neatkarīgu dzīvi, sekmējot veiksmīgu integrāciju
sabiedrībā, reizē samazinot iespēju
šīm personām nokļūt sociālās aprūpes centrā,» skaidro J.Laškova.
Projekta gaitā personas ar garīga rakstura traucējumiem 12
mēnešus pēc individuāla plāna bez
maksas varēs saņemt sabiedrībā

balstītus sociālos pakalpojumus.
Vidēji mēnesī viena persona varēs saņemt atbalsta pasākumus
par summu līdz 1030,60 eiro.
«Vispirms kopā ar speciālistu
komandu, iesaistot arī ģimeni, tiks
izzinātas personas vēlmes un vajadzības un kopā ar sociālo darbinieku sastādīts individuālais atbalsta
plāns. Tajā prioritārā secībā tiks
noteikts nepieciešamais atbalsts,
kā arī izvēlēti pakalpojumi, kurus
persona varēs saņemt, – apmeklēt
dienas aprūpes centru, piedalīties
reitterapijā, mūzikas terapijā,
saņemt psihologa pakalpojumus,
sociālā darbinieka konsultācijas
un citus atbalsta pasākumus, kas
būs iekļauti individuālajā atbalsta
plānā,» skaidro J.Laškova.
Uz šiem atbalsta pasākumiem
var pretendēt Jelgavā deklarētas
pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem, kurām
ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes
grupa. J.Laškova norāda, ka, pēc
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
rīcībā esošajiem datiem, mūsu

pilsētā šobrīd dzīvo 73 pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir 1. invaliditātes
grupa, un 1050 personas, kurām ir
2. invaliditātes grupa.
Pieteikties atbalsta pasākumiem var līdz 16. augustam Sociālo lietu pārvaldes Informācijas
kabinetā, aizpildot iesniegumu un
uzrādot dokumentus, kas apliecina, ka personai ir 1. vai 2. grupas
invaliditāte un garīga rakstura
traucējumi. Sīkāka informācija
pieejama pa tālruni 63029841
(sociālā darbiniece Sandra Knīsa).
Jāpiebilst, ka sociālos pakalpojumus pēc individuālas pieejas
varēs saņemt desmit personas.
Ja pieteiksies vairāk, izvērtējot
atbilstību pakalpojumu saņemšanai, priekšroka tiks dota tiem, kas
iesniegumu būs iesnieguši agrāk.
Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu finansēšanas mehānisms izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta «Sociālo
pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide» gaitā.

10 Jelgavas skolu absolventiem piešķirta
Pateicība simtgades izcilniekam
 Anastasija Miteniece

Sagaidot Latvijas simtgadi, pērn valstī aizsākts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas
vidusskolu absolventiem. Šogad projektā stipendija 500 eiro
piešķirta 355 absolventiem, tostarp desmit
jauniešiem no Jelgavas
izglītības iestādēm.
Finanšu ministrija Pateicību
simtgades izcilniekam jeb vienreizēju 500 eiro stipendiju piešķir
spožākajiem vidējās izglītības
iestāžu absolventiem, kurus pie-

Pilsētā audzis lielgabarīta
atkritumu apjoms
No 1.lpp.

Jāatgādina, ka būvniecības
atkritumu izmešana sadzīves
atkritumu konteineros ir aizliegta. Pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa, par to var
uzlikt naudas sodu fiziskajām
personām no 70 līdz 700 eiro,
bet juridiskajām personām – no
430 līdz 1400 eiro. «Ir gadījumi,
kad kaimiņi vainīgo pieķēruši un
ziņojuši mums, bet mēs informāciju esam nodevuši Pašvaldības
policijai. Aicinām iedzīvotājus
fiksēt šādus gadījumus un ziņot
mums pa e-pastu foto@komunalie.lv,» tā A.Grīnfelds. Jāuzsver, ka
fotogrāfijā ir jāredz automašīnas,
ar kuru tiek izdarīts pārkāpums,
numurs, atkritumi, kas tiek iz-

mesti, kā arī izmešanas brīdis – jābūt redzamam, ka persona iemet
konteinerā vai noliek blakus tam
konkrētos atkritumus.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
lielgabarīta atkritumus var novietot pie atkritumu konteineriem
vai speciālajos lielgabarīta atkritumu konteineros, kur tādi pieejami,
un tur drīkst atstāt nolietotas
mēbeles un sadzīves inventāru.
Privātmāju saimnieki, kuri noslēguši līgumu par regulāru sadzīves
atkritumu savākšanu, lielgabarīta
atkritumu izvešanu var pieteikt
reizi mēnesī, un tas ir bez papildu
maksas. Privātmāju iedzīvotāji
saskaņot lielgabarīta atkritumu
savākšanas laiku var pa tālruni
63026010, 63023469, 63048965.

Paziņojums par izsoli

Personas ar garīga rakstura traucējumiem
var saņemt individuālu atbalstu
 Ritma Gaidamoviča

Ceturtdiena, 2019. gada 1. augusts

teikušas skolas, visā Latvijā. Atbalsts talanta pilnveidošanai tiek
piešķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu,
iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un sporta aktivitātēs,
kā arī par ieguldījumu izglītības
iestādes attīstībā.
Finansiālais atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties
Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies «Latvijas loto» organizētajā Simtgades loterijā.
Desmit absolventi, kuri šogad
saņēma stipendiju, ir Jelgavas
izglītības iestāžu nu jau bijušie
audzēkņi. Kā norāda skolās, tie
ir ļoti vispusīgi jaunieši, kuri
spējuši ne vien gūt augstus pa-

nākumus mācībās, bet bijuši arī
sabiedriski aktīvi, piedaloties
skolas un dažādu sabiedrisko
organizāciju dzīvē. Stipendija
piešķirta topošajiem profesionāļiem daudzveidīgās jomās, un pedagogi uzsver, ka tie ir audzēkņi,
kuri aktīvi piedalījās skolas dzīvē,
bet vienlaikus atrada laiku arī
hobijiem.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā stipendiju saņēma Ance
Mālkalna, Jelgavas Valsts ģimnāzijā – Elīna Smetaņina, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā – Edvarts
Krusts, Jelgavas 4. vidusskolā
– Liliāna Flandere, Jelgavas 5.
vidusskolā – Valērija Ivanovska,
Jelgavas 6. vidusskolā – Veronika

Golovačova, Jelgavas tehnikumā – Emīls Purgailis, Jelgavas
Amatu vidusskolā – Rainers
Šenks, Jelgavas Mūzikas vidusskolā – Anta Puķīte, bet Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolā – Ilze
Ozoliņa.
Uzrunātie jaunieši atzīst, ka
stipendija, beidzot skolu, bija
patīkams pārsteigums. Kāds to
izmantos, lai apmaksātu studijas
augstskolā, cits – lai realizētu
biznesa ideju, bet vēl kādam šie
finanšu līdzekļi ir iespēja piepildīt ieceres saistībā ar hobiju.
Pērn, kad stipendija «Pateicība
simtgades izcilniekam» tika ieviesta, tā piešķirta 347 skolēniem
no visas Latvijas.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 19. oktobrī plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09000050329 Vārpu
ielā 18, Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo 2455/2659 domājamo daļu, t.i.,
dzīvokļu īpašumu Nr.1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 9 un tiem piekrītošo kopīpašuma 2455/2659
domājamo daļu no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050329001, 09000050329002)
un zemes (kadastra apzīmējums 09000050329, platība 1078 m²), atklātu mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 22 400 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 2240 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Persona, kura ir nekustamā īpašuma Vārpu ielā 18, Jelgavā, kopīpašnieks un vēlas izbeigt
kopīpašuma attiecības ar pašvaldību, izmantojot pirmpirkuma tiesības pirkt pašvaldības
īpašumu, izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 10. septembra plkst.14.
Ja noteiktajā laikā izsolei nav pieteikusies neviena persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības,
tad persona, kurai nav pirmpirkuma tiesību, izsolei var pieteikties no 2019. gada 11.
septembra līdz 2019. gada 15. oktobra plkst.16.
Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.
jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 21. septembrī plkst.10.45 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029281
Prohorova ielā 44 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000140189001007, kopējā platība 16,2 m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma
162/1749 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 09000140179001) un
zemes (kadastra numurs 09000140179), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 800 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 80 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 17. septembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 21. septembrī plkst.10.30 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029264
Prohorova ielā 20 – 1, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000140171001006, kopējā platība 34,8 m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma 348/2473 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000140171001, 09000140171002,
09000140171003) un zemes (kadastra numurs 09000140171), atkārtotu atklātu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2300 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 230 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 17. septembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 21. septembrī plkst.10 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko zemes starpgabala Loka maģistrālē 1D, Jelgavā (kadastra
numurs 09000280236, kadastra apzīmējums 09000280231, platība 1816 m²), mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo
zemesgabalu īpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena – 8400
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 840 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 17. septembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Ceturtdiena, 2019. gada 1. augusts

Ganību ielā top
stāvlaukums
 Anastasija Miteniece

Šonedēļ Ganību ielā
pretim 59. namam tiek
izbūvēts automašīnu
stāvlaukums, informē
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Tādā
veidā tiks atrisināts gan
automašīnu novietošanas, gan arī satiksmes
drošības jautājums.
Jaunais stāvlaukums tiek veidots, pļavas teritorijā uzberot
šķembu segumu, un tuvējo namu
iedzīvotājiem būs pieejamas aptuveni 60 papildu vietas automašīnu
novietošanai. «Ar stāvlaukumu
Ganību ielā paredzēts uzlabot
satiksmes drošību Ganību ielas
posmā pie 59. nama. Šobrīd tur
iedzīvotājiem pieejams speciāli
izbūvēts stāvlaukums, tomēr
vietu nepietiek, tādēļ viņi transportlīdzekļus novieto ielas malā.
Foto: Raitis Supe

ZIŅAS

Pagalmu labiekārtošanai var
pieteikties līdz 19. augustam

Savukārt tas rada neērtības autovadītājiem, jo tādējādi izmantojama ir tikai viena braukšanas
josla, kas nereti rada bīstamas
satiksmes situācijas,» skaidro
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders. Pēc auto stāvlaukuma
izbūves tur paredzēts uzstādīt
ceļa zīmes, kas aizliegs novietot
automašīnas gar ielas malu pie
Ganību ielas 59. nama.
Jāpiebilst, ka teritorijas, kas
atrodas pie Atmodas un Ganību
ielas krustojuma, labiekārtošana
aizsākta jau pērn – sākotnēji plašajā laukumā izcirsti krūmi, bet
vēlāk uzbērta un izlīdzināta melnzeme un smilts. I.Auders skaidro:
līdz šim pļava bija aizaugusi ar
krūmājiem un līdz ar to regulāri
tika piegružota ar sadzīves atkritumiem. Šobrīd tā atbrīvota no
apauguma, sakārtota lietusūdens
novade un vienā no posmiem tiek
veidots stāvlaukums.
Viens no pagalmiem, kur šovasar ar pašvaldības atbalstu norisinās labiekārtošanas darbi,
ir Krišjāņa Brona ielā 10. «Mūsu nams ir celts 1903. gadā, un atjaunošanas procesā tam
nav nodrošināta atbilstoša hidroizolācija. Ik gadu saskaramies ar situāciju, ka lietus laikā
nama sienas kļūst mitras un dzīvokļos no pirmā līdz trešajam stāvam rodas pelējums. Lai
uzlabotu situāciju, šogad sakārtojam ūdens novadi pagalmā,» stāsta Krišjāņa Barona ielas
Foto: Ivars Veiliņš
10. nama kontaktpersona Alla Mariševa.
 Anastasija Miteniece

Noasfaltēts Jēkaba
ielas posms
 Anastasija Miteniece

Jēkaba ielas posmā no
Raiņa līdz Pavasara ielai šonedēļ atjaunots
segums – ieklāts jauns
asfalts. Šobrīd turpinās ielas nomaļu sakārtošana un ceļa zīmju
uzstādīšana. Jēkaba
ielas posms ir atvērts
satiksmei, tomēr nepieciešamības gadījumā būvdarbu vietā līdz
augusta vidum var būt
ierobežojumi.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders
stāsta, ka Jēkaba ielas posmā ir

izbūvētas visas nepieciešamās komunikācijas un šogad rasta iespēja ieklāt asfalta segumu posmā no
Raiņa līdz Pavasara ielai. Iepriekš
tur bija grants segums un frēzēta
asfalta uzbērums, savukārt šonedēļ Jēkaba ielā 135 metru garumā
ieklāts asfaltbetons.
Darbi Jēkaba ielas posmā no
Raiņa līdz Pavasara ielai norisināsies līdz augusta vidum – šobrīd
tur tiek sakoptas ielas apmales un
zaļā zona, kā arī uzstādītas ceļa
zīmes «Dzīvojamā zona», kas noteiks automašīnu braukšanas ātrumu līdz 20 kilometriem stundā.
Tāpat Jēkaba ielā starp 5. un 2.A
namu tiks izbūvēts ātrumvalnis.
Darbus veic SIA «Kulk» par
līgumsummu 43 829,12 eiro bez
PVN.

Foto: Raitis Supe
PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada
18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie
noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pietei-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

kumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz
2019. gada 19. augustam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 59 395,68 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv vai
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Līdz šim pašvaldības
līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas
programmā iesniegti
projekti, kurus realizējot varētu apgūt
vien 40 procentus no
šogad pieejamajiem
100 tūkstošiem eiro,
tādēļ šonedēļ izsludināta programmas
ceturtā kārta – pagalmu labiekārtošanas
pieteikumi tiks gaidīti
līdz 19. augustam.
Pašvaldības līdzfinansētajā
daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas programmā kopumā
iesniegti pieci projekti, kas
pretendē uz pašvaldības līdz
finansējumu 40 604,33 eiro
apmērā. «Šobrīd aizvien nav
apgūta vairāk kā puse pieejamā
pašvaldības līdzfinansējuma, tādēļ aicinām iedzīvotājus izrādīt
iniciatīvu un izmantot iespēju
sakārtot savas daudzdzīvokļu
mājas pagalmu,» norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs, atgādinot, ka pastāv iespēja saņemt
konsultācijas par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu.
Divu projektu, kas šogad
iesniegti pirmajās pieteikšanās
kārtās, realizācija ir iesākta,
vienā gadījumā darbi jau paveikti. Piemēram, šobrīd lab
iekārtošana norit trīsstāvu
daudzdzīvokļu nama pagalmā
Krišjāņa Barona ielā 10 – tur
tiek izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli. «Mūsu nams ir celts
1903. gadā, un atjaunošanas
procesā tam nav nodrošināta
atbilstoša hidroizolācija. Ik gadu
saskaramies ar situāciju, ka
lietus laikā nama sienas kļūst
mitras un dzīvokļos no pirmā
līdz trešajam stāvam rodas pelējums. Lai pamazām uzlabotu situāciju, šogad sakārtojam ūdens
novadi pagalmā – ceram, ka
tas uzlabos situāciju un ūdens
pagalmā nekrāsies,» stāsta
Krišjāņa Barona ielas 10. nama
kontaktpersona Alla Mariševa,
papildinot: ņemot vērā, ka mājā
ir tikai 18 dzīvokļi, jebkuru
būvdarbu izmaksas katram
dzīvoklim ir samērā augstas – šī
iemesla dēļ arī labiekārtošanas

darbi tiek plānoti pakāpeniski. kolovs. Ņemot vērā, ka iebrauProti, sākotnēji ar pašvaldības camais ceļš pie Katoļu ielas 19.
līdzfinansējumu 10 tūkstošu nama un atkritumu laukuma ir
eiro apmērā tiks sakārtota kopīgs ar citām blakus esošajām
ūdens novade, bet vēlāk tiks mājām, atbilstoši saistošajiem
atjaunots iekšpagalma segums. noteikumiem šim projektam
Savukārt Pulkveža Brieža pašvaldības atbalsts var būt
ielā 14 pagalma labiekārtošana līdz 80 procentiem no visām
jau noslēgusies – pie nama iz- izmaksām.
veidots atkritumu konteineru
Trešajā programmas kārtā
laukums. Nama pārvaldnieces labiekārtošanas projektu iedzīvokļu īpašnieku kooperatīvās snieguši arī Akadēmijas ielas
sabiedrības «Dakstiņi» pārstā- 28 dzīvokļu īpašnieki, kuri ar
vis Juris Valdovskis stāsta, ka pašvaldības atbalstu 8658,21
projekts pašvaldībā iesniegts eiro apmērā iecerējuši sakārtot
jau pērn, tomēr tā arī palika ne- lietusūdens novades sistēmu
realizēts, jo sezonā būvniecības iekšpagalmā, kā arī atjaunot tā
izmaksas pieauga par gandrīz segumu.
četriem tūkstošiem. «Šogad
Konkursa nosacījumi ir
rīkojāmies laicīgi, lai nepieļautu tādi paši kā iepriekš: pieejašādu situāciju, – vienojāmies ar mais atbalsts darbiem, kam
būvnieku, un
nepieciešama
darbi paveikti Šogad iesniegtie pagalmu
būvatļauja vai
jau jūnija sāku- labiekārtošanas projekti
apliecinājuma
mā,» tā J.Val- • Lietusūdens kanalizācijas tīklu karte, ir 10 000
dovskis. Viņš izbūve Krišjāņa Barona ielā 10; eiro, savukārt
uzsver, ka iece- pašvaldības līdzfinansējums – darbiem, kam
re bija atkritunepieciešams
10 000 eiro
mu konteineru
paskaidrojuma
laukuma labie- • Atkritumu konteineru laukuma raksts, maksikārtošana un izveide Pulkveža Brieža ielā 14; mālais pieejapaplašināšana, pašvaldības līdzfinansējums – mais atbalsta
lai nodrošinātu 2000 eiro
apmērs ir 2000
iespēju šķirot • Lietusūdens kanalizācijas izbūve eiro. Pašvala t k r i t u m u s . iekšpagalmā un piebraucamā ceļa dības atbalsts
Pa š v a l d ī b a s
nevar pārsniegt
asfaltēšana Katoļu ielā 19; pašlīdzfinansējums
pusi no kopēšiem darbiem ir valdības līdzfinansējums diviem jām izmaksām,
2000 eiro. Arī šī projektiem – 19 946,12 eiro
izņemot gadīnama iedzīvotā- • Lietusūdens novades sistēmas jumus, ja plāji plāno turpi- izbūve un seguma atjaunošana nots sakārtot
nāt labiekārto- Akadēmijas ielā 28; pašvaldības piebraucamo
šanu, nākam- līdzfinansējums – 8658,21 eiro
ceļu, kas kopīgs
gad nobruģējot
vairākām māpiemājas stāvlaukumu.
jām, – tad pašvaldības atbalsts
Vērienīgākie labiekārtošanas var būt līdz 80 procentiem no
darbi šogad paredzēti Katoļu izmaksām. Ja projektu iesniedz
ielā 19, kur pērn ar pašvaldī- vairākas mājas kopā, arī pieejabas atbalstu nojaukts vecais mā atbalsta apmērs būs lielāks.
pagrabs un tā vietā ierīkots
Ar pašvaldības saistošajiem
stāvlaukums. Šī nama pārstāvji noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelšogad pieteikuši uzreiz divus gavas pilsētas pašvaldības līdz
projektus: viens no tiem paredz finansējumu daudzdzīvokļu
lietusūdens kanalizācijas izbūvi dzīvojamām mājām piesaistīto
iekšpagalmā, bet otrs – piebrau- zemesgabalu labiekārtošanai»
camā ceļa asfaltēšanu. Kopējais var iepazīties «Pilsētsaimniepašvaldības līdzfinansējums cības» mājaslapā www.pilsetabiem projektiem ir 19 946,12 saimnieciba.lv. Informāciju par
eiro. «Lai gan projektus iesniegt pieteikuma sagatavošanu un
un realizēt nav viegli, mēs no- iesniegšanu var saņemt pa
vērtējam un labprāt izmantojam tālruni 63084470, e-pastu pilsetiespēju ar pašvaldības atbalstu saimnieciba@pilsetsaimnieciba.
sakārtot savu īpašumu, jo ne jelgava.lv vai klātienē iestādē
visās pašvaldībās šāda iespēja pirmdienās no pulksten 18 līdz
ir,» teic biedrības «Katoļu 19» 19, iepriekš piesakoties pa tālvaldes priekšsēdētājs Juris So- runi 63084470.
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Īsi
 Pāri, kuri nolēmuši iestūrēt laulības ostā, nereti izvēlas savu īpašo
dienu svinēt kādā zīmīgā datumā.
Šogad divi zīmīgi datumi, kuri kopā
ar gadskaitli veido saskanīgu ciparu
kombināciju, iekrīt septembrī – tas
ir 9. septembris (09.09.2019.) un
19. septembris (19.09.2019.). Šobrīd
laulībām 9. septembrī, pirmdienā, kas
laulību slēgšanai ir ļoti neierasta diena,
pieteikušies trīs pāri, bet 19. septembrī,
ceturtdienā, – septiņi pāri. «Laulības
pirmdienās slēdzam ļoti reti – pārsvarā
bez ceremonijas, jo pirmdiena Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā ir garā pieņemšanas diena, un laulību slēgšana ir tikai
viena no mūsu iestādes funkcijām,»
skaidro Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietnieks Jānis Meija. Viņš
norāda: ir bijuši gadi, kad pāri par kādu
konkrētu datumu interesējas jau pusgadu iepriekš, taču šogad nav neviena
šāda datuma, kas izraisītu pastiprinātu
interesi. Jāpiebilst, ka pāriem, kuri
laulību vēlas reģistrēt kādā sev nozīmīgā datumā, iesniegums par laulības
reģistrēšanu Dzimtsarakstu nodaļā
jāiesniedz ļoti laicīgi – vēlams vairākus
mēnešus iepriekš. Laulību noslēdz ne
agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā
sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un
citu laulības noslēgšanai nepieciešamo
dokumentu iesniegšanas. J.Meija
norāda, ka maksimāli vienā datumā
var noslēgt 12 laulības ar ceremoniju.
Pērn zīmīgi kāzu datumi bija 8. un 18.
augusts – abos reģistrēt laulību Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā bija nolēmuši
vairāk nekā desmit pāru.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojusi uzņēmuma labākos
autobusa vadītājus jūnijā pilsētas
un starppilsētu pārvadājumos.
Jūnijā labākais autobusa vadītājs
pilsētas pārvadājumos ir Andrejs
Sviķis, bet reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos – Valentīns Skopecs.

Jāatgādina, ka JAP autobusu šoferu
darba rādītāju izvērtēšana ik mēnesi
notiek pēc vienotiem kritērijiem. Nosakot
labāko vadītāju reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos un Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos, tiek
analizēts, piemēram, vai nav saņemtas
pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi,
vai viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē un nav pieļāvis darba
kārtības pārkāpumus, vai nav bijuši
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi
un negadījumi, vai autobuss tehniski
ir labā kārtībā. Tāpat tiek vērtēts šofera
vizuālais tēls – vai darba apģērbs vienmēr ir sakopts –, kā arī finanšu rādītāji,
degvielas patēriņš un citi.
 9. augustā no pulksten 12 līdz
15 aktīvās atpūtas un sporta kompleksā «Līgotnes» notiks Zemgales
Plānošanas reģiona organizēts pikniks «Atgriešanās Latvijā, satikšanās
Zemgalē» – uz bezmaksas pasākumu aicinātas ģimenes, kuras nesen
atgriezušās Latvijā, kā arī cilvēki,
kuru radinieki tikai plāno atgriezties
dzimtenē. Zemgales Plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Anete
Spalviņa norāda, ka pasākuma mērķis ir
pārrunāt aktuālos praktiskos ar reemigrāciju saistītos jautājumus, kā arī dalīties
pieredzē. Uz pasākumu aicināti ne vien
cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā, un tie,
kuru radinieki plāno atgriezties, bet arī
reemigrācijas speciālisti un konsultanti.
Pasākums notiks aktīvās atpūtas un
sporta kompleksā «Līgotnes» Armijas
ielā 1, Svētes pagastā, Jelgavas novadā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
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atbild to iesniedzējs.
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Valsts ģimnāzija gatavojas
 Ilze Knusle

Jelgavas Valsts ģimnāzijas
pārbūve ir noslēgusies – Būvniecības valsts kontroles birojs
otrdien objektu pieņēma ekspluatācijā. Nu atlicis mēnesis,
lai skolas kolektīvs no Jelgavas
pils atgrieztos skolas telpās un
jauno mācību gadu sāktu savās mājās. Vērienīgais projekts
nesis ļoti daudz pārmaiņu –
skola būtiski mainījusies gan
no ārpuses, gan no iekšpuses
–, un «Jelgavas Vēstnesis»
piedāvā iepazīties ar to, kādā
veidolā ģimnāzija atsāks savu
darbu vēsturiskajās telpās.
Ir noslēgusies Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā
projekta «Mācību vides uzlabošana
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā» daļa, kas paredz
Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju un jauna
aprīkojuma iegādi, nodrošinot mūsdienīgu, ergonomisku un rosinošu mācību vidi.
Būvdarbi objektā ilga divarpus gadus, un
skola piedzīvojusi kapitālas pārmaiņas
– ēkai ir jauns jumts un logi, atjaunota
un 20. gadsimta 30. gadu funkcionālajai
arhitektūrai raksturīgos pelēcīgos toņos
nokrāsota fasāde, labiekārtota teritorija
un rekonstruēts stadions. Bet tas ir tikai
no ielas redzamais. Būtiski ir arī tas, ka
izbūvētas jaunas komunikācijas – apkure,
kanalizācija, ūdensvads, elektrība –, kas
nebija mainītas kopš ēkas atjaunošanas
pēc Otrā pasaules kara. Tāpat sakārtota
drenāžas sistēma un veikti vēl citi pasākumi, lai augstais gruntsūdeņu līmenis
neradītu applūšanas draudus un nebojātu
skolas pamatus.

Greznākā telpa skolā
neapšaubāmi ir aktu zāle. Lai
saglabātu labo akustiku, griesti tika atjaunoti,
tos nenoņemot. Pilnībā saglabāti arī griestu un sienu ornamenti. Tāpat atjaunotas lustras, logu vitrāžas un palodzes, savukārt balkonu
nācās būvēt no jauna, jo atklājās, ka tā konstrukcijas kara laikā ir deformējušās. Pēc remonta zāle aprīkota ar modernu vēdināšanas un dzesēšanas, apskaņošanas un gaismošanas sistēmu.
Foto: Raitis Supe
Skolas aktu zālei pasūtīti speciāli
flow tipa krēsli, kas ieturēti minimālisma stilā un reizē ir gana
eleganti. Tie veidoti no liektām
koka konstrukcijām, ir viegli un
ērti sēdēšanai. Uz krēsla sēžamās
daļas ir mīksts paliktnis, ko varēs
nomainīt, kad tas nolietosies.
Krēslus ir arī vienkārši savienot
rindās un nofiksēt. Kopumā
iegādāti 466 krēsli.

Skola ar plašu bibliotēku
un savu muzeju

Izremontētas arī skolas telpas, vienlaikus veidojot telpu grupas mācību
priekšmetu blokiem, piemēram, valodu
un vēstures bloku, matemātikas un informātikas bloku, dabaszinību (ķīmijas,
fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas) bloku. Pagrabstāvā joprojām būs virtuve, ēdamzāle,
garderobe un zēnu mājturības kabinets,
bet no jauna izveidots meiteņu mājturības
kabinets, kurā būs šujmašīnas un virtuves
aprīkojums. Tāpat izbūvēta plaša un moderna bibliotēka, vieta atrasta arī skolas
muzejam. Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts
ģimnāzija izveidota 1922. gadā un pēc trīs
gadiem atzīmēs 100. jubileju.
Šobrīd vēl tiek piegādātas pēdējās
mēbeles, kas izgatavotas pēc individuāla
pasūtījuma, jaunas iekārtas gan skolas
ēdnīcai, gan meiteņu mājturības kabi-

netam, interaktīvie risinājumi mācību
procesa dažādošanai un aprīkojums dabas
zinātņu kabinetiem un laboratorijām.
Saskaņā ar iepirkumu procedūru skolai
nepieciešamās mēbeles – solus, krēslus,
plauktus, skapjus un citas – izgatavo
un piegādā Rīgas Krēslu fabrika par
750 320,98 eiro ar PVN, bet aktu zāles
krēslus – uzņēmums «Plycollection» par
122 519,76 eiro ar PVN. Iekārtas skolas
ēdnīcai piegādā SIA «Grandus» par
121 000 eiro ar PVN, bet par meiteņu
mājturības kabineta aprīkojumu atbild
uzņēmums «Vitrum», un jaunās iekārtas
izmaksā 14 643,42 eiro ar PVN.

Izaicinājumi –
laika un naudas izteiksmē

Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem
pašvaldības projektiem, kas realizēts
pēdējo gadu laikā, gan no paveiktā darba
apjoma, gan no tehniskā un profesionālā
izaicinājuma viedokļa, gan ieguldīto
līdzekļu ziņā.
Liels izaicinājums bija starpstāvu
pārsegumu nomaiņa. Atsedzot konstrukcijas, tika atklāts, ka virs klasēm starp
stāviem ir nevis dzelzsbetona konstrukcijas, kā bija norādīts dokumentos, bet
koka. Visticamāk, tās ir sekas skolas ēkas

atjaunošanai pēc Otrā pasaules kara,
kad tika izmantoti pieejamie materiāli,
nevis tie, kas norādīti tehniskā projekta
dokumentācijā. Konstrukciju nomaiņas
procesa saskaņošana, tajā skaitā dažādu
ekspertīžu veikšana, un pati nomaiņa
prasīja apmēram pusgadu, kas nozīmēja
arī visa projekta īstenošanas laika pagarinājumu un, protams, papildu izmaksas.
Defekti atklājās arī citviet, piemēram,
aktu zāles jumta starpsijās nebija metāla
stiegrojuma, bet tikai betons, aktu zāles
balkona sijas bija deformētas, skolas
iekštelpu kaļķa apmetums izrādījās sliktā
stāvoklī un darbu laikā masveidā sāka
drupt, nācās pastiprināt skatuves un 2.
un 3. stāva kolonnas, demontēt 4. stāva
torņa konstrukciju, kas nebija droša.
«Procesam sekojām līdzi rūpīgi un katru
jaunu niansi apspriedām darba grupā,
lai par tālāko rīcību pieņemtu labāko
iespējamo risinājumu. Izvērtējām visus
drošības riskus, un konstrukcijas, kas
varētu nākotnē radīt apdraudējumu,
tika pastiprinātas vai nomainītas,»
stāsta Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas

Rekonstruējot skolu, nodrošināta arī vides pieejamība
– uzstādīti pieci pacēlāji, kas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ļauj iekļūt ģimnāzijā
un tikt nepieciešamajā ēkas
stāvā, klašu durvju platums
pielāgots tā, lai var iekļūt
ar ratiņkrēslu, izveidotas
arī atbilstošas labierīcības.
Savukārt kāpņu apakšējie
pakāpieni atzīmēti ar košu
līniju neredzīgajiem un vājredzīgajiem.
Viens no lielākajiem
skolēnu ieguvumiem ir
moderna un plaša bibliotēka – tā izveidota kādreizējā sporta zālē, kura jau
sen vairs neatbilda mūsdienu
prasībām un sporta stundās netika izmantota.
Bibliotēkā būs grāmatu krātuve, datori, lasītava
un telpa nodarbībām. Lai pārvietotu grāmatas,
izmantots efektīvākais veids – dzīvā grāmatu
ķēde. Bibliotēka ir īpaša arī ar to, ka tajā atjaunota vēsturiska interjera vērtība – egles šaurdēļu
grīda. Agrāk tā bija zaļā krāsā, bet tagad – tuvu
dabiskajam koka izskatam. Lai to panāktu, bija
jānoņem apmēram piecus milimetrus biezs krāsas
slānis.

Jaunievedums
garderobē ir metāla skapītis katram
skolēnam, kurā ērti
atstāt sporta tērpu
un maiņas apavus.

vietniece Ineta Vintere. Viņa piebilst, ka
būvkompānija PS «RERE būve 1», kura
rekonstruēja skolu, strādāja atbildīgi un
precīzi, kas ir ļoti būtiski tik liela projekta
realizēšanā.
Projekta «Mācību vides uzlabošana
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā» kopējās izmaksas ir 13 628 570,25 eiro. Attiecināmās
izmaksas ir 9 432 598,08 eiro – 6 315 161
eiro (66,95 procenti) ERAF finansējums,
3 117 437,08 eiro (33,05 procenti) Jelgavas pašvaldības finansējums un valsts
budžeta dotācija pašvaldībām. Neattiecināmās izmaksas ir 4 195 972,17 eiro,
kas ir Jelgavas pašvaldības finansējums.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas būvniecības –
būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības,
būvuzraudzības un būvdarbu – izmaksas
ir 12 309 592,19 eiro.

Skola ar vēsturi

Ēka, kurā atrodas Jelgavas Valsts
ģimnāzija, būvēta pēc arhitekta Valda
Zebauera projekta un ekspluatācijā nodota 1939. gadā. Otrā pasaules kara laikā
tika nopostīti apmēram 95 procenti pilsē-

Vēstures
arhīvos tika atrasts fakts, ka
sākotnēji ēkas
arhitektam
bijusi iecere
par fasādes
pulksteni. Līdz
šim gan tā bija
tikai ideja, bet
nu – realizēta.

Arvien vairāk skolēnu izmanto velosipēdu, bet pirms
skolas rekonstrukcijas nepietika vietas,
kur tos atstāt, tāpēc
skolēni savus braucamos slēdza pie
laternām un ielas
drošības barjerām.
Tagad situācija mainīsies, jo pie skolas
ir velonovietnes 100
velosipēdiem.
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atgriezties savās mājās
tas, un šī ēka bija viena no tām, kas tika
atjaunota. Tā kā skola līdz šim vērienīgu
remontu nebija piedzīvojusi, tā glabāja
20. gadsimta 30. gadu vēstures liecības,
ko rekonstrukcijas gaitā tika nolemts
maksimāli saglabāt – kur iespējams,
atjaunot, bet atsevišķās vietās izveidot
no jauna pēc analoģijas. Piemēram, tika
saglabāti čuguna radiatori, kas nu izvietoti vietās, kur tie eksponējas – gaiteņos,
klasēs, nišās, zālē. Tāpat atjaunots grīdas
flīzējums pie aktu zāles un centrālo kāpņu laukumos, aktu zāles un logu vitrāžas,
aktu zāles griesti ar ģipša ornamentiem
un lustras, kādreizējās sporta zāles egles
šaurdēļu grīda, centrālās kāpnes un kāpņu margas. Restaurēti arī pieci Jelgavas
mākslinieka Andreja Zvejnieka sienu
gleznojumi, kas gan ir 20. gadsimta 80.
gadu mākslasdarbi.

Viss pakārtots
jaunā satura ieviešanai

«Lielākais izaicinājums nākamajā
mācību gadā mums būs jaunā mācību
satura īstenošana, pakāpeniski ieviešot
to, ka mācās skolēns, bet skolotājs virza
mācīšanās procesu. Skolas vide ir veidota
tā, lai veicinātu pārmaiņas izglītībā – lai
skolēniem būtu vietas, kur sarunāties,
sadarboties, kur veikt grupu darbus,
pētīt un izzināt,» stāsta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece.
2019./2020. mācību gadā arī tiks veidota
jauna pieeja plānošanā – veidojot sadarbību starp priekšmetiem, dažādojot mācīšanās formas, un tiks attīstīts iesāktais
– ka Jelgavas Valsts ģimnāzijā mācās visi:
skolotāji, skolēni un vecāki.
Skolā ir arī ieviesta sistēma, kas ļaus
veikt elektronisku skolēnu uzskaiti – karšu lasītāji ir pie visu klašu telpu durvīm
–, bet, lai sistēmu palaistu, tā jāsalāgo
ar e-klasi, par ko šobrīd notiek sarunu
process.

Interese par mācībām
ģimnāzijā aug

Pašvaldības ieguldīto darbu novērtē
arī sabiedrība – šogad audzis pieteikumu
skaits mācībām ģimnāzijas 10. klasē, un
izglītības iestādes direktore to skaidro
tieši ar skolas rekonstrukciju un mūsdienīgo mācību vidi. 2017./2018. mācību
gadā mācības ģimnāzijas 10. klasē vēlējās
uzsākt 130 skolēni, 2018./2019. mācību
gadā – 128, bet šovasar pieteicās jau 156.
Direktore norāda, ka uzņemamo audzēkņu skaits katru gadu tiek apstiprināts
domē, ņemot vērā skolas ietilpību un
plānoto klašu skaitu. Nākamajā mācību
gadā Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klasēs
tiek uzņemti 116 skolēni. Tā kā gribētāju
bija vairāk, veidojās konkurss. «Skolā ir
izstrādāta un apstiprināta uzņemšanas
kārtība. Saskaņā ar to skolēni tiek uzņemti pēc apliecības par pamatizglītību
gada vidējā vērtējuma, valsts pārbaudes
darbu vērtējuma un gada vērtējuma
latviešu valodā, literatūrā, matemātikā
un svešvalodā. Ja vidējais vērtējums
ir septiņas balles un augstāk, skolēns
konkursa kārtībā tiek uzņemts bez ie-

Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas kopējā platība ir 7983,50 kvadrātmetri, neskaitot bēniņus. Ēkas būvtilpums jeb ietilpība starp ārējām norobežojošajām plaknēm – sienām un jumtu – ir 34 243 kubikmetri. Tajā ir 214 telpas, kam tika atjaunotas gan ārējās, gan iekšējās sienas, gan griesti, gan
Foto: Gunārs Timermanis
grīdas, gan logi un durvis.
stājpārbaudījuma, bet, ja vidējā atzīme
ir zemāka, jākārto komplekss tests,»
skaidro I.Bandeniece, piebilstot, ka Valsts
ģimnāzija vienlaikus ir arī kā reģionālas
nozīmes izglītības centrs, kurā skolēni
netiek uzņemti pēc deklarētās dzīvesvietas kritērija. Konkurss par iespēju
mācīties Valsts ģimnāzijā vienlaikus ir
arī papildu motivācija tiem skolēniem,
kuri jau pamatskolā ir izlēmuši, ka vēlas
turpināt mācības tieši šajā izglītības iestādē. No tiem jauniešiem, kuri septembrī
uzsāks mācības 10. klasē, 85 dzīvesvieta
ir deklarēta Jelgavā, bet 31 – citā pašvaldībā.

Sakārtos vēl vienu skolu

Projekts «Mācību vides uzlabošana
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā» noslēgsies 2020.
gada decembrī – plānots atjaunot arī
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Šobrīd
notiek būvprojekta izstrāde, un šogad paredzēts izsludināt būvdarbu iepirkumu.
Jāpiebilst, ka, realizējot Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektu, jau ir pārbūvēts
Tehnoloģiju vidusskolas stadions.
Projekta rezultāts būs divas pilnībā modernizētas vispārējās izglītības
iestādes, kurās kopumā mācās 1429
audzēkņi.

Skolas ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādātājas arhitektes
Vijas Ozolas uzmanību
piesaistīja skolas kāpņu margas, kas ir projektētas tieši šai ēkai.
«Rakstu, kas parādās kāpņu margās, iedzīvināsim arī citās vietās,» viņa solīja. Nu margās
redzamais motīvs atkārtojas bibliotēkas telpā.

Ugunsdrošības prasību dēļ gaiteņi ar stiklotām durvīm
sadalīti mazākos nogriežņos, kas vienlaikus skolā vairo
mājīguma sajūtu.

Lai gaiteni padarītu gaišāku, vitrāža no telpas gala pārcelta
uz gaiteņa vestibilu, daļēji norobežojot nišu un izveidojot
mīļvietiņu ar dīvāniem un galdiņiem, kur uzturēties, gatavoties stundām, sarunāties.
Ēkas 4. stāvā rasta vieta skolas vēstures ekspozīcijai.
Telpa ir divos stāvos un paredzēta arī kā tikšanās un
pasākumu vieta – to mājīgu padara ķieģeļu atsegumi
sienās, koka konstrukcijas, jumta logi un vītņu kāpnes.
Vērienīgas pārmaiņas piedzīvojis arī 6511,10 kvadrātmetru lielais skolas stadions. Tajā ierīkoti divi strītbola
laukumi, volejbola laukums, divas tāllēkšanas bedres,
lodes grūšanas sektors, divi tautas bumbas laukumi,
bumbiņas mešanas sektors, augstlēkšanas sektors,
skrejceļš un trenažieru laukums ar astoņām ierīcēm.
Lai stadionu varētu izmantot arī vakaros, tajā uzstādīti 30 metru augsti prožektori. Stadionā izveidotas arī
gaumīgas tribīnes ar apmēram 100 vietām.

Skolas
mēbeles –
soli, krēsli,
plaukti,
galdi, dīvāni
un atpūtas
krēsli – ieturētas gaišos
un pelēkos
toņos: tādos
pašos kā skolas telpas.
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Pakāpjas uz 7. vietu

FK «Jelgava» 27. jūlijā Jūrmalā aizvadīja «Optibet» Virslīgas spēli pret FK
«Spartaks Jūrmala». Ar 2:1 uzvarēja
jelgavnieki, un abus mūsu komandas
vārtus guva Igors Kozlovs – 28. un 77.
minūtē. Pirmie vadībā izvirzījās jelgavnieki, gūstot vārtus pirmajā puslaikā.
Otrā puslaika sākumā pēc jūrmalnieku
kapteiņa Ginta Freimaņa precīza sitiena
ar galvu mājinieki rezultātu izlīdzināja,
panākot 1:1, tomēr jelgavnieki spēja
gūt vēl vienus vārtus un izcīnīt uzvaru.
Izcīnītie trīs punkti mūsu komandai
ļāva turnīra tabulā pakāpties uz 7. vietu. Nākamo Virslīgas čempionāta kārtu
jelgavnieki izlaidīs, līdz ar to tuvākā
spēle FK «Jelgava» būs 10. augustā
pulksten 18, Zemgales Olimpiskajā
centrā uzņemot FK «Metta».

Startē pasaules
U-23 čempionātā

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis Jānis
Timbors ASV Floridas
štata pilsētā Sarasotā notikušo pasaules
U-23 čempionātu
akadēmiskajā airēšanā noslēdzis 19. vietā.
«Rezultāts ne mani, ne Jāni neapmierina.
Tikām līdz ceturtdaļfinālam un gribējām
iekļūt A vai B finālā, bet diemžēl šoreiz
neizdevās,» atzīst trenere Agita Puriņa.
J.Timbors startēja 2000 metru distancē
vieniniekos un izcīnīja 19. vietu starp 25
airētājiem. Jāpiebilst, ka sportistiem būtiski
traucēja karstais un mitrais klimats, āra
temperatūrai sasniedzot 30–32 grādus.

SPORTS
Aicina uz amatieru
zibensturnīru

FK «Jelgava» organizē amatieru futbola zibensturnīru, kas notiks 4. augustā
kluba bāzē Kārklu ielā 6. Sacensības
noritēs formātā 8×8 (septiņi laukuma
spēlētāji plus vārtsargs). Saskaņā ar
sacensību nolikumu piedalīties turnīrā
nevar spēlētāji, kas dzimuši pēc 2003.
gada 31. decembra, un spēlētāji, kas
pieteikti dalībai Latvijas futbola Virslīgā 2019. gada sezonā vai kādas citas
valsts augstākajā līgā. Dalības maksa
no komandas ir 40 eiro. Turnīra komandu minimālais skaits ir sešas, maksimālais – 10. Komandas pieteikums
līdz 2. augusta pulksten 14 jānosūta
pa e-pastu divanovs.fkjelgava@gmail.
com. Amatieru futbola zibensturnīrs
notiks 4. augustā pulksten 14.
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Mājās – četri sudrabi

Nedēļas nogalē Lielupē norisinājās Jelgavas atklātais jaunatnes čempionāts
akadēmiskajā airēšanā. Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņi
izcīnīja četras sudraba medaļas. 2.
vietu jaunākajā grupā (2005. g.dz.
un jaunāki) pārairu četriniekos izcīnīja
Patriks Strazds, Valters Sējāns, Edvards
Kristaps Vilaus un Emīls Niks Donovs. 2.
vietu pārairu divniekos junioru B grupā
(2003. un 2004. g.dz.) meitenēm ieguva
Kristīne Bumbiere un Monta Anna Rudmieze. Pārairu divniekos vecākajā grupā
(2001. un 2002. g.dz.) sudrabs Pēterim
Šķiņķim un Mārcim Izkalnam, savukārt
nepārairu divniekos – Romeo Mednim,
kurš startēja ar sportistu Egīlu Kukšu no
Murjāņu Sporta ģimnāzijas. Sacensībās
piedalījās 100 airētāju, kas ir rekords.

Dosies uz Baltijas
čempionātu

Šajā nedēļas nogalē, 2. un 3. augustā,
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiks
Baltijas U-18 čempionāts vieglatlētikā.
Latvijas izlases sastāvā iekļauti arī divi
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportisti. Treneres Santas Lorences
audzēknis Ričards Alans Kļaviņš startēs
trīs disciplīnās: 100 metru skrējienā, 200
metru skrējienā un 4x100 metru puišu
stafetē. Savukārt treneres Lailas Nagles
audzēkne Māra Anna Zīverte – divās disciplīnās: 100 metru skrējienā un 4x100
metru meiteņu stafetē. Jāpiebilst, ka
izlases sastāvā kā rezervists bija iekļauts
arī Jelgavas sportists Artūrs Isajevs, kurš
tomēr nav atkopies no traumas, ko
ieguva Latvijas Jaunatnes olimpiādē,
un Baltijas čempionātā startēt nevarēs.

Jelgavnieki izcīna trīs no Latvijas
septiņām medaļām
 Ilze Knusle

Beļģijas pilsētā Zolderā
noslēdzies UCI pasaules
čempionāts BMX. Tajā startēja 56 Latvijas sportisti,
izcīnot septiņas medaļas,
no kurām trīs ir jelgavnieku
kontā. «Ļoti lepojos ar Jelgavas sportistu sniegumu,
jo mūsu kluba braucēji
izcīnīja visvairāk medaļu
no visiem Latvijas klubiem,
lai gan mēs nebijām lielākā
delegācija, kā arī vienīgo
čempiona titulu Latvijai atnesa mūsu sportiste,» saka
BMX treneris Uldis Balbeks.
Vienīgo čempiones titulu Latvijai
izcīnīja jelgavniece Ramona Bāre astoņgadīgo meiteņu grupā. Jāpiebilst,
ka viņa lieliski nostartēja arī Eiropas
čempionātā, kas notika pirms trim
nedēļām Valmierā, kad arī ieguva
čempiones titulu. «Pirmās sacensības
Ramonai bija pirms četriem gadiem,
bet pirmais lielais panākums – pirms
diviem gadiem, kad viņa kļuva par
Latvijas čempioni savā vecuma grupā.
Pērn Ramonai bija sudraba gads, jo
gan Eiropas, gan pasaules čempionātā izcīnīja sudrabu, bet šis ir zelta
gads – abos čempionātos zelts,» stāsta

Ramonas tētis Armands Bāris. Viņš
spriež, ka nākamgad meitai uzdevums būs sarežģīts – nosargāt iegūtos titulus, bet pati Ramona teic, ka
viņas mērķis nākamgad ir iemācīties
izpildīt lēcienus. «Katrā ziņā mūsu
galvenais mērķis ir noturēt prieku
un aizrautību, ko dod šis sporta veids.
Ja būs tas, tad arī panākumi sekos,»
saka A.Bāris.
Sudraba godalgu pasaules čempionātā izcīnīja Āris Koško septiņgadīgo
zēnu grupā. «Āris visas dienas garumā demonstrēja ļoti labu sniegumu,
nevienā braucienā nezaudējot, tomēr
finālā pieļāva kļūdu, kas viņam
maksāja čempiona titulu. Āris fināla
braucienā no starta izgāja pirmais,
bet trešajā taisnē kārtīgi nenostrādāja
ar rokām un Brazīlijas sportists viņu
apsteidza,» stāsta treneris.
Bronzas medaļu ieguva Paula Zavinska 13 gadu veco meiteņu grupā,
un tas ir viņas līdz šim augstākais panākums. «Manuprāt, es šajā čempionātā izdarīju visu, ko spēju, un esmu
laimīga par izcīnīto medaļu,» norāda
sportiste. Viņa spriež, ka pirmo
divu vietu ieguvējas bija spēcīgākas,
tāpēc viņai nebija iespēju pakāpties
augstāk, savukārt tuvākās sekotājas
Paulas 3. vietu neapdraudēja.
Treneris piebilst, ka patīkamu pārsteigumu sarūpēja Alise Želve, kura

Vienīgo
zelta medaļu un čempiones titulu Latvijai
pasaules čempionātā BMX Beļģijā
izcīnīja astoņgadīgā jelgavniece
Ramona Bāre. Jāpiebilst, ka pavisam Latviju pārstāvēja 56 sportisti, izcīnot septiņas medaļas.
Foto: no U.Balbeka un A.Bāra
personīgā arhīva

Jelgavas BMX treneris Uldis Balbeks ar savu audzēkņu sniegumu pasaules
čempionātā ir ļoti apmierināts: Āris Koško izcīnīja sudrabu, Alise Želve
ieguva 4. vietu, Ramona Bāre kļuva par čempioni, savukārt Paula Zavinska (otrajā rindā) tika pie bronzas godalgas. Līdz ar to trīs no septiņām
Latvijas sportistu medaļām ir mūsu pilsētas jauno BMX braucēju kontā.

septiņgadīgo meiteņu grupā palika
4. vietā.
Pasaules čempionāta elites grupā
startēja jelgavnieks Kristens Krīgers,
kurš sacensības noslēdza pēc priekš-

braucieniem, neiekļūstot astotdaļfinālā, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācijā. Savukārt Jelgavas
elites sieviešu grupas braucēja Vanesa
Buldinska čempionātā nestartēja.

Kā norāda U.Balbeks, pasaules
čempionātā bija dalībnieku rekords
– 3800 sportistu –, līdz ar to konkurence bija liela un sīva, gandrīz katrā
grupā sasniedzot ap 150 dalībnieku.

Uzrāda sezonas labāko rezultātu šķēpmešanā
 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Ogrē norisinājās Latvijas
čempionāts vieglatlētikā
pieaugušajiem un U-23 vecuma grupā. Ļoti veiksmīgs
tas izvērtās Jelgavas šķēpmetējam Gatim Čakšam,
kurš ne vien kļuva par valsts
čempionu un uzrādīja šīs
sezonas labāko rezultātu,
bet arī izpildīja normatīvu,
kas viņam dod tiesības startēt pasaules čempionātā.
Pavisam Jelgavai ir četri
čempioni – divi pieaugušo
grupā un divi U-23 grupā.
G.Čakšs čempiona titulu izrāva
pēdējā – sestajā – metienā, aizmetot
šķēpu 83,72 metrus tālu un apsteidzot
sacensību līderi Rolandu Štrobinderu,
kurš ar 82,47 metrus tālu raidījumu
palika otrais. Šis panākums ir sacensību augstvērtīgākais rezultāts, kas
novērtēts ar 1154 IAAF jeb Starptautiskās vieglatlētikas savienības ranga
punktiem. Tāpat šis ir ne vien Gata
labākais rezultāts šosezon, bet arī se-

zonas labākais
no 27. septembra
rezultāts vīrielīdz 6. oktobrim
šu šķēpmešanā
Kataras galvaspilLatvijā. Tursētā Dohā.
klāt ar šo meOtru Latvijas
tienu G.Čakšs
čempiones titulu
ir izpildījis papieaugušo grupā
saules čempioJelgavai izcīnīnāta normatīja diska metēja
vu, kas ir 83
Dace Šteinerte,
metri, un iegukura disku raidīja
vis tiesības tajā
51,44 metrus un
startēt. «Esmu
12 sportistu konļoti priecīgs,
kurencē izcīnīja
ka izdevās izzeltu. Sportiste
pildīt pasauatzīst, ka ar izles čempiona
cīnīto čempiones
Gatis Čakšs – Latvijas
normatīvu, kā
titulu ir apmieričempions šķēpmešanā
arī pirmo reizi
nāta, tomēr bija
kļūt par Latvicerējusi uz labāku
Foto: Juris Bērziņš-Soms
jas čempionu
rezultātu. «Šoreiz
pieaugušo konkurencē. Patiesībā metieni īsti neizdevās, bet ceru vēl
manas sajūtas ir labākas nekā uzrādī- šosezon uzmest labāk. Visvairāk to vatais rezultāts – it kā viss man izdevās, jadzētu Eiropas komandu čempionātā
bet nedaudz patraucēja vējš; nebūtu vieglatlētikā, kas notiks 9. un 10. auvēja, iespējams, varēju aizmest vēl gustā Horvātijas pilsētā Varaždinā,»
tālāk,» norāda sportists, atklājot, ka tā D.Šteinerte.
līdz jaunam personīgajam rekordam
Sudraba medaļu pieaugušo čempiopietrūka 17 centimetru. Jāpiebilst, nātā 3000 metru kavēkļu skrējienā
ka pasaules čempionāts norisināsies izcīnīja jelgavniece Anastasija Vi-

dončikova ar laiku 12:13,26 minūtes. A.Geraseva tika vērtētas arī U-23 veSportiste atzīst, ka sezona bijusi sprai- cuma grupā, kurā abas meitenes visās
ga, tāpēc šobrīd nav savā labākajā trīs disciplīnās izcīnīja zelta medaļu.
formā. Distanci viņa tomēr noskrējusi Savukārt Dacei Asmei bronza 200
ar baudu, jo Ogres stadions ir viņas metru skrējienā ar rezultātu 27,55
mīļākā sacensību norises vieta.
sekundes.
Divas bronzas medaļas pieaugušo
Labs starts Latvijas čempionātā
čempionātā iepadevās arī Artūguva Anastasija
ram Isajevam,
Geraseva 5000
kurš 100 metmetru skrējienā
ru skrējienā 17
(laiks – 19:10,05
dalībnieku konminūtes) un 10
kurencē iekļuva
000 metru skrēfinālā un izcīnīja
jienā (laiks –
7. vietu. Finālā
43:21,01 minūuzrādītais rezulte). «Nopietni
tāts – 11,32 setrenēties atsāku
kundes – ir jauns
apmēram pirms
sportista persodiviem mēnenīgais rekords.
šiem pie trene«Artūrs startēja,
res Ilonas MarDace Šteinerte – Latvijas neskatoties uz
heles. Mūsu galto, ka mēneša sāčempione diska mešanā
venais mērķis
kumā bija guvis
bija sagatavoties
traumu, turklāt
piecu kilometru
viņam skrējiena
distancei pieaugušo čempionātā, un, laikā bija pretvējš – ņemot vērā šos
manuprāt, mums tas izdevās – nostar- objektīvos apstākļus, viņa uzrādītais
tēju labi,» norāda A.Geraseva.
rezultāts ir ļoti labs,» vērtē jaunieša
Jāpiebilst, ka A.Vidončikova un trenere Aļona Fomenko.

PAZIŅOJUMI
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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).
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.
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-
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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.

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

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284) aicina darbā SOCIĀLO
APRŪPĒTĀJU dienas centrā «Integra» (Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā) uz pilnu darba laiku
(40 stundas nedēļā).

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS AUGUSTĀ
ĀRA TRENIŅI JELGAVĀ

ĀRA TRENIŅI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz
20 – «Kardio/Spēks» (pie Jelgavas pamatskolas
«Valdeka»-attīstības centra Institūta ielā 4;
trenere – Anete Rone)
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela
mugura» (pils saliņā; trenere – Tatjana Gorbatko)
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām
– mazuļu vingrošana» (LLU sporta laukumā Raiņa
ielā; trenere – Egija Troščenko)
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyArt»
(pils saliņā; trenere – Tatjana Gorbatko)

• Pirmdienās no plkst.16 līdz 17 (āra trenažieru
laukumā pie Miezītes bibliotēkas)
• Trešdienās no plkst.16 līdz 17 («CrossFit»
laukumā Pasta salā)

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Nodarbību norises vieta var tikt mainīta
atkarībā no laikapstākļiem.

• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no Pasta
salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.9 līdz 10.30 (no Jelgavas
pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma
Institūta ielā 4)
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore
Zane Grava; iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.

GAISA JOGAS NODARBĪBAS BĒRNIEM
NO 8 GADU VECUMA
• Trešdienās no plkst.17.30 līdz 18.15 (8–10
g.v.) un no plkst.18.15 līdz 19 (11 g.v.) (deju
centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22)
Nodarbībām iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 27795685.

DEJU NODARBĪBU CIKLI IEDZĪVOTĀJIEM
VIRS 54 GADU VECUMA
• Iespēja izvēlēties dalību 10 nodarbību
veselības deju vai balles deju ciklā (deju studijā
«Dejo visi» Raiņa ielā 28)
Nodarbībām iepriekš obligāti jāpiesakās pa
tālruni 25758333 vai e-pastu info@dejovisi.lv.

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI

• Vingrošanas nodarbības personām ar invaliditāti
(deju studijā «Dejo visi» Raiņa ielā 28)

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

Nodarbības vada trenere Egija Troščenko;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Dalībnieku vecākiem jāiesniedz aizpildīta
dalībnieka anketa, ko var saņemt pie treneres.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS

VINGROŠANA PERSONĀM
AR INVALIDITĀTI

No 10. jūnija pulksten 9

Nodarbības notiek ciklos; iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63048913.

• Sestdienās no plkst.11 līdz 12 (no Pasta salas)
Nodarbības vada
Aļona Fomenko un Nataļja Gorškova;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

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

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

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

Uzņemam audzēkņus 5.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 7.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 10.–12. klasē.
Mācības notiek piektdienās un sestdienās.

Seko mums:

Bērnu aprūpes
pamati
Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

6. augustā pl. 1730

8. augustā pl. 10

00

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

PROJEKTĀ

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

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

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

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

Galvenie pienākumi:
• sniegt palīdzību un atbalstu pašaprūpē, veikt
uzraudzību;
• sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitātēs;
• organizēt kulinārijas nodarbību norisi.
Alga – 606 EUR.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
integra@soc.jelgava.lv līdz 7. augustam.
Tālrunis informācijai – 63026930.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks
aicināti uz pārrunām.
SIA «Zemgales remonta centrs»
(reģ.Nr.4000336065) – kravas automašīnu
specializētais serviss – aicina savā komandā
AUTOATSLĒDZNIEKU(-CI).
Mēs sagaidām:
• atbilstošas profesionālās zināšanas un prasmes;
• precizitāti un augstu atbildības izjūtu, veicot
uzticētos pienākumus;
• darba pieredzi kravas automašīnu un piekabju
remonta nozarē uzskatīsim par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• stabilu un atbildīgu darbu (darbavieta – pie
Jelgavas pilsētas robežas Raubēnos) augošā
uzņēmumā;
• atalgojumu 1000–2000 EUR (bruto) atbilstoši
padarītajam;
• visu darbam nepieciešamo (aprīkotas telpas, darba
instrumenti, tehniskā informācija par automašīnām utt.);
• mūsdienīgus darba apstākļus un profesionālus
kolēģus.

Piedāvā darbu

facebook.com

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

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.

Prasības:
• 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības
jomā vai vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
• vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Microsoft Office Basic Edition» komplekta
programmatūrā («Word», «Exel», «Outlook»);
• spēja strādāt komandā.

CV lūgums sūtīt pa e-pastu info@zrcentrs.lv.
Sīkāka informācija – pa tālruni 29254518.

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
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11. septembrī pl. 915

Angļu valoda
pusaudžiem un
jauniešiem
no 18. septembra pl. 1600

SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877)
piedāvā darbu frizierim(-ei), manikīra
meistaram(-ei). Atalgojums – 430 EUR.
T.29607937.
Anita Vite piedāvā darbu pensionāra
aprūpētājai(-am). Atalgojums – 10 EUR
dienā. T.29759185, 24964550.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22163952.

Līdzjūtības
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs.
Tie tevi neaizmirsīs.
(V.Kokle-Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģes
Tatjanas Tatarņikovas tuviniekiem, viņu
mūžībā pavadot.

10. septembrī pl. 1800

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
(Z.Purvs)

Angļu valoda

dažādiem apguves
līmeņiem
no 23. septembra pl. 1600

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar ilggadējās
SIA «Jelgavas autobusu parks»
darbinieces Mārītes Ģendertes ģimeni,
viņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs
Visdziļākā līdzjūtība bijušās
ilggadējās kolēģes Mārītes Ģendertes
tuviniekiem, no viņas uz mūžu
atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar kolēģi Olitu Garo, no
mammas atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JOHANNA PRIELGOVSKA (1929. g.).
Izvadīšana 02.08. plkst.11 Zanderu kapsētā.
DITA FREIBERGA (2000. g.). Izvadīšana
03.08. plkst.14 Meža 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).
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 – 10–18 € (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 – 12–20 €
(brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
16. augustā pulksten 19 – Sidnejas Latviešu teātra viesizrāde – teatrāli
muzikāls uzvedums Jānis Čečiņš «Kabarē de Rīga». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
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 31. augustam – Latviešu valodas aģentūras izstāde «Kļūdies tā, lai
citiem prieks» (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 31. augustam – fotoizstāde «Atskats uz starptautiskajiem smilšu
skulptūru festivāliem Jelgavā» (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 31. augustam – miniatūrtekstiliju darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
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. Tikšanās ar autoru – 26. augustā pulksten 18 (kultūras namā).
Līdz 3. septembrim – L.Balodes gleznu izstāde «Dabā» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 1. augusts

Izrādē tvers aizvadītā
gadsimta Rīgas gaisotni

Foto: no Sidnejas Latviešu teātra arhīva
 Jana Bahmane

«Šis uzvedums ir vienlaicīgi
izglītojošs un izklaidējošs –
tas stāsta par to, kā jaunieši,
mākslinieki, bagātnieki vai
parastie rīdzinieki izklaidējās
Latvijas pirmajos divdesmit
gados,» par teatrāli muzikālo
uzvedumu «Kabarē de Rīga»
stāsta Sidnejas Latviešu teātra kolektīvs. 16. augustā
pulksten 19 iestudējums būs
skatāms Jelgavas kultūras
nama zālē. Sidnejas Latviešu
teātra mērķis ir stiprināt saikni starp Austrālijā un Latvijā
dzīvojošiem tautiešiem, tādēļ Jelgavā un citviet Latvijā
uzvedumu ikviens aicināts
izbaudīt bez maksas.
Kabareja uzveduma «Kabarē de
Rīga» pamatā ir 1991. gadā izdotā
viesnīcas «Hotel de Rome» viesmīļa
Aleksandra Bāra atmiņu grāmata

«Mani skaistākie gadi Latvijā», kas
vēsta par patiesiem notikumiem Rīgā
laika posmā no 1920. līdz 1940. gadam.
A.Bāra stāsti papildināti ar aprakstiem
no preses, grāmatām un nostāstiem,
atklājot ne vien notikumus viesnīcā,
bet plašāk iepazīstinot arī ar tā laika
izklaidēm Latvijā. Aizvadītā gadsimta
20.–40. gadu atmosfēru iestudējumā
bagātina atbilstoša mūzika.
«Savās atmiņās par Rīgu, tās teātriem, naktslokāliem, māksliniekiem,
sportistiem, jaunbagātniekiem un
daudz ko citu, kas Rīgā redzēts un
piedzīvots, dalās «Romas» viesnīcas
viesmīlis. Viņa teiktais, uz ekrāna ilustrēts fotogrāfijās un filmā, papildināts
ar aktieru tēlojumu, mūziku, operu
ārijām, populārām dziesmām, dzeju
un deju. Publika tiek aicināta piedalīties kopdziesmās, kas vakara gaitā
kļūst arvien jautrākas un straujākas,»
uzveduma raksturu ieskicē teātrī.
««Kabarē de Rīga» apmeklētājiem tiecas
sniegt iespēju iejusties pirmās Latvijas
brīvvalsts naktslokāla gaisotnē. Intīma

telpa – skatuve un zāle tumši sārtās
drapērijās, publika sēž pie galdiņiem
sveču gaismā. Orķestris spēlē pazīstamas melodijas, citi dzied līdzi, citi dejo.
Viesmīļi pienes dzērienus vai uzkodas
no «Romas» viesnīcas ēdienu kartes...»
Sidnejas Latviešu teātra pamatsastāvā ir deviņi aktieri un mūziķi no
Sidnejas un Adelaides: Jānis Čečiņš,
Ojārs Greste, Andris Kariks, Anita
Kaze, Andrejs Mačēns, Viktorija Mačēna, Linda Ozere, Pēteris Saulītis un
čellists Jānis Laurs. Viņiem iestudējumā
pievienosies arī Latvijas mākslinieki.
Jāpiebilst, ka kopumā mēneša laikā –
no 19. jūlija līdz 18. augustam – Sidnejas
Latviešu teātris viesosies 11 Latvijas
pilsētās, savu turneju noslēdzot VEF
kultūras pilī Rīgā. Izrādes ikviens aicināts apmeklēt bez maksas – iestudējuma
ilgums ir ap divarpus stundām, ieskaitot
starpbrīdi.
«Kabarē de Rīga» Latvijā notiek ar
Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā
kultūras centra un Pasaules brīvo latviešu apvienības atbalstu.

Fotoattēlos iemūžinātas vārdu spēles
 Jana Bahmane

stāsta, ka izstāde tapusi 2017. gadā,
kad, svinot ikgadējo Eiropas Valodu
Līdz vasaras beigām Pārliel
dienu, aģentūra izsludināja fotogrāupes bibliotēkā apskatāma
fiju un stāstu konkursu «Kļūdies tā,
Latviešu valodas aģentūras
lai citiem prieks», aicinot ikvienu
veidotā ceļojošā fotogrāfotoattēlos tvert interesantus vārdu
fiju izstāde «Kļūdies tā,
salikumus, vārdu spēles. Konkursa
lai citiem prieks» – tajā
dalībnieki savu fotoattēlu bija aicināti
apkopotas fotogrāfijas, kupapildināt ar stāstu, kurā izklāstīts,
rās iemūžinātas apkārtējā
kādēļ šī vizuālā informācija piesaisvidē esošās valodas zīmes,
tījusi uzmanību un kādas asociācijas
kas piesaista uzmanību ar
raisījusi.
vārdu spēlēm, asociācijām,
«Pirmo šādu konkursu izsludināliek pasmaidīt un priecāties
jām 2015. gadā – tas bija fotogrāfiju
par valodas tēlainību, zīmju
un stāstu konkurss «Saredzi valodu,
autoru jaušu vai nejaušu
saredzi stāstu!». Aicinājām iesūtīt foradošumu.
togrāfiju, kurā redzams kādas Eiropā
sastopamas valodas vārds, vārdu saliLatviešu valodas aģentūras Valodas kums, frāze vai izteiciens, papildinot
attīstības daļas vadītāja Inita Vītola to ar stāstu par fotogrāfijas tapšanu

un norādot vārda saikni ar Latviju
un latviešu valodu. Savukārt 2016.
gadā organizējām konkursu «Redzu
labu vārdu, rakstu labu stāstu».
Dalībniekiem apkārtējā vidē Latvijā
un citās pasaules valstīs bija jāmeklē
labi vārdi, jānofotografē šīs valodas
zīmes, papildinot ar stāstu par attēla
izcelsmi. Bet pērn Latviešu valodas
aģentūra izsludināja fotogrāfiju un
stāstu konkursu skolēniem un pieaugušajiem «Vārds (ne) vietā». Aicinājām pievērst uzmanību tekstiem,
valodas zīmēm un to novietojumam
vidē, nejaušības spēkam, kas liek
pasmaidīt par autora tīšu vai nejaušu
radošumu,» stāsta I.Vītola.
Izstāde «Kļūdies tā, lai citiem
prieks» Pārlielupes bibliotēkā tās darba laikā apskatāma līdz 31. augustam.

Ģimenes dienā – kendamas sacensības un kopīgas gleznas radīšana
tas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa,
skaidrojot, ka «Ripo auto» ir Brocēnu
Jelgavas pilsētas bibliotēka arī vasarā lielus un mazus jelnovada Kultūras un izglītības centra ragavniekus aicina uz Ģimenes dienu, kas bibliotēkas pagalmā
doši tehniskais pulciņš, kura dalībnieki
notiks 14. augustā no pulksten 14 līdz 16. Pasākuma programjelgavniekiem mācīs darināt kendamas
mā – prasmju rotaļlietas kendamas alternatīvu darināšana,
turētāju un kendamas alternatīvas –
kendamas sacensības, kopīga mākslas darba radīšana un
kenkubus, kubkubus un kentabus –,
citas izzinošas aktivitātes.
ādas aproces un spiedogus. Pulciņa
vadītājs Zigmunds Zaļenko vērtē, ka šī
«Mūs uzrunāja pulciņš «Ripo auto» no Mums ir veiksmīgas sadarbības piere- ir lieliska iespēja Brocēnu bērniem un
Brocēniem, kas arī iepriekš piedalījies dze, tādēļ labprāt arī šoreiz piedāvāsim jauniešiem paviesoties Jelgavā, iegūt
bibliotēkas rīkotajā Ģimenes dienā. kopīgas aktivitātes,» saka Jelgavas pilsē- domubiedrus un dalīties pieredzē.

 Jana Bahmane

Tāpat bibliotēkā notiks kendamas
sacensības, ko organizē sporta veikals
«Besport» sadarbībā ar «Krom kendama
Latvia». Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošinās arī balvas. Z.Zaļenko norāda, ka interesentiem uz Ģimenes
dienu līdzi jāņem sava kendama, ar kuru
sacensībās būs jāpilda dažādi uzdevumi.
Savukārt bibliotēkas pagalmā kopā
ar mākslinieku mākslas studijas
«Mansards» vadītāju Raiti Junkeru
taps lielās Jelgavas ģimenes glezna

– katrs pasākuma dalībnieks būs aicināts gleznā iemūžināt sevi. L.Zariņa
atklāj, ka, iespējams, kopīgi radītais
darbs vēlāk būs publiski apskatāms.
Bet savas zināšanas un veiklību
Jelgavas ģimenes varēs pārbaudīt
stafetē «Uzvar veiklākais», kā arī izzinošajos eksperimentos «Pēti, izmēģini,
darbojies!».
Piedalīties Jelgavas pilsētas bibliotēkas Ģimenes dienā aicināts ikviens.
Dalība – bez maksas.

