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slimnīcā darbu
Pasta salā divas nedēļas Jelgavas
sāk rehabilitācijas
kursēs bezpilota autobuss speciālistu komanda
Foto: Raitis Supe

 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

«Līdz šim tieši kadru trūkuma dēļ agrīnā rehabilitācija
slimnīcā nav bijusi nodrošināta pietiekamā apjomā, taču nu
esam piesaistījuši nepieciešamos speciālistus un rehabilitācijas komanda veiksmīgi
uzsākusi darbu. Ja iepriekš
ar pacientiem stacionārā individuāli strādāja fizioterapeits,
masieris un fizikālās terapijas
māsa, tad šobrīd, papildus
piesaistot arī rehabilitologu,
ergoterapeitu, fizioterapeitu
un logopēdu, rehabilitācijas
pasākumus varam nodrošināt kompleksi. Šie speciālisti
strādā ciešā sadarbībā jau
agrīnā posmā, lai cilvēks pēc
slimības maksimāli ātri spētu
atgriezties savās ikdienas aktivitātēs,» speciālistu komandas
darba principu skaidro SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca»
valdes loceklis Andris Ķipurs,
akcentējot, ka rehabilitācijas

Bezpilota autobusa plānotais kursēšanas grafiks Pasta salā*
14. augustā no pulksten 12 līdz 20
15. augustā no pulksten 11 līdz 20
16. augustā no pulksten 11 līdz 20
19. augustā no pulksten 11 līdz 20
20. augustā no pulksten 10 līdz 15
21. augustā no pulksten 11 līdz 20

22. augustā no pulksten 10 līdz 15
23. augustā no pulksten 11 līdz 20
24. augustā no pulksten 11 līdz 20
25. augustā no pulksten 11 līdz 20
26. augustā no pulksten 11 līdz 20
27. augustā no pulksten 10 līdz 15

*17. un 18. augustā bezpilota autobuss nekursēs; tam tiks veikta
tehniskā apkope – servera un programmatūras atjaunināšana.

 Kristīne Langenfelde

No 14. augusta divas
nedēļas jelgavniekiem
būs iespēja iepazīt un
bez maksas arī izbraukt
ar bezpilota autobusu,
kas ik dienu noteiktā
laikā kursēs Pasta salā
no ieejas salā līdz aktīvās atpūtas zonai.
Šāda unikāla iespēja iepazīt bezpilota autobusu Latvijā
tiek piedāvāta pirmo reizi – to
īsteno Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) «Interreg Baltic Sea
Region» programmas projektā
«Baltijas jūras reģiona sadarbība
pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu
(Sohjoa Baltic)».
Kā informē ZPR speciāliste Ilze
Lujāne, ar projekta aktivitātēm
Latvijā tiek sperts liels solis uz
priekšu bezpilota transporta iz-

mantošanā, pētot, popularizējot
un praksē pārbaudot iespējas
sabiedriskā transporta sistēmā
izmantot autonomus bezpilota
elektriskos autobusus.
Jelgavā bezpilota autobusa
atklāšanas pasākums notiks 14.
augustā pulksten 11, pēc kura
sāksies divu nedēļu ilgi izmēģinājuma braucieni un jelgavnieku iepazīstināšana ar šo videi draudzīgo transportlīdzekli. Autonomais
autobuss brauks patstāvīgi – jau
šobrīd autobuss nogādāts Pasta
salā un tam tiek ieprogrammēts
paredzētais braukšanas maršruts. «Ar dažādiem sensoriem
transportlīdzeklis uztvers apkārtējo vidi un zinās, kad piebremzēt
vai apstāties pilnībā, ja priekšā
uzrodas šķērslis. Tomēr ikviens
ir aicināts ievērot piesardzību,
neradīt mākslīgus šķēršļus, neiet
autobusam pa priekšu un citādi
netraucēt transportlīdzekļa darbību gan tā programmēšanas,
gan darbības laikā. Drošības nolū-

kos autobusā pastāvīgi atradīsies
arī pavadonis, kurš nepieciešamības gadījumā varēs pārņemt tā
vadību,» uzsver I.Lujāne.
Bezpilota autobusā ir sešas
sēdvietas, un tam Pasta salā
būs divas pieturvietas – «Tējas
namiņš» un «Peldvieta». Interesenti ar to varēs aizbraukt no
ieejas salā līdz aktīvās atpūtas
zonai un atpakaļ. Pasažieri
brauciena laikā aicināti ievērot
epidemioloģiskās drošības prasības, nepieciešamības gadījumā
lietot mutes un deguna aizsegu
un iespēju robežās autobusu
izmantot cilvēkiem no vienas
mājsaimniecības. Autobusā regulāri tiks veikta arī dezinfekcija.
ZPR jau ilgstoši iesaistījies
vairāku projektu, kas saistīti ar
zaļo enerģiju un videi draudzīgu
transportu, ieviešanā. Ar šo aktivitāti tiek uzsvērta projekta reģionālā pieeja, jo bezpilota autobusa
demonstrējumi tiek organizēti
reģiona pilsētās, un Jelgava ir

pirmā, kuras iedzīvotājiem būs
iespēja iepazīt bezpilota autobusu. Pēc tam šāda iespēja tiks
piedāvāta arī Aizkraukles iedzīvotājiem. Sadarbībā ar Satiksmes
ministriju, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju
un Ceļu satiksmes drošības direkciju ir plānots turpināt šādus
projektus, ieviešot tos arī citās
Zemgales pilsētās un pielietojot
arvien jaunas inovatīvas tehnoloģiskās iespējas, kā, piemēram,  Sintija Čepanone
ar pilnīgu attālināto vadību noJelgavas Izglītības
drošinot šādu transportlīdzekļu
pārvalde apkopojusi
kustību.
12. klašu centralizēto
Projekts «Pārrobežu sadareksāmenu rezultābība pārejai uz videi draudzīgu
tus un šobrīd turpina
autonomo (bezvadītāju) pirmās/
to detalizētu analīpēdējās jūdzes sabiedrisko transzi. Jelgavnieku snieportu» tiek īstenots no 2017. gada
gums centralizētajā
oktobra līdz 2020. gada septemeksāmenā latviešu
brim, un tā kopējais budžets ir 3,8
valodā un angļu vamiljoni eiro, no kā 2,8 miljonus
lodā ir līdzīgs vidēeiro līdzfinansē «Interreg» Baltijam rādītājam valstī,
jas jūras reģiona transnacionālās
savukārt matemātikā
sadarbības programma.

Vislabākie rezultāti –
angļu valodas eksāmenā

Pasākumos ar fiksētām sēdvietām jānorāda apmeklētāja vārds un kontakti
 Emīls Rotgalvis

Ministru kabineta jūlija pēdējā sēdē lemts par
atvieglotiem noteikumiem dažādu kultūras
pasākumu rīkotājiem no 1. augusta. Turpmāk,
iegādājoties biļeti, jānorāda savs vārds un kontakti, jo izmaiņas pasākumu rīkotājiem paredz
pienākumu nodrošināt personalizētas sēdvietas.
Ar jaunajiem noteikumiem tiek iepazīstināti arī
biļešu pircēji Jelgavas kultūras nama kasē, informē pašvaldības iestādē «Kultūra».

Jaunie noteikumi paredz, ka
bibliotēkās, kultūras centros,
izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātra ēkās, koncertzālēs,
kinoteātros, kur apmeklētājiem ir fiksētas sēdvietas, uz
apmeklētājiem vairs neattiecas
divu metru fiziskās distances
prasība un prasība par četru
kvadrātmetru nodrošināšanu vienai personai. Turpmāk

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

Augustā Jelgavas pilsētas slimnīcā darbu
uzsākusi multiprofesionālā rehabilitācijas komanda. Tas
nozīmē, ka turpmāk
noteiktām pacientu
grupām stacionārā
būs iespēja saņemt
agrīnās rehabilitācijas pakalpojumus.

plāns pacientam tiek izstrādāts, iesaistoties ārstējošajam
ārstam un ārstam rehabilitologam.
A.Ķipurs skaidro, ka komandas darbs rehabilitācijas jomā
īpaši nozīmīgs ir neiroloģijas
profila slimniekiem, piemēram, pēc insulta, stacionētajiem pacientiem pēc traumām
un ķirurģiskā profila slimniekiem. «Jāatzīst, ka rehabilitācijas speciālistu komandai
darba lauks paveras ļoti plašs,
un esam gandarīti, ka nu varam izpildīt arī šo Veselības
ministrijas uzstādījumu,» norāda slimnīcas vadītājs.
Viņš spriež, ka šī joma slimnīcā perspektīvā noteikti ir
attīstāma, jo, secīgi īstenojot
slimnīcas nodaļu rekonstrukciju, ir radīti visi priekšnosacījumi, lai rehabilitācijas
pakalpojumus vēl augstākā
kvalitātē varētu nodrošināt
gan tiem, kas ārstējas ambulatori vai izmanto dienas
stacionāru, gan arī tiem, kam
ātrākas atveseļošanās nolūkā
būtu vērtīga stacionārā rehabilitācija. «Paplašinot slimnīcā
sniegto pakalpojumu klāstu,
nākotnē noteikti varētu apsvērt speciālu rehabilitācijas
gultu izveidi. Tas ļautu nodrošināt ārstēšanos stacionārā,
akcentējot tieši rehabilitāciju,» nākotnes plānus ieskicē
A.Ķipurs.

blakus sēdvietās pasākumos
var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas
mājsaimniecības locekļi, un ne
vairāk kā četras personas, kas ir
vienas mājsaimniecības locekļi.
Starp katrām blakus esošajām
divām vai četrām sēdvietām
jābūt nodrošinātai viena metra
distancei vai aizsargbarjerai.
Turpinājums 3. lpp.
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– par sešiem procentiem zemāks, liecina
Izglītības pārvaldes
apkopotie dati.

2019./2020. mācību gada
noslēgums būtiski atšķīrās no
citiem gadiem, jo Covid-19 dēļ
tika ieviestas korekcijas valsts
pārbaudes darbu plānā. Proti,
absolvēt pamatskolu varēja,
nekārtojot eksāmenus, savukārt vidusskolu beidzējiem obligāti bija tikai trīs centralizētie

eksāmeni – svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības
jautājumos Inita Mazūdre
skaidro, ka eksāmenu angļu
valodā kārtoja 444 Jelgavas
12. klases skolēni un vidējais rezultāts ir tāds kā valstī
kopumā – 71 procents. Pagājušajā gadā 450 šī eksāmena
kārtotāju vidējais rezultāts bija
zemāks – 65 procenti. Arī vērtējot mācību sasniegumus pa
skolām, rezultāti centralizētajā
eksāmenā angļu valodā ir visaugstākie, piemēram, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijā skolēnu zināšanas šajā priekšmetā
novērtētas ar 85,3 procentiem
(eksāmenu kārtoja 70 skolēni),
Jelgavas Valsts ģimnāzijā – ar
80,6 procentiem (kārtoja 87
skolēni), savukārt Jelgavas 4.
vidusskolas divpadsmitie kopumā ieguvuši 80,1 procentu.
Šo eksāmenu 4. vidusskolā
kārtoja 37 vidusskolas beidzēji.
Turpinājums 3. lpp.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Nozīmīgākie remonti šovasar
notiek 10 izglītības iestādēs
 Emīls Rotgalvis

Vasaras brīvlaikā Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādes gatavojas jaunajam mācību gadam – tiek
atjaunotas telpas, nomainītas un remontētas iekšējās
un ārējās inženierkomunikācijas, labiekārtota teritorija. 2020. gadā ģimnāziju,
vidusskolu un pamatskolu
remontiem no pašvaldības
budžeta paredzēti 395 000
eiro, bet remontiem pirmsskolas izglītības iestādēs
– 755 000 eiro. Kā informē
Jelgavas Izglītības pārvaldē,
visos aktuālajos projektos
šobrīd noris intensīvs darbs.
«Darbu ziņā šis gads ir ievērojami
rosīgāks par iepriekšējo – ir uzsākts
liels projekts bērnudārza «Kamolītis»
jumta un lietusūdens kanalizācijas
pārbūvei, notiek vairāku apjomā mazāku projektu realizācija. Kā ik gadu,
plānojot budžetu, darbu prioritāti
nosaka drošības, ugunsdrošības un
vides pieejamības prasības. Ievērojami
darbi saistīti ar ēku Skolas ielā 2 un
Mātera ielā 30 sakārtošanu, jo telpas
jāpielāgo jauno audzēkņu vajadzībām,»
stāsta Izglītības pārvaldes galvenais
speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris Baltais.

Bērnudārzos turpinās
jumta pārbūve

Vērienīgākie darbi norisinās pirmsskolas izglītības iestādē «Kamolītis»,
kur uzsākta jumta pārbūves 1. un 2.
kārta, kā arī lietusūdens kanalizācijas
sistēmas izbūve. ««Kamolītis» ir viens
no pēdējiem pašvaldības bērnudārziem,
kam vēl ir savietotais jumts, tāpēc,
lai novērstu ilgstošu sūci, paredzēts
izbūvēt jaunu četrslīpju jumtu un
nodrošināt lietusūdens novadīšanu,»
skaidro A.Baltais. Jumta pārbūves
1. un 2. kārtas kopējās izmaksas ir
350 000 eiro. Nākamvasar paredzēts
izbūvēt jumtu arī virs otrā stāva āra
pārejām un korpusus savienojošā
gaiteņa. Kā informē iestādes vadītāja
Anita Bērziņa, tas bērniem sniegs
papildu vietu āra aktivitātēm, vienlaikus pasargājot no nokrišņiem. Jumta
pārbūve, nomainot savietoto jumtu,
nepieciešama arī pirmsskolas izglītības
iestādei «Pasaciņa».
Līdz ar agrākās bērnu un jauniešu
centra «Junda» ēkas atbrīvošanos
Skolas ielā 2 tajā telpas tiek pielāgotas
pirmsskolas vajadzībām, lai tur varētu
atvērt četras bērnudārza «Sprīdītis»
grupas 80 audzēkņiem. Paralēli būvdarbiem tiek gādāts telpu aprīkojums
un mēbeles. Kā skaidro Izglītības pārvaldes galvenais speciālists iepirkumu
jautājumos Nauris Pundors, daļa mēbeļu jau pasūtītas, savukārt par atlikušo
mēbeļu iegādi izsludināts iepirkums.
Tāpat darbi norisinās citos bērnudārzos. «Ik gadu secīgi notiek virtuves
sakārtošana bērnudārzos, veicot telpu
atjaunošanu, komunikāciju izbūvi
un nomaiņu, iekārtu un mēbeļu uzstādīšanu. Šogad vienkāršota virtuves telpu atjaunošana tiek īstenota
pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis»
un «Zemenīte». «Lācītī» darbi ir apjomīgāki, jo tiek pārbūvētas bijušās
katlumājas telpas, pielāgojot tās iestādes vajadzībām. Kopējās izmaksas
ir 110 000 eiro. Savukārt «Zemenītē»
virtuves atjaunošana izmaksā 75
000 eiro. «Pasaciņai» virtuve šogad
tiek projektēta, lai to varētu atjaunot
nākamvasar. Tur šogad norit atsevišķu
iekštelpu remontdarbi. Bet «Zīļukā»
tiek veikti avārijas remontdarbi, jo
vienā telpā apakšā esošo komunikāciju

dēļ tika bojāta grīda,» informē A.Baltais. Tāpat «Rotaļā», «Vārpiņā» un
«Zemenītē» pabeigta individuālo siltumpunktu renovācija, un tā veikta arī
Centra pamatskolā.

Pamatskolu vajadzībām pielāgo
telpas un pagalmus

Jelgavas pamatskolā «Valdeka»-attīstības centrā noslēdzas iepriekš
uzsāktā projekta 3. kārta, kuras laikā
nosiltināti skolas pamati, ieviesti
lietusūdens novadīšanas risinājumi,
labiekārtota daļa iekšpagalma, ieklājot
tur bruģakmens segumu. Šo būvdarbu
izmaksas ir 50 000 eiro. «Mūsu bērni
ir ļoti dažādi, un šāds segums atbilst
viņu vajadzībām, lai varētu droši
pārvietoties pa pagalmu. Iepriekš pie
iekšpagalma izejas ieklātais asfalts
savu laiku jau bija nokalpojis. Nākotnē ceram turpināt seguma nomaiņu,
vienlaikus izveidojot arī lietusūdens
kanalizāciju, jo pašreizējais segums
rudenī un pavasarī ir ar lielām peļķēm,
ziemā apledo. Strādājam arī paši un
esam ierīkojuši mazas sajūtu takas,
plānojam gādāt arī jaunas rotaļu ie- Pirmsskolas izglītības iestādē «Kamolītis» sākusies jumta pārbūve. Šis ir viens no pēdējiem pašvaldības
kārtas,» skaidro Jelgavas pamatskolas bērnudārziem ar pagājušā gadsimta otrajā pusē izbūvēto plakano jumtu. Šāds jumts rada problēmas, jo
«Valdeka»-attīstības centra direktores uzkrāj ūdeni, bet ar jauno četrslīpju jumtu un lietus novadīšanas sistēmu nokrišņi vairs neradīs bojājumus.
vietnieks administratīvi saimnieciskajā
darbā Raimonds Žaggers.
Gatavojoties apjomīgai pārbūvei
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkā
Meiju ceļā 9, no rudens audzēkņi nākamos divus gadus mācības turpinās citās
telpās – 5.–12. klašu skolēni mācīsies
Jelgavas pilī, savukārt 1.–4. klašu bērni
– ēkā Mātera ielā 30. Agrākās Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas telpas šovasar tiek pielāgotas jaunāko skolēnu
vajadzībām – tiek atjaunotas telpas,
ierīkots datu pārraides tīkls un veikti
elektromontāžas darbi. To izmaksas ir
80 000 eiro.

Veido modernas
dabaszinātņu klases

«Apjomīgs projekts šovasar tiek
realizēts arī Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijā – otrā stāva gaiteņa atjaunošana un dabaszinātņu klašu izveide
un aprīkošana. Tiek mainīta grīda
un apdare, veikta elektromontāža un
ierīkota ventilācijas sistēma atbilstoši
prasībām,» informē A.Baltais. Atjaunošanas darbu izmaksas ir 100 000 eiro,
bet aprīkojuma iegādei no pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirti vēl 143 303 eiro.
Tāpat šovasar ģimnāzijā sākas jaunas
bibliotēkas piebūves projektēšana,
kas ilgs līdz gada beigām, un šo darbu
izmaksas ir 40 000 eiro. Spīdolas Valsts
ģimnāzijas telpu atjaunošanu paredzēts
pabeigt līdz noteiktajam termiņam – 1.
septembrim, taču klašu jauno aprīkojumu, visticamāk, nāksies pagaidīt vēl
aptuveni mēnesi, jo jārēķinās ar pasūtīšanas un izgatavošanas laiku. «Iepirkums ir sarežģīts, jo atjaunojam un aprīkojam divas fizikas, vienu ķīmijas un
vienu dabaszinātņu klasi, taču tas būs
liels ieguvums skolai. Īpaši domāts par
nodrošinājumu praktiskajiem darbiem,
piemēram, būs galdi ar elektrības pieslēgumu, laboratorijas darba stacijas,
viena fizikas klase būs iekārtota amfiteātra veidā, nodrošinot ērtu darbošanos
gan skolēniem, gan skolotājam. Tāpat
klasēs būs iebūvēta skaņu sistēma un
interaktīvie ekrāni,» skaidro Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece administratīvi saimnieciskajā
darbā Ilze Miezīte.
Savukārt Jelgavas 5. vidusskolā tiek
atjaunots trešā stāva gaitenis. Pirms
diviem gadiem līdzīgi sakārtots gaitenis
otrajā stāvā, un arī šobrīd tiek veikti
apdares darbi, mainīts grīdas segums
un klašu durvis. Vienlaikus ēkas trešajā
stāvā atjaunotas divas tualešu telpas. Šī
projekta izmaksas ir 50 000 eiro.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā tiek veidoti četri dabaszinātņu kabineti un atjaunots gaitenis. Betonējot
grīdas, klasēs tiek izbūvēti elektrotīkli, kas nodrošinās jaunā aprīkojuma – praktiskajiem darbiem paredzētu
galdu, interaktīvo ekrānu un laboratorijas darba staciju – darbību. Tāpat būvdarbi notiek skolas pagalmā,
kur tiek izbūvēta sakaru kanalizācija un atjaunots ietves segums, vienlaikus izveidojot arī 140 jaunas velonovietnes. Jāpiebilst, ka līdz šim pie skolas bija tikai 40 velonovietnes. Savukārt kosmētiskais remonts veikts
atsevišķās klašu telpās.

Lai ēkā Mātera ielā 30 rudenī mācības varētu uzsākt
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 1.–4. klašu skolēni,
šobrīd tiek pielāgotas telpas jaunāko klašu vajadzībām, kā arī ierīkots datu pārraides tīkls un veikti elektromontāžas darbi. Telpu iekārtošanā palīdz skolēni
un personāls.

Jelgavas pamatskolā «Valdeka»-attīstības centrā šovasar līdz ar pamatu siltināšanu daļā pagalma ieklāts bruģis, aizstājot savu laiku nokalpojušo asfalta segumu. Tas
bērniem atvieglo pārvietošanos pa pagalmu, un skolā
cer, ka turpmākajos gados seguma nomaiņu varēs turpināt, vienlaikus ierīkojot arī lietusūdens kanalizāciju.

Jelgavas 5. vidusskolā šovasar notiek 3. stāva gaiteņa
atjaunošana, veicot to pēc tāda paša parauga, kā sakārtots
2. stāva gaitenis aizpagājušajā gadā. Savukārt pie skolas
līdz septembrim paredzēts atjaunot segumu arī ietvei,
ieklājot bruģi posmā no Dobeles šosejas līdz pirmajai
Foto: Raitis Supe, Ivars Veiliņš
iebrauktuvei uz skolu.

Vislabākie rezultāti –
angļu valodas eksāmenā
No 1. lpp.

Līdzīgs vidējiem rezultātiem
valstī un augstāks nekā iepriekšējā mācību gadā ir jelgavnieku
sniegums latviešu valodā: Jelgavā – 53 procenti, salīdzinājumā
Latvijā – 52 procenti. Šo eksāmenu kārtoja 548 izglītojamie.
Jāpiebilst, ka 2018./2019. mācību
gadā 527 divpadsmito zināšanas
latviešu valodā tika novērtētas
ar 50 procentiem. Vērtējot pa
skolām, šajā pārbaudījumā visaugstākais rezultāts ir Spīdolas
Valsts ģimnāzijā (73,6 procenti),
4. vidusskolā (69,8 procenti) un
Valsts ģimnāzijā (67,3 procenti).
«Centralizēto eksāmenu matemātikā Jelgavā kārtoja 554
vidusskolas beidzēji, un kopējais
rezultāts ir tikai 30 procenti.
Salīdzinājumam – valstī kopumā
zināšanu līmenis šajā mācību
priekšmetā novērtēts ar 36 procentiem,» skaidro I.Mazūdre.
Jāpiebilst, ka līdzīgi rezultāti bija
arī 2018./2019 mācību gadā, kad
jelgavnieku sniegums matemātikas eksāmenā novērtēts ar 29
procentiem (eksāmenu kārtoja
525 jaunieši), bet valstī kopumā
– ar 33 procentiem. Saskaņā ar apkopotajiem rezultātiem vislabāk
matemātikā veicies 5. vidusskolas
skolēniem – kopējais rezultāts ir

Galvenie pienākumi:
1. veikt pašvaldības iestāžu prasību (debitoru) uzskaiti un saistību (kreditoru) dokumentu apstrādi;
2. nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kontroli;
3. gatavot dokumentus gada un plānoto inventarizāciju veikšanai.
Prasības:
1. augstākā izglītība ekonomikā ar specializāciju grāmatvedībā;
2. vēlama pieredze attiecīgā jomā;
3. spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, pieņemt lēmumus,
kā arī strādāt komandā;
4. vēlamas prasmes darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu «Horizon», labas
prasmes darbā ar MS programmatūru («Word», «Excel»).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).
Pieteikuma dokumentus sūtīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Pašvaldības iestāžu
centralizētā grāmatvedība» pa e-pastu gramatvediba@gramatvediba.jelgava.lv līdz
2020. gada 25. augustam (ieskaitot).
Piedāvātais atalgojums – 1049–1311 EUR (bruto).

VESELĪBAS DIENA JELGAVĀ
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

25. augustā aicina piedalīties Veselības dienas aktivitātēs.

Šajā dienā jelgavniekiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas pārbaudīt holesterīna
un glikozes līmeni asinīs ar ekspresdiagnostikas testu.
To varēs veikt no plkst.12.30 līdz 15.30 Dobeles ielā 62A.
Tāpat interesenti aicināti uz izglītojošu bezmaksas lekciju «Uzturs sirds veselībai»,
ko vadīs sertificēta uztura speciāliste Elīza Madara Treija.
Lekcija notiks no plkst.12.30 līdz 13.30 Dobeles ielā 62A.
Abām aktivitātēm obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25612545.     
Mēbeļu ražošanas uzņēmums «Imelh»
(reģ.Nr.40103340199),
kur strādā ar masīvkoku, aicina darbā

MĒBEĻMEISTARU(-I)/
GALDNIEKU(-CI).

Ja tev ir
• pieredze mēbeļu individuālu pasūtījumu
izgatavošanā un kokapstrādē,
• precizitāte un augsta atbildības izjūta
patstāvīga darba izpildē,

Rekonstruē Zvaigžņu
ielas rotaļu laukumu

58,8 procenti –, Valsts ģimnāzijā
(48,2 procenti) un Spīdolas Valsts
ģimnāzijā (44,4 procenti). Jāņem
gan vērā, ka eksāmenu matemātikā 5. vidusskolā kārtoja 18
skolēni, kamēr Valsts ģimnāzijā
96, bet Spīdolā 73 vidusskolēni.
Divpadsmitie pēc savas izvēles
varēja kārtot papildu eksāmenus,
un šo iespēju daļa pilsētas skolēnu
arī izmantoja – izvēles centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja
34 skolēni (pagājušajā gadā 48),
fizikā – 27 (pērn 37), ķīmijā – 19
(23), krievu valodā – 139 (148),
vācu valodā – 1 (pagājušajā gadā
eksāmenu vācu valodā jelgavnieki
nekārtoja), savukārt apliecināt
savas zināšanas Latvijas un pasaules vēsturē šogad izvēlējās
248 jaunieši (pērn 256). Tādējādi
salīdzinājumā ar pagājušo mācību
gadu būtisku izmaiņu izvēles
centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav un arī zināšanu
novērtējums, kopumā vērtējot,
ir līdzīgs. Piemēram, bioloģijā
jelgavnieku vidējais vērtējums ir
57 procenti (pērn 58 procenti),  Emīls Rotgalvis
fizikā – 35 procenti (pērn tikpat),
Šonedēļ uzsākta rotaļu laukuma pārbūve Zvaigžņu
savukārt ķīmijā ir vidējā kopvērielā blakus Zvaigžņu dīķim, kā arī jauna āra trenažieru
tējuma samazinājums – no 61
laukuma izbūve pie daudzdzīvokļu ēkas Lāčplēša ielā
procenta 2018./2019. mācību gadā
19a. Vecās rotaļu iekārtas demontētas jau jūlijā, bet
līdz 54 procentiem 2019./2020.
jaunās plānots uzstādīt līdz septembra beigām, informācību gadā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pašvaldības iestāžu centralizētā
grāmatvedība» (reģ.Nr.90000994696) aicina darbā
VECĀKO GRĀMATVEDI (1 vakance uz noteiktu laiku).

• B kategorijas autovadītāja apliecība,
mēs piedāvājam:
• labi apmaksātu darbu atbilstoši padarītajam,
• elastīgu darba laiku,
• sociālās garantijas.
Atalgojums – sākot no 1000 EUR (bruto).
Pieteikties pa e-pastu marika@imelh.lv
vai tālruni 29490079.
Mēs atrodamies: Jelgavas novads,
Glūdas pagasts, Grantskalni-2.

Plkst. 12.00 būs iespēja bez maksas nodegustēt
dabisko uztura bagātinātāju ražotnes "I’M UNITY"
veselīgos upeņu, melleņu, plūškoka eliksīrus
Pieteikšanās degustācijai pa tālruni +371 63005447
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mē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja.

«Zvaigžņu ielas rotaļu laukuma vecās koka iekārtas jau
bija sapuvušas un kļuvušas
nedrošas, tāpēc tās demontētas.
10. augustā sākta šī laukuma
rekonstrukcija, kā arī jauna
laukuma izveide pie daudzdzīvokļu nama Lāčplēša ielā. Abās

vietās tiks ieklāts segums un
visas iekārtas paredzēts uzstādīt
līdz septembra beigām,» skaidro
I.Gamorja.
Laukumā Zvaigžņu ielā uzstādīs vairākas jaunas iekārtas, kas
būs pieejamas gan apkārtnē dzīvojošajiem, gan citiem bērniem.

Piedāvātais atalgojums – 790 EUR (bruto).
Papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos.
Pieteikuma dokumentus – dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes
aprakstu (CV), izglītību apliecinošus dokumentus – iesniegt Filozofu ielā 50, Jelgavā,
vai pa e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai –
63013333, 63023866, 63021773.

JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA
aicina mācīties mūziku profesionālās
ievirzes izglītības programmās.

Foto: Ivars Veiliņš

No 1. lpp.

– e-pasts. Pērkot biļetes «Biļešu
paradīzes» interneta veikalā, pircējam obligāti jānorāda personas
dati katras biļetes lietotājam.
Neaizpildot obligātos laukus, iegādāties biļetes nevarēs. Klients
jebkurā brīdī var mainīt biļetes
lietotāja datus – tas izdarāms
«Biļešu paradīzes» mājaslapā vai
pa tālruni 90002000 neatkarīgi
no tā, vai biļete pirkta internetā
vai kasē.
Kā novērots Jelgavas kultūras nama kasē, pirmajā nedēļā
pēc jauno noteikumu stāšanās
spēkā vairums pircēju nav bijuši
informēti par personas datu
nodošanas prasībām. Arī šobrīd
teju katru nākas iepazīstināt
ar jaunajiem noteikumiem, bet
papildus pie kases izvietots
informatīvs apraksts, kur izklāstīta jaunā biļešu iegādes
kārtība. Tāpat kasē pirmajā ne-

dēļā vērsušies daudzi pircēji, kas
biļetes iegādājušies agrāk un nu
vēlas mainīt tās lietotāja datus.
Pagaidām kultūras nama kasē
nav bijuši gadījumi, kad prasība
nodot savus datus būtu atturējusi kādu no biļešu iegādes.
Uz katras personalizētās biļetes tiek norādīts tās turētāja
vārds un uzvārds. Ierodoties uz
pasākumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, un datiem
jāsakrīt ar biļetē vai aktuālajā
biļešu īpašnieku personas datu
sarakstā norādīto. Ierodoties uz
pasākumu bez personalizētām
biļetēm vai ar citu personu biļetēm, apmeklētājiem jānodod savi
personas dati organizatoram,
kurš SPKC vajadzībām tos uzglabās vienu mēnesi. Pasākumu
apmeklētāji aicināti personalizēt
biļetes arī tad, ja tās iegādātas
līdz 1. augustam.

Aicina pieteikties semināram «Izzini melanomu!»
listi, medmāsas, fizioterapeiti,
frizieri, manikīra un pedikīra
Sākusies pieteikšanās
meistari, fitnesa treneri, deju
izglītojošiem semināskolotāji, peldēšanas treneri, soriem par melanomu
ciālie darbinieki un citu profesiju
to profesiju pārstāvpārstāvji, kas ikdienā savā projiem, kas ikdienā ir ciefesionālajā darbībā biežāk nekā
šā saskarē ar cilvēku
citi saskaras ar cilvēku ķermeni.
ķermeni. Bezmaksas
Melanomas savlaicīgai atklāšaseminārs notiks arī
nai ir īpaši liela nozīme – tas ir
Jelgavā – 22. augusādas vēzis, kas attīstās strauji
tā viesnīcas «Zemgaun agresīvi. Semināros iegūtās
le» konferenču zālē,
zināšanas un prasmes veicinās
informē melanomas
agrīnu melanomas diagnostiku,
pacientu atbalsta
sadarbojoties dažādām sabiedbiedrība «Soli priekšā
rības grupām, informē biedrība
melanomai».
«Soli priekšā melanomai».
Seminārs sāksies pulksten
22. augustā uz semināru Jel- 12 ar biedrības vadītājas Olgavā tiek gaidīti masieri, podo- gas Valciņas lekciju «Melanologi, skaistumkopšanas speciā- mas aktualitāte sabiedrībā»,

 Emīls Rotgalvis

UZŅEMŠANA –
25. AUGUSTĀ NO PLKST.16 LĪDZ 18.
Vairāk informācijas – skolas mājaslapā
http://jelgavasmuzskola.lv/.

Rotaļu laukums, kas paredzēts
bērniem līdz 12 gadu vecumam,
SIA «Jelgavas tipogrāfija»
ietvers multifunkcionālu rotaļu
(reģ.Nr.43603009384)
kompleksu, slīdkalniņu, līdzsvaaicina pievienoties savai komandai
ra šūpoles un kāpelēšanas trasi.
dažādu iekārtu OPERATORUS(-ES).
Līdzšinējais smilšu segums tiks Piedāvātais atalgojums – no 4 EUR/st. (bruto).
aizstāts ar koka mizas mulču.
Ielūkojies mūsu aktuālajās vakancēs –
Savukārt pie Lāčplēša ielas 19a
https://jt.lv/par-mums/vakances!
tiks demontēta teritorijā esošā
Mēs esam sociāli atbildīgi, atvērti un
vecā rotaļu iekārta un izveidots
profesionāli!
āra trenažieru laukums ar guTavu CV un īsu pieteikumu gaidīsim
mijas segumu. Tas līdzināsies
pa e-pastu jt@jt.lv.
citiem trenažieru laukumiem
pilsētā un būs ar iekārtām da- Meklē darbu
žādām vecuma grupām.
Darbus un iekārtu piegādi Podnieks meklē darbu.
veic SIA «Fixman». Kopējās iz- T.24905173.
maksas ir 48 999,68 eiro ar PVN.

Pasākumos ar fiksētām sēdvietām
jānorāda apmeklētāja vārds un kontakti
Pametot sēdvietu, personai jāievēro divu metru distancēšanās
nosacījumi.
Noteikumu izmaiņas, samazinot distanci starp sēdvietām
no diviem līdz vienam metram,
nozīmē arī to, ka pasākuma
rīkotājam jānodrošina personalizētas sēdvietas, jo tam jāspēj
identificēt katru personu, kas
sēž attiecīgajā sēdvietā, un šī informācija jāglabā vēl mēnesi pēc
pasākuma, ja gadījumā tā ir nepieciešama Slimību profilakses
un kontroles centram (SPKC).
Iegādājoties biļetes uz pasākumiem Jelgavas kultūras
nama un citās «Biļešu paradīzes» kasēs, par biļešu lietotāju
personas datu ievadi parūpēsies
kasieris. Dati, kas biļetes pircējam obligāti jānorāda, ir vārds,
uzvārds, tālrunis, bet pēc izvēles

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā:
• ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJU speciālās
pamatizglītības programmā izglītojamajiem
ar garīgās veselības traucējumiem (izglītojamie apgūst valsts pamatizglītības standartā
noteikto mācību saturu) uz nenoteiktu laiku
nepilnai darba likmei (0,2 slodzes jeb 6
stundas nedēļā);
• INFORMĀTIKAS UN DATORIKAS SKOLOTĀJU speciālās pamatizglītības programmās
uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei
(0,3 slodzes jeb 8 stundas nedēļā).

no pulksten 12.30 līdz 13.15
dermatologs Raimonds Karls
stāstīs par tēmu «Melanoma kā
saslimšana», no pulksten 13.15
līdz 13.55 paredzēta lekcija
«Melanoma un psihe» (psiholoģe
Jolanta Lamstere), no pulksten
13.55 līdz 14.05 varēs uzzināt
pacienta stāstu, bet noslēgumā
plānoti jautājumi un diskusija.
Seminārā varēs saņemt īpaši
šim projektam izveidotu informatīvu bukletu «Izzini melanomu!». Dalība ir bez maksas,
tomēr pulcēšanās ierobežojumu
dēļ dalībnieku skaits seminārā
ir ierobežots, tādēļ interesenti
aicināti pieteikties laikus. Reģistrācijas anketa pieejama vietnē
https://ej.uz/izzini. Tālrunis
uzziņām – 27883443.

Līdzjūtības

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu
Ar jums, starp jums
Ar maigo ziedu dvesmu,
Ik rasas pilienā, kas saulē lās,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās...
(I.Rudene)
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir
kopā ar Vitāliju Laboru,
tēvu mūžībā aizvadot.
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar mūsu
kolēģi Skaidrīti,
no vīramātes atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MIHAILS JAREMČUKS (1940. g.)
LUDMILA ZOLBERGA (1947. g.)
JĒKABS EGLĪTS (1925. g.)
ANATOLIJS MULLAJANOVS (1950. g.)
ĻUBOVA BUŠUJEVA (1942. g.)
ĻUBOVA NEIMANE (1958. g.)
ROSTISLAVS LABORS (1937. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.12 Zanderu kapsētā.
RITA BALODE (1937. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.14 Baložu kapsētā.
DZIDRA ARBIDĀNE (1936. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.14 Meža kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Būvdarbi Loka maģistrālē
noslēgsies septembrī

 Ritma Gaidamoviča

30. septembris – tas ir datums, kad jābūt pabeigtiem divus gadus ilgušajiem rekonstrukcijas
darbiem Loka maģistrālē, lai jau šoruden 4,7
kilometrus garo tranzīta ielu nodotu ekspluatācijā. Būvnieks uzsver, ka šobrīd koncentrējas
uz asfalta virskārtas izbūvi atsevišķos Loka maģistrāles posmos un labiekārtošanas darbiem,
tāpat tiek asfaltētas apbraucamās ielas un
vairākās no tām izbūvēts jauns ietves segums.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatu, kā šobrīd
mainījusies Loka maģistrāle un kas vēl augustā
un septembrī objektā jāpaveic.
Loka maģistrāles no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
rekonstrukcija tika sākta
2018. gada septembrī. Pagājušajā būvdarbu sezonā
akcents likts uz inženierkomunikāciju, ielu apgaismojuma sakārtošanu, pārvada pār
dzelzceļu pārbūvi un rotācijas
apļu izbūvi, bet šajā sezonā
aktuālāki ir tieši asfaltēšanas
un labiekārtošanas darbi.
«Projekta gaitā izdevies pil-

nībā vadīties pēc sākotnējā
darbu plāna, un šobrīd varam
teikt, ka palikusi vien astīte –
esam paveikuši vairāk nekā
80 procentus no vērienīgajā
rekonstrukcijas projektā paredzētā. Vēl atsevišķos Loka
maģistrāles posmos un jaunajā rotācijas aplī pie Bērzu ceļa
jāizbūvē asfalta virskārta.
Šobrīd intensīvi tiek bruģētas
ietves, esam sākuši ieklāt asfaltu veloceliņam, tiek sakārtotas sabiedriskā transporta

pieturas. Līdz augusta beigām
mums ir jāpabeidz darbi pie
Jelgavas 6. vidusskolas, lai,
jauno mācību gadu uzsākot,
tie netraucētu piekļūšanu
skolai. Tāpat strādājam pie
daudzdzīvokļu mājām Loka
maģistrālei piegulošajā teritorijā, kur vēl tiek veidotas
autostāvvietas, un paralēli
visiem būvdarbiem esam
ķērušies pie koku un košumkrūmu stādīšanas, kas tiek
organizēta no Kalnciema ceļa
puses,» stāsta pilnsabiedrības
«ReRe vide – Hidrostatyba»
atbildīgais būvdarbu vadītājs
Edgars Krastiņš.
Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā tiek sakārtota
ne vien tranzīta iela, bet arī
vairākas blakus ielas, kas
izmantotas kā apbraucamie
ceļi, – tiek savestas kārtībā uz
ielām esošās akas, izbūvētas
jaunas ceļa apmales, ielas
noasfaltētas. Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja

Pamanāmas vizuālās pārmaiņas ir teritorijā pie Jelgavas 6. vidusskolas. Tur pārveidots
skolas pagalms – nojauktas vecās kāpnes un to vietā izbūvēts bruģēts laukums, kurā varēs
notikt skolas pasākumi. Pie skolas un ēkas, kurā atrodas peldbaseins, izveidots stāvlaukums
vairāk nekā 70 automašīnām, līdz ar to automašīnu novietošana turpmāk būs ērtāka gan
vecākiem, kuri vedīs bērnus uz skolu, gan arī peldbaseina apmeklētājiem. Rekonstrukcijas
gaitā arī rasta iespēja izveidot pandusu pie peldbaseina ieejas, lai ēkā ērti var iekļūt arī
cilvēki ratiņkrēslā un vecāki ar bērnu ratiņiem. Tāpat pie skolas uzstādīts 71 veloturētājs,
kur pietiks vietas 142 velosipēdiem.
Foto: Ivars Veiliņš

Kristīne Vuškārniece stāsta,
ka lielākajā daļā apbraucamo
ceļu darbi jau ir pabeigti, bet
atsevišķās ielās tie vēl turpinās. Projekta noslēgumā būs
noasfaltēts Strautu ceļš posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam, Bērzu ceļš posmā
no Kļavu ceļa līdz Strautu
ceļam, Bērzu ceļš no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai,
Pērnavas iela posmā no Bērzu
ceļa līdz Rīgas ielai, Pumpura
iela posmā no Rīgas ielas līdz
Brīvības bulvārim, Paula
Lejiņa iela no Pumpura ielas
līdz Aviācijas ielai un Rubeņu
ceļš posmā no Garozas ielas
līdz Loka maģistrālei. «Būvdarbu laikā konstatējām, ka
Loka maģistrāles apbraukšanai intensīvi tiek izmantots
arī grantētais Bērzu ceļš
posmā no Pērnavas ielas līdz
Vecajam ceļam un Vecā ceļa
posms no Institūta līdz Pērnavas ielai, tāpēc pašvaldība
ir radusi iespēju noasfaltēt arī
šos ielas posmus. Šobrīd ir sa-

skaņoti būvdarbi, un drīzumā
sāksies asfaltēšana,» stāsta
K.Vuškārniece, papildinot, ka
vairākās ielās, kas izmantotas
kā apbraucamie ceļi Loka
maģistrāles rekonstrukcijas
gaitā, tiek sakārtotas arī ietves. Piemēram, pilnīga ietves
pārbūve notiek Pērnavas ielā
gar daudzdzīvokļu mājām,
Paula Lejiņa ielas posmā no
Pumpura ielas līdz Aviācijas
ielai.
Tranzīta ielas rekonstrukcijas gaitā pārbūvēts arī pārvads pār dzelzceļu. Satiksme
pār to tika atjaunota jau
pagājušā gada augusta beigās.
«Vasaras sākumā pārvadam
tika uzstādītas auto un gājēju
drošības barjeras un nobruģēta ietve no abām pusēm līdz
pārvadam, bet nesen segums
izbūvēts tieši ietves pārvada
daļai,» stāsta E.Krastiņš, norādot, ka iedzīvotāji pārvadu
var šķērsot tikai pa vienu
pusi, jo apvienotais gājēju un
velosipēdistu ceļš tur izbūvēts

tikai labajā pusē virzienā no
centra.
Jāpiebilst, ka Loka maģistrāles pārbūves projektā būs
izbūvēti četri apļveida krustojumi, pilnībā rekonstruētas
inženierkomunikācijas, ielu
apgaismojums un pārvads pār
dzelzceļu, ierīkoti gājēju un
velosipēdu celiņi, automašīnu
stāvvietas, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas
un pie pilsētas robežas izveidota atpūtas vieta ar tūrisma
informācijas stendu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Loka maģistrāli rekonstruē,
piesaistot ES finansējumu
nacionālās nozīmes centru
integrēšanai Eiropas vienotā
transporta tīklā (TEN-T).
Kopējās projekta izmaksas ir
21 679 350,03 eiro (ar PVN),
tostarp 12 004 303 eiro ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro – valsts
budžeta dotācija pašvaldībai
un 9 110 520 eiro – Jelgavas
pašvaldības finansējums.

Rekonstruējot pilsētas ielas, ir svarīgi domāt ne tikai par autovadītājiem, bet arī par mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem. Loka maģistrāles pārbūves
gaitā no Kalnciema ceļa līdz Aviācijas ielas rotācijas aplim 3370 metru garumā izveidota atsevišķa
bruģēta ietve gājējiem un 2550 metru garumā izbūvēts veloceļš velosipēdistiem un skrituļotājiem. Jaunais veloceļš ir līdzīgs tam, kāds jau gadus desmit kalpo Jāņa Čakstes bulvārī, – ar
sarkanu asfalta segumu. Kāds tas izskatīsies, var redzēt Loka maģistrālē gar «Ramirent» nomas
punktu, kur būvnieks ir ieklājis paraugu. Savukārt no Aviācijas ielas apļa līdz Langervaldes ielas
aplim, tostarp uz pārvada pār dzelzceļu, ir izbūvēta apvienotā ietve gājējiem un velosipēdistiem.
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Būvdarbu gaitā Loka maģistrāles un Rīgas ielas, Pērnavas un Rīgas
ielas krustojumā un pie bijušās ražotnes «Keramika» uzstādīti
mūsdienīgāki luksofori. «Pilsētsaimniecībā» norāda, ka tagad
arī šajos pilsētas krustojumos varēs veikt satiksmes intensitātes
mērījumus, jo tiks uzskaitīts, cik automašīnu tos šķērso. Domājot par iedzīvotāju drošību, visā Loka maģistrālē rekonstrukcijas
noslēgumā tiks uzstādītas arī 33 videonovērošanas kameras, bet
trijās vietās – pie «Keramikas», Kalnciema ceļa un Loka maģistrāles
krustojumā un pie rūpnīcas «Latvijas piens» – izvietotas ātruma
kontroles un automašīnu numura nolasīšanas sistēmas. Nepieciešamības gadījumā šie dati tiks nodoti iekšlietu struktūru rīcībā.

Vasaras sākumā dzelzceļa pārvadam būvnieki ir uzstādījuši drošības barjeras, bet pagājušajā mēnesī arī nobruģēta ietve. Jāpiebilst, ka gājēju un velobraucēju kustība pār pārvadu organizēta tikai vienā pusē. Pārvietoties var pa labo pusi
virzienā no Aviācijas ielas – tur izbūvēts apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš.
Sakārtota ne tikai Loka maģistrāle, bet arī tai piegulošās teritorijas. Proti, gar
privātmājām Loka maģistrāles kreisajā pusē, braucot
no Kalnciema ceļa puses, ir
izbūvēta jauna gājēju ietve,
bet lielākās pārmaiņas ir
teritorijā gar Loka maģistrāles daudzdzīvokļu mājām
numur 5, 7, 13, 15, 25 un 27
– pie šīm mājām pārbūvēti
automašīnu stāvlaukumi,
sakārtojot arī lietusūdens
novades sistēmu un nobruģējot tos. Lielākā daļa darbu
trijos stāvlaukumos jau pabeigti, un vietējie izmanto
iespēju savu auto novietot
labiekārtotajos laukumos.
Daļā stāvvietu vēl jāizveido
atdalošais marķējums. «Pilsētsaimniecībā» uzsver: lai
gan mainīta stāvlaukumu
koncepcija, vietu skaits palicis tāds pats kā iepriekš.

Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā pārbūvētas arī
sabiedriskā transporta pieturvietas, kurās šobrīd tiek uzstādītas nojumes. Līdz šim Loka maģistrāles pieturās šādu
nojumju lielākoties nemaz nebija, bet turpmāk sabiedriskā
transporta pasažieri tur varēs patverties no lietus vai sniega.

Lai drošāks ceļš no sabiedriskā transporta pieturas Aviācijas ielā uz
pilsētas industriālo rajonu, Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā
no Aviācijas ielas līdz pat uzņēmuma «AKG Thermotechnik Lettland» teritorijai izbūvēta ietve. 230 metrus garo ietvi klāj bruģakmens, un pa to var pārvietoties gan kājāmgājēji, gan velosipēdisti.
Apkārtējie uzņēmumi jau atzinuši, ka līdz ar ietves izbūvi vairāk
kļuvis to darbinieku, kas uz darbu brauc ar velosipēdu.
Pie Jelgavas administratīvās robežas
blakus metālapstrādes uzņēmumam
«SFM Latvia» izveidota atpūtas vieta, kurā uzstādīts
Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra veidots tūrisma informācijas stends. Tāpat laukumā ir vieta
četrām automašīnām, būs soliņš,
divas velonovietnes
un atkritumu urna.

Bērzu ceļa rotācijas aplis

Viens no būtiskiem papildu ieguvumiem, rekonstruējot Loka maģistrāli, ir tas, ka izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas
un atjaunots asfalta segums septiņu citu pilsētas ielu posmos šajā rajonā. Šīs ielas būvdarbu laikā tika izmantotas kā
apbraucamie ceļi, un šobrīd tajās tiek atjaunots brauktuves segums, bet atsevišķās arī izbūvēts jauns ietves segums.

Aviācijas ielas rotācijas aplis

Rubeņu ceļa rotācijas aplis

Langervaldes ielas rotācijas aplis

Lai nodrošinātu lielāku caurplūdi Loka maģistrāles krustojumos un izvairītos no papildu luksoforiem, kas varētu radīt sastrēgumus, četros Loka maģistrāles krustojumos izbūvēts
rotācijas aplis. Tāds ir Loka maģistrāles un Langervaldes ielas, Loka maģistrāles un Rubeņu ceļa, Loka maģistrāles un Aviācijas ielas un Loka maģistrāles un Bērzu ceļa krustojumā.
«Langervaldes ielas, Rubeņu ceļa un Aviācijas ielas rotācijas apļi ir pabeigti – apļa ārpuse un arī puse no apļa vidusdaļas ir nobruģēta ar dabīgo akmens bruģi dažādās krāsās,
bet otrā pusē uz zemes uzbēruma izveidoti apstādījumi. Šobrīd vēl turpinās darbi Bērzu ceļa aplī, kas izbūvēts kā pēdējais, – tas vēl ir jāasfaltē, jānobruģē un jāapzaļumo,» stāsta
būvdarbu vadītājs Edgars Krastiņš.
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Olimpiskā
Jelgavnieki Latvijas čempionātā Zemgales
centra stadionu nosauks
savās mājās izcīna trīs medaļas Jāņa Lūša vārdā
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē
Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikā
pieaugušajiem un
U-23 grupai. Tas bija
nozīmīgs notikums
ne tikai tāpēc, ka
noskaidroti valsts
čempioni, bet arī
tāpēc, ka Jelgavā
pieaugušo Latvijas
čempionāts vieglatlētikā norisinājās
pirmo reizi. Jelgavas
sportisti čempionātu
noslēdza ar trīs medaļām.
Jelgavas Sporta servisa
centrs (SSC) informē, ka pieaugušo konkurencē Jelgavas
sportisti izcīnīja vienu medaļu
– par to svētdien parūpējās
diska metēja Dace Šteinerte.
Viņa vienā no mēģinājumiem
disku aizmeta 43,96 metrus
tālu, un tas ļāva izcīnīt bronzas godalgu. «Mans rezultāts
ir atbilstošs apstākļiem, lai
gan ar treneri bijām pārliecinātas, ka varu aizmest vēl
pāris metru tālāk. Bet man
ir prieks par jauno sportisti
Vinetu Krūmiņu, kura izcīnīja
2. vietu, un viņas personīgo
rekordu – 44,76 metriem.

Foto: Latvijas
Vieglatlētikas savienība/
Guntis Bērziņš

Nedēļas nogalē pirmo reizi Jelgavā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem, kurā startēja arī mūsu
pilsētas sportisti. Vienīgo medaļu – bronzas – pieaugušo
grupā Jelgavai sagādāja diska metēja Dace Šteinerte, disku
raidot 43,96 metrus.
Tāpat priecājos par uzvarētāju Ingu Miķelsoni-Leimani,
kurai sanāca ļoti labs metiens,
bet domāju, ka arī viņa varēja aizmest tālāk, taču karstais laiks darīja savu,» stāsta
D.Šteinerte. Par čempioni
kļuva Jelgavas novada sportiste I.Miķelsone-Leimane ar
rezultātu 45,70 metri.
Pārējās divas medaļas jelgavniekiem ir U-23 konkurencē. Sudraba medaļu lodes

grūšanā izcīnīja Emīls Svens
Bumbieris ar rezultātu 11,29
metri, savukārt Dacei Asmei
– bronzas godalga 400 metru
skrējienā. Viņas rezultāts ir
1:03,06 minūtes.
SSC norāda, ka sacensību
pirmajā dienā neveiksmi piedzīvoja abi Jelgavas šā brīža
labākie sprinteri. 100 metru
distancē Māra Anna Zīverte
kvalifikācijas skrējienā guva
ceļa traumu un finālā, kaut

gan bija tam kvalificējusies,
neskrēja. Viņai – 8. vieta.
Savukārt Artūrs Isajevs, neskatoties uz nepatīkamām
sajūtām kājā, kad par sevi
lika manīt sena trauma, finālu tomēr noskrēja un finišēja
sestais. Diemžēl abi sportisti
otrajā sacensību dienā plānotajā 200 metru skrējienā
nepiedalījās. Čempionātā nestartēja arī Anastasija Geraseva, kura bija pieteikta
5000 metru skrējienam. Viņa
iepriekšējā dienā piedalījās
Latvijas čempionātā pusmaratonā Kuldīgā, un sportistes
pašsajūta nebija tik laba, lai
nākamajā dienā skrietu 5000
metrus.
Jāpiebilst, ka zelta medaļu
šķēpmešanā izcīnīja jelgavnieks Gatis Čakšs, kurš sacensībās pārstāvēja Jelgavas
novadu. Viņš šķēpu aizmeta
83,80 metrus, vien par deviņiem centimetriem atpaliekot
no sava personīgā rekorda.
Zelta medaļa ir arī Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktora vietniecei
Modrai Ignatei, kura čempionātā pārstāvēja Engures
novadu. Modra uzvarēja 10
000 metru soļošanā, finišējot
visātrāk no sešām sportistēm
– pēc 52:15,21 minūtes.
Čempionātu mūsu pilsētā
rīkoja Latvijas Vieglatlētikas
savienība sadarbībā ar SSC.

Jānis Timbors iegūst tiesības startēt Eiropas čempionātā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
airētāji divas nedēļas nogales pēc kārtas Priedaines distancē Jūrmalā ar panākumiem startēja
divos valsts čempionātos – Latvijas čempionātā
pieaugušajiem un Latvijas čempionātā junioriem
B grupā, kurā piedalās 2004. gadā dzimuši un
jaunāki sportisti. Latvijas čempionātā pieaugušajiem jelgavnieks Jānis Timbors izcīnīja trīs
čempiona titulus un ieguva tiesības pārstāvēt
valsti Eiropas U-23 čempionātā. Bet junioru
čempionātā B grupā par valsts čempioniem kļuva
Jelgavas pārairu četrinieka komanda.
Latvijas čempionāts pieaugušajiem Jūrmalā norisinājās
no 31. jūlija līdz 2. augustam,
un tajā Jelgavu pārstāvēja 12
sportisti, savukārt Latvijas
čempionāts junioriem B grupā notika aizvadītajā nedēļas
nogalē, un tajā par medaļām
cīnījās arī 13 BJSS airētāji.
«Izvērtējot abu čempionātu
rezultātus, ir gandarījums
un sajūta, ka šovasar labi pastrādāts. Tiklīdz ierobežojumi
ļāva, aizvadījām pa diviem
treniņiem dienā, un tas vistiešākajā mērā atspoguļojas
rezultātos. Liels pārsteigums
mums pašiem ir zelta medaļa
divniekos, kur Jānis Timbors
pirmo reizi 2000 metros airēja
pārī ar jelgavnieku Romeo
Medni. Nebija pārliecības, ka
varam pretendēt uz medaļu,
bet puišiem vēlme apliecināt
sevi bija spēcīga – viņi pierādīja, ka ir labākie,» stāsta airēšanas trenere Agita Puriņa.
Kopumā BJSS airētāji Latvijas čempionātā pieaugušajiem izcīnīja trīs zelta un
divas bronzas medaļas. Par
trīskārtēju čempionu kļuva
J.Timbors, kurš uzvarēja 2000
metros gan vieniniekos, gan
divniekos kopā ar R.Medni,
gan četriniekos kopā ar R.
Medni un diviem Jūrmalas

Specializētās airēšanas sporta
skolas audzēkņiem. Romeo
līdz ar to kļuvis par divkārtēju
Latvijas čempionu.
«Jānis tajā pašā Priedaines
distancē vēl veica atsevišķu
atlases braucienu, lai tiktu
uz Eiropas U-23 čempionātu,» stāsta trenere A.Puriņa.
Viņa skaidro, ka uz atlasi tiek
aicināti Latvijas čempioni,
kuriem vēl jāizpilda noteikti
kritēriji, lai iegūtu Airēšanas
federācijas akceptu dalībai
Eiropas vai pasaules čempionātā. Jānis šos kritērijus izpildīja un varēs pārstāvēt Latviju
Eiropas U-23 čempionātā,
kas notiks Vācijā no 4. līdz 6.
septembrim. «Lai gan situācija
pasaulē saistībā ar Covid-19
mainās katru dienu, šobrīd
neesam saņēmuši informāciju,
ka čempionātu varētu pārcelt
vai atcelt. Kamēr šāda lēmuma nav, nopietni turpinām
gatavošanos,» piebilst trenere.
Bronzas medaļu Latvijas
čempionātā pieaugušajiem
izcīnīja Ņikita Samsonovs
vieglsvara vieniniekos un
meiteņu četrinieks – Kristīne
Bumbiere, Monta Anna Rudmieze, Ieva Kellija Meiere un
Anete Barovska.
Bet pagājušajā nedēļas nogalē Jūrmalā aizvadīts Lat-

Foto: no treneres Agitas Puriņas arhīva
Latvijas čempionātā airēšanā pieaugušajiem pirmo reizi
pārairu divniekā vienā laivā startēja Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi Jānis Timbors (no kreisās)
un Romeo Mednis, 2000 metros izcīnot čempionu titulu.
J.Timbors valsts čempiona titulu izcīnīja arī 2000 metros
vieniniekos un četriniekos kopā ar R.Medni un diviem Jūrmalas Specializētās airēšanas sporta skolas audzēkņiem.
vijas čempionāts junioriem B
grupā, no kura BJSS audzēkņi
pārveda četras medaļas – pa
vienai zelta un sudraba un
divas bronzas. BJSS airēšanas
trenere Evita Jaunbauere informē, ka Jelgava jau pirmajā
sacensību dienā parādīja, ka
ar šo komandu ir jārēķinās, jo
ar pārliecinošu uzvaru tika izcīnīts čempiona tituls pārairu
četriniekos 1500 metros – laivā airēja Andrejs Kļaviņš, Patriks Strazds, Valters Sējāns un
Emīls Niks Donovs. Šie puiši
sacentās arī pārairu divniekos
1500 metros, kur P.Strazds un
A.Kļaviņš pēdējos 500 metros,
ceļot tempu finišā, izcīnīja
sudraba medaļu.
Pieci Jelgavas airētāji cīnījās par čempiona titulu vieniniekos, bet vietu finālā izcīnīja
tikai A.Kļaviņš un V.Sējāns.
«Fināla cīņa bija ļoti sīva, taču
Andrejs, parādot savu raksturu, tomēr izcīnīja bronzu, savukārt Valters palika 4. vietā,»
tā E.Jaunbauere. Viņa stāsta,
ka sacensību dienā neplānoti

bija jāveic izmaiņas meiteņu
divnieka sastāvā. «Pateicoties
Murjāņu Sporta ģimnāzijas
teritoriālās struktūrvienības
«Jūrmala» treneres atbalstam, divniekā kopā ar mūsu
Aleksandru Freimani iesēdās
Una Krasta. Jāatzīst, ka parasti šajā vecuma grupā netiek
kombinētas komandas, tomēr
jaunās sportistes, izrādot savu
vēlēšanos startēt divniekos,
atrada kopēju sadarbību un
rezultātā pat izcīnīja bronzas
medaļu,» lepna ir trenere.
Kamēr jaunākie BJSS airētāji cīnījās par Latvijas čempiona tituliem, J.Timbors un
R.Mednis aizvadītajā nedēļas
nogalē startēja Baltijas čempionātā airēšanā pieaugušajiem, kas notika Šauļos.
A.Puriņa stāsta, ka puišiem
šajā čempionātā bija ļoti pieredzējusi konkurence. Rezultātā
J.Timboram vieniniekos 500
metros 4. vieta un J.Timboram
un R.Mednim kopā ar Jūrmalas kolēģiem četriniekos 2000
metros 4. vieta.

 Ritma Gaidamoviča

22. augustā Zemgales Olimpiskajā centrā
norisināsies leģendārā sportista olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša
piemiņas kausa izcīņa.
Šis ir pirmais gads, kad
sporta leģenda nevarēs pagodināt sacensības ar savu klātbūtni,
jo aprīlī pēc smagas
slimības J.Lūsis devās
mūžībā. Lai godinātu
Jelgavā dzimušā sportista piemiņu, viņa vārdā tiks nodēvēts ZOC
stadions.
Olimpiskā čempiona J.Lūša
kausa izcīņa šķēpmešanā notiek
jau kopš 1994. gada, bet kopš
2013. gada sacensības norisinās
viņa dzimtajā pilsētā Jelgavā.
Ierasti sacensības notiek maijā,
sportista dzimšanas dienas mēnesī, bet šogad Covid-19 ieviesa
korekcijas. Atsākoties sportiskajām aktivitātēm, šķēpmešanas
sacensības tika pārceltas uz 22.
augustu.
Šajā reizē starptautiskajās
šķēpmešanas sacensībās Jelgavā
sportisti pirmo reizi cīnīsies par
J.Lūša piemiņas kausu – 29. aprīlī, nesagaidījis savu 81. dzimšanas
dienu, viens no visu laiku izcilākajiem pasaules vieglatlētiem
J.Lūsis devās mūžībā.
Šogad pasākums būs īpašs, jo
J.Lūša vārdā oficiāli tiks nodēvēts
ZOC stadions. «Iemūžinot izcilā
Jelgavā dzimušā sportista vārdu
pilsētas vēsturē un godinot viņa
piemiņu, esam nolēmuši ZOC stadionu nosaukt viņa vārdā. Ceru,
ka Jāņa Lūša sasniegumi sportā
motivēs arī jaunos sportistus
izcīnīt arvien augstākus rezultātus un ka Jāņa Lūša stadions
arī turpmāk būs šo sacensību
pastāvīgā norises vieta,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Sacensībās visas dienas garumā šķēpmetēji sacentīsies vairākās vecuma grupās: U-14, U-16,
U-18, U-20, kā arī elites grupā.
«Ņemot vērā situāciju pasaulē,
šogad visdrīzāk sacentīsies tikai
vietējie sportisti. Iespējams, ka atbrauks kāds Lietuvas šķēpmetējs,
bet tik liela ārvalstu pārstāvniecība, kāda tā bijusi citus gadus,
nav gaidāma. Neskatoties uz to,

ŠĶĒPMETĒJS JĀNIS LŪSIS

(1939–2020) ir vienīgais Latvijas
sportists, kuram izdevies izcīnīt visu
kalumu olimpiskās medaļas. Tāpat
viņš kā pirmais Latvijas vieglatlēts
2014. gadā tika uzņemts starptautiskās vieglatlētikas federāciju
asociācijas «World Athletics» Slavas
zālē. J.Lūsis ir saņēmis daudzas godalgas un apbalvojumus, tostarp
2018. gadā Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīme».

ZEMGALES OLIMPISKAIS
CENTRS atklāts 2010. gadā un

ir nacionālas nozīmes sporta bāze,
kurā ietilpst vieglatlētikas stadions,
futbola laukumi ar mākslīgo un
dabisko zālienu, sporta spēļu
laukumi ar sintētisko segumu,
pludmales volejbola laukumi,
BMX trase, sporta halle, trenažieru
zāle, konferenču telpa un biroja
telpas. Sporta bāzi apsaimnieko
SIA «Zemgales Olimpiskais centrs»,
kurā kapitāldaļas pieder Jelgavas
pilsētas pašvaldībai (53,27 procenti) un Latvijas Olimpiskajai komitejai (46,73 procenti). Zemgales
Olimpiskais centrs atrodas Jelgavā,
Kronvalda ielā 24.

ir prieks, ka šis turnīrs tomēr
notiks. Liels paldies Jelgavas
pilsētas pašvaldībai par atbalstu,»
norāda Latvijas Šķēpmetēju
kluba vadītājs Gints Palameiks.
Dalībnieku pieteikšanās noslēgsies 18. augustā, un tādi vadošie Latvijas šķēpmetēji kā Līna
Mūze, Anete Kociņa, Madara Palameika un Zigismunds Sirmais
jau norādījuši, ka plāno startēt
J.Lūša piemiņas kausa izcīņā.
Sacensībās jauniešu konkurencē
startēs arī Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņi,
tostarp Renārs Ragovskis, kurš
jūlijā kļuva par Latvijas čempionu U-14 vecuma grupā, informē
Jelgavas Sporta servisa centrā.
Sacensības jauniešu vecuma
grupās sāksies pulksten 11.
Pulksten 16 plānota sacensību
atklāšanas ceremonija, pēc kuras
startēs elites sportisti – pulksten
16.30 paredzētas sacensības
sievietēm, pulksten 18 būs starts
vīriešiem.
Skatītājiem ieeja sacensībās
būs bez maksas un jāievēro valstī
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
Olimpiskā čempiona J.Lūša
piemiņas kausa izcīņu šķēpmešanā rīko Latvijas Šķēpmetēju
klubs sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru.

Notiks starptautisks badmintona turnīrs
 Ritma Gaidamoviča

No 28. līdz 30. augustam Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
pasaules reitinga badmintona turnīrs «Yonex
Latvia International».
Jelgavas turnīram ir pieteikušies 115 spēlētāji no 19 valstīm,
informē Sporta servisa centrs.
«Tas ir maz, salīdzinot ar Jelgavā
iepriekš notikušajiem turnīriem.
Piemēram, 2018. gadā Jelgavas
turnīrs bija lielākais Eiropā, pulcējot 335 spēlētājus no 40 valstīm.
Lai gan šogad dalībnieku skaits ir
teju trīs reizes mazāks un mūsu
turnīrs nebūs rentabls, tā tomēr
ir Latvijas iespēja būt pirmajai un
iekustināt pasaules badmintona
kalendāru,» saka Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un turnīra «Yonex Latvia
International» direktors Kristians
Rozenvalds, papildinot, ka ārvalstu sportisti, iebraucot Latvijā un

šeit piedaloties sacensībās, ievēros
visus mūsu valdības noteiktos
epidemioloģiskās drošības nosacījumus.
Jāpiebilst, ka turnīrā piedalīsies arī jelgavnieks Pauls Eliass
Rozenvalds. Viņš startēs gan
vīriešu vienspēlēs, gan vīriešu
dubultspēlēs kopā ar valmierieti
Gustavu Ankravu, gan jauktajās
dubultspēlēs kopā ar siguldieti
Artu Priednieci (abi 2019. gadā
kļuva par Latvijas U-17 čempioniem).
Turnīrs norisināsies trīs dienas.
28. augustā sacensības sāksies
pulksten 12, 29. augustā – pulksten 10, 30. augustā pulksten
10 sāksies pusfināli, savukārt
pulksten 15 – fināli. Skatītājiem
ieeja būs bez maksas un jāievēro
visi spēkā esošie epidemioloģiskās
drošības nosacījumi.
Jāpiebilst, ka sākotnēji pasaules reitinga badmintona turnīrs
«Yonex Latvia International» bija
ieplānots no 28. līdz 31. maijam,
taču Covid-19 dēļ tas tika pārcelts.

Ceturtdiena, 2020. gada 13. augusts
Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns

Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 26. septembrī plkst.11.15
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009028569 Kārļa ielā 12 – 2, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 09000050083001001, kopējā platība 13,9 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 139/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000050083), 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 2020. gada 22. 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 pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Pasākumi pilsētā

13. AUGUSTĀ
Īsi

 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).

15. AUGUSTĀ

 Pulksten 9.30 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2010.
gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida
pavadībā. Jāiegādājas ieejas biļete tornī. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem, 1 €
skolēniem, studentiem, pensionāriem. Gids – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Ātrie igauņu puiši» («Sangarid»)
(2017). Detektīvkomēdijas stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem, kas norisinājās
20. gadsimta 80. gados. Padomju Robežsargu diena. Karavīri dzer. Četri igauņu
puiši nozog Maskavas olimpisko spēļu ātrlaivu un nokļūst Rietumos, šķērsojot
«dzelzs priekškaru». Brīvajā pasaulē viņi tiek sagaidīti kā varoņi un brīvības cīnītāji.
Tomēr drīz puišiem ir jāsaskaras ar ikdienas realitāti. Viņi nevis atrod darbu, bet
gan aplaupa banku, lai varētu apmaksāt to krāšņo dzīvesveidu, ko viņi redzējuši
televīzijā. Režisors – Jāks Kilmi. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 26. septembrī plkst.10.30
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
09005030327 Puķu ielā 20A, Jelgavā, kas sastāv no garāžu ēkas (kadastra apzīmējums
09000030327001), Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo 165/2800 domājamo daļu (telpu
grupas kadastra apzīmējums 09000030327001006, garāža Nr.12, platība 16,5 m2) mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 , izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 300 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 22. 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 pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

18. AUGUSTĀ

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 26. septembrī plkst.10
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029450 Raiņa ielā 16, Jelgavā, kas sastāv no neapdzīvojamās telpu grupas Nr.Nedz
(telpu grupas kadastra apzīmējums 09000010532001021, kopējā platība 120,6 m2) un tai
piekrītošajām kopīpašuma 1206/19597 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums
09000010532001) un zemes (kadastra apzīmējums 09000010532), mutisku izsoli ar augšup
ejošu soli. Izsoles sākumcena – 85 000 euro, izsoles solis – 1000 euro, nodrošinājums – 8500
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 22. 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 pašvaldības 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 domes Izsoles komisija 2020. gada 26. septembrī
plkst.10.45 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra
numuru 09009028890 Tērvetes ielā 151 – 1, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000290559001001, kopējā platība 32,2 m2) un tam piekrītošajām
kopīpašuma 322/1665 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000290559001,
09000290559002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000290559), mutisku izsoli ar augšup
ejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 300 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 22. 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 pašvadības 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 domes Izsoles komisija 2020. gada 26. septembrī
plkst.11 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko zemesgabala 4908 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 09000280370 Ziediņu ceļā 1B, Jelgavā, mutisku izsoli ar augšup
ejošu soli. Izsoles sākumcena – 16 000 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums
– 1600 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 22. 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 pašvaldības 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 2020. gada 31. oktobrī plkst.10.45 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09005180556 Lāču
ielā 42, Jelgavā, kas sastāv no palīgceltnes – šķūņa – ar kadastra apzīmējumu 09000180556001,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 100 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 09005180556 Lāču ielā 42, Jelgavā, atrodas uz
citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000180556 Lāču ielā
42C, Jelgavā. Persona, kura ir zemes vienības Lāču ielā 42C, Jelgavā, īpašnieks un vēlas
izmantot pirmpirkuma tiesības, izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 22. 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 2020. gada 23. septembra
līdz 2020. gada 27. oktobra plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.
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PAZIŅOJUMI

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020. gada 31. oktobrī plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09009027539
Zvejnieku ielā 12 – 2, Jelgavā, kas sastāv no garāžas Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050286001002, platība 17,8 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma 178/4919
domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 09000050286001), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 300 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 09009027539 Zvejnieku ielā 12 – 2, Jelgavā,
atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000050286
Zvejnieku ielā 12, Jelgavā, kuras īpašnieks, ja vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, izsolei var
pieteikties līdz 2020. gada 22. 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 2020. gada 23. septembra līdz 2020. gada 27. oktobra plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības 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 2020. gada 31. oktobrī plkst.10.15 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09009010421
Zvejnieku ielā 12 – 8, Jelgavā, kas sastāv no garāžas Nr.8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050286001008, platība 17,2 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma 172/4919
domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 09000050286001), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 300 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 09009010421 Zvejnieku ielā 12 – 8, Jelgavā,
atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000050286
Zvejnieku ielā 12, Jelgavā, kuras īpašnieks, ja vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, izsolei var
pieteikties līdz 2020. gada 22. 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 2020. gada 23. septembra līdz 2020. gada 27. oktobra plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības 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 2020. gada 31. oktobrī plkst.10.30 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09009010420
Zvejnieku ielā 12 – 13, Jelgavā, kas sastāv no garāžas Nr.13 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050286001013, platība 17,7 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma 177/4919
domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 09000050286001), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 300 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 09009010420 Zvejnieku ielā 12 – 13, Jelgavā, atrodas
uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000050286 Zvejnieku
ielā 12, Jelgavā, kuras īpašnieks, ja vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, izsolei var pieteikties līdz
2020. gada 22. 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 2020. gada 23. septembra līdz 2020. gada 27. oktobra plkst.16.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

 Pulksten 9.30 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2009.
gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 12 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 attīstības A grupā:
«FS «Jelgava»»/Jelgavas BJSS»–«Talsu NSS/FK «Laidze»». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās.
Dalībnieki var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās
(airēšanas bāzē Pasta salā 3).
 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Pilsēta pie upes» («Piļsāta pi
upis») (2020). Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie
visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā gadsimta 30. gadu beigās.
Patosa pilnos ulmaņlaikus nomaina skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa
iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. Starp trīs varām, kas
sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa sirdi, iespējama tikai viena izvēle… Režisors – Viesturs Kairišs. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

20. AUGUSTĀ

 Pulksten 9.30 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2011.
gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
lasītavā).
 Pulksten 15 – labdarības akcija «Ar prieku pretī zināšanām». Ieeja – ar ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 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 – grupas «Dagamba» un «Sinfonietta Riga» koncerts. Elpu aizraujošā koncertā kopā ar orķestri īpašs uzsvars tiks likts uz šī gada lielajiem jubilāriem –
Ludvigu van Bēthovenu, kuram šogad apritētu 250 gadu, un Pēteri Čaikovski, kuram
šogad apritētu 180 gadu. Biļešu cena – 15–20 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

21. AUGUSTĀ

 Pulksten 17 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 attīstības A grupā:
«FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS» – AFA «Olaine». Ieeja – bez maksas (ZOC).

22. AUGUSTĀ

 Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kausa izcīņa šķēpa mešanā. Pulksten
11 – starts bērniem un jauniešiem, pulksten 16 – sacensību atklāšana, pulksten
16.30 – starts pieaugušajiem (ZOC).

23. AUGUSTĀ

 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Pilsēta pie upes» («Piļsāta pi
upis») (2020). Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie
visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā gadsimta 30. gadu beigās.
Patosa pilnos ulmaņlaikus nomaina skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa
iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus.
Sagadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. Starp trīs
varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa sirdi, iespējama tikai viena izvēle… Režisors – Viesturs Kairišs. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).

24. AUGUSTĀ

 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–«Riga FC
2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

25. AUGUSTĀ

 Pulksten 9.30 – Zemgales jaunatnes čempionāts attīstības grupā 2008. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).

26. AUGUSTĀ

 Pulksten 17.30 – Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Latvija–Igaunija
(ZOC).
 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Pārlielupes bibliotēkā).

27. AUGUSTĀ

 Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 Pulksten 19 – Kubas mūziķu apvienības «Habana Tradicional» koncerts. Biļešu
cena – 8–10 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

28. AUGUSTĀ

 Pulksten 10 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 attīstības A grupā:
«FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«Bauskas BJSS/FK «Iecava»». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 12 – badmintona turnīrs «Yonex Latvia international 2020». Ieeja –
bez maksas (ZOC).
 Pulksten 17.30 – Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Lietuva–Latvija (ZOC).
Turpinājums 8. lpp.
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29. AUGUSTĀ

 No pulksten 9 līdz 16 – XX Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki un
Latvijas novadu Siera diena. Dalība – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz
kultūras nama).
 Pulksten 10 – badmintona turnīrs «Yonex Latvia international 2020». Ieeja – bez
maksas (ZOC).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2011. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – Jelgavas pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (Lielupē
Pils salas pusē).
 Pulksten 11 – Piena, maizes un medus svētku 3x3 basketbola turnīrs (stāvlaukumā
pie Pasta salas).
 Pulksten 12.15 – Jelgavas pilsētas atklātais pludmales volejbola turnīrs (Pasta salā).
 No pulksten 16 līdz 24 – XVIII «Baltais» piena paku laivu regate un koncertprogramma
ar grupām «Mākoņstūmēji», «Riga Reggae» un «Pirmais kurss». Dalība – bez maksas (Driksā,
Pasta salā, brīvdabas koncertzālē «Mītava»).
 Pulksten 17 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Spartaks». Ieeja – 3 €, bērniem
līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – Latvijas 3x3 basketbola līgas «Top Gun» 6. kvalifikācijas posms (Pasta
salas slidotavā).

30. AUGUSTĀ

 Pulksten 11 – Latvijas 3x3 basketbola līgas «Top Gun» 6. kvalifikācijas posms (Pasta
salas slidotavā).
 Pulksten 10 – badmintona turnīrs «Yonex Latvia international 2020». Ieeja – bez
maksas (ZOC).
 Pulksten 12 – Latvijas atklātā čempionāta ūdens motosportā 6. posms (Lielupes posmā
no auto līdz dzelzceļa tiltam).
 Pulksten 15 – Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Latvija–Somija (ZOC).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

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

Izstādes
 Līdz 26. augustam – stikla darbu izstāde «Stikla skaņas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 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». 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).

Ceturtdiena, 2020. gada 13. augusts

Jauniešu koris «Balsis»
koncertsēriju noslēgs Jelgavā
 Emīls Rotgalvis

Uzsākot jaunu vasaras koncertsēriju, jauniešu koris
«Balsis» no Rīgas diriģenta
Inta Teterovska vadībā savu
34. sezonu atklās ar kormūzikas koncertiem «Lielupes
balsis», kas dziedātājus
Lielupes plūdumā četrās
dienās un 10 bezmaksas
koncertos vedīs no Bauskas
līdz Jelgavai. Koncertsērijas
kulminācija būs koncerts
Jelgavā, kas 30. augustā
pulksten 18 izskanēs Jelgavas dzelzceļa stacijā.
Kā stāsta kora mākslinieciskais
vadītājs diriģents I.Teterovskis, koncertsērija būs lielisks emociju ceļojums
gan koristiem, gan klausītājiem.
Koncerti tiks aizvadīti Lielupes abos
krastos, vedot kormūziku uz vietām
un ēkām, kur tā, iespējams, līdz šim
izskanējusi maz vai nepavisam. «Koristiem šī ir tāda kā vasaras nometne,
kas kopā tiek pavadīta pastāvīgā kustībā. «Lielupes balsis» ir turpinājums
«Daugavas balsīm» – tas bija mūsu
septiņus gadus ilgs projekts, kas
katru gadu augusta beigās izvērtās
par fantastisku piedzīvojumu. Tieši
Lielupe šogad pēc ilgāka pārtraukuma
izvēlēta, balstoties Ineses Zanderes
un Raimonda Paula ciklā «Dziesmas
par Latvijas upēm», kas arī ir mūsu
repertuārā,» skaidro diriģents.
Tāpat kā agrākajās koncertsērijās,
arī šogad koristi paši dosies ceļā pa apdziedātās upes ūdeņiem. Ceļš līdz pat
Tetelei tiks mērots laivās, airējot pašu
spēkiem, bet no Teteles līdz Jelgavai
koristi peldēs ar kuģīti. Laivošana
viņiem būs izaicinājums, ņemot vērā,
ka pirmajās trīs dienās tiks aizvadīti
trīs koncerti dienā. Tie gan šoreiz nenotiks uz ūdens, bet baznīcās, muižās
un citās pieturvietās pilsētās un lauku
teritorijās.
Noslēguma koncerts 30. augustā
izskanēs Jelgavas dzelzceļa stacijā, kas
izvēlēta galvenokārt ēkas vēstures un
akustikas dēļ. «Mums ir liela pieredze
ar dziedāšanu stacijās, kas ierasti Latvijā ir fantastiskas vēsturiskas ēkas ar
plašām hallēm un labu akustiku. Savā
ceļojumā liekam uzsvaru arī uz kultūrvēsturisko mantojumu, atgādinām,
ka vajag izzināt mūsu zemes vēsturi.
Jelgavas dzelzceļa stacija ir otra lielākā
Latvijā, un tā būs arī mūsu ceļojuma
pēdējā pietura šovasar. Savukārt

Iepriekšējos gados koris «Balsis», peldot ar plostu, koncertus sniedza
Daugavas krastos, bet šogad izvēlējies laivot pa Lielupi un ar bezmaksas
koncertiem uzstāties Lielupes krastu pilsētās un ciemos. Kā noslēdzošā būs
uzstāšanās Jelgavā 30. augustā.
Foto: no kora «Balsis» arhīva
nākamvasar, turpinot ceļojumu pa
Lielupi līdz jūrai, atkal atgriezīsimies
Jelgavā ar koncertu,» tā I.Teterovskis.
Viņš piebilst, ka Jelgavas koncerta norise būs atkarīga no klausītāju skaita,
lai tiktu ievērotas epidemioloģiskās
drošības prasības. Ja apmeklētāju
nebūs daudz, koncerts notiks stacijas
zālē, bet lielas atsaucības gadījumā
koristi uzstāsies ārā vai divus mazākus
koncertus aizvadīs telpās.
Katrā no 10 pieturvietām koncerts
solās būt citādāks, jo koris klausītājiem
sagatavojis četras dažādas koncertprogrammas. Izskanēs latviešu un
ārzemju autoru garīgā un laicīgā mūzika, R.Paula un I.Zanderes dziesmu
cikls «Dziesmas par Latvijas upēm»,
kā arī dziesmu svētku klasika un koristu solo repertuārs. Kā atklāj kora
mākslinieciskais vadītājs, dziesmas
tiks izvēlētas, pielāgojoties katras
vietas akustikai, savukārt noslēguma

koncerts Jelgavā būs kā labāko dziesmu izlase, koristiem izvēloties savas
favorītdziesmas.
Kaut arī ārkārtējās situācijas laikā
kora «Balsis» dalībnieki, tāpat kā citi
kolektīvi, klātienē netikās, kopīgs
darbs atsākts pie pirmās iespējas
satikties. Pirms augusta beigās paredzētās koncertsērijas jau notikušas
uzstāšanās Vidzemē un Latgalē, tāpat
tiek veidota jauna koncertprogramma.
27. augustā koris «Balsis» uzstāsies
Bauskas pilskalna parka estrādē,
Bornsmindes muižas teritorijā un Igo
mūzikas un mākslas centrā «Ceplis»,
28. augustā – Mežotnes pilskalnā un
Līgo dārzā, kā arī Salgales jaunajā
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 29.
augustā – Staļģenes muižas parkā,
Jāņa Čakstes mājā «Auči» un pie
Teteles pamatskolas, bet 30. augustā
– Jelgavas dzelzceļa stacijā. Visi 10
koncerti būs bez maksas.

Nedēļas nogalēs Jelgavas Svētās
Annas baznīcā – ērģeļmūzika un kino vakari
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas Svētās Annas
evaņģēliski luteriskā baznīca uzsākusi pilotprojektu,
ar brīvprātīgo draudzes
locekļu palīdzību baznīcu
padarot pieejamu apmeklētājiem ārpus dievkalpojumiem. Baznīca ir atvērta arī
piektdienās no pulksten 16
un sestdienās no pulksten
11. Šo laiku apmeklētāji
var izmantot kā lūgšanām, tā arī lai iepazītu
400 gadu veco baznīcu un
piektdienu vakaros klausītos ērģeļmūziku, informē
baznīcas draudzē.
Jelgavas Svētās Annas baznīcā
tiek uzsākta jauna tradīcija – augustā un septembrī ik piektdienas
vakaru pulksten 19 dievnamā varēs
piedalīties vakara lūgšanā un baudīt
pusstundu garus ērģeļmūzikas atskaņojumus dažādu ērģelnieku un
pieaicinātu mākslinieku izpildījumā.

Baznīca piedāvā lielisku akustiku
un atskaņojumus uz varenākajām
ērģelēm Zemgalē, kuras 1938. gadā
būvējis 20. gadsimta zviedru meistars Olofs Hammarbergs. Tām ir 37
reģistri un 2072 stabules. Ik nedēļu
mūziķu sastāvs un muzikālais saturs
mainīsies. Pirmais mūzikas vakars
aizvadīts 7. augustā, bet 14. augustā
pulksten 19 baznīcā muzikālu baudījumu sniegs ērģelniece Gundega Dūda-Dzene, soprāns Kristīne Bīmane
un Jelgavas Svētās Vienības draudzes
ansamblis. Ieeja – par ziedojumiem
baznīcas ērģeļu atjaunošanai.
Tāpat augusta piektdienās pēc
lūgšanu un mūzikas svētbrīža, pulksten 19.30, paredzēts kino vakars
baznīcas dārzā, bet nepiemērotos
laikapstākļos – telpās, tā sniedzot
iespēju cilvēkiem pavadīt piektdienas
vakaru kristīgā vidē ar kino, sarunām
un vieglām uzkodām. Pirmais kino
vakars notiks 14. augustā ar filmu
«Nārnijas hronikas». Ieeja – bez
maksas.
Jelgavas Svētās Annas baznīca ir
nozīmīgs kultūras piemineklis Jel-

gavā. Tā ir viena no retajām ēkām,
kas saglabājusies no Otrā pasaules
kara laikā nopostītās senās Zemgales
hercogistes galvaspilsētas. Baznīcas
mūra tornis un ēka celta no 1619. līdz
1641. gadam. Otrā pasaules kara laikā baznīca tika sagrauta un nodega.
Izpostīto namu pēc kara bija paredzēts nojaukt, taču, mācītāja Romāna
Šmita iedvesmotai, draudzei izdevās
to izglābt un panākt, ka baznīcu ļauj
atjaunot. Svētās Annas baznīca bija
pirmais luterāņu dievnams, kuru
Latvijā atjaunoja pēc Otrā pasaules
kara.
Baznīcā blakus altārim atrodas
Jaņa Rozentāla glezna «Kristus un
samariete», kur Bībelē aprakstītos
notikumus mākslinieks atainojis Latvijas lauku vidē. Savukārt baznīcas
dārzā aug Lutera ozols, ko iestādīja
1883. gadā par godu Mārtiņa Lutera
dzimšanas 400. gadadienai.
Papildu informācija par pasākumiem baznīcā pieejama vietnē www.
jelgavasannasbaznica.lv un baznīcas
draudzes lapā sociālajā tīklā «Facebook».

