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15. septembrī notiks svinīgā pieņemšana pāriem, kas 2020. gadā
atzīmē 50 vai 60 gadus laulībā. Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks
godinātas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
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Šovasar tūristi Jelgavu
apmeklē daudz biežāk
Foto: Ivars Veiliņš

Apkopota informācija par tūrisma tendencēm pilsētā,
un Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) informē,
ka šogad jūlijā tūristi Jelgavu apmeklējuši biežāk nekā
pagājušajā gadā. Tas apliecina, ka laikā, kad ir ierobežotas iespējas tālākiem ceļojumiem, iedzīvotāji arvien
biežāk izvēlas apceļot Latviju un tuvākās kaimiņvalstis.
Vidēji par 35 procentiem lielāks, salīdzinot ar 2019.
gada jūliju, bijis gan Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums, gan saņemto informācijas
pieprasījumu skaits Tūrisma informācijas centrā.
Kā informē JRTC vadītāja
Anda Iljina, iekšējais tūrisms
šogad rada apmeklējuma pieaugumu arī mūsu pilsētā. Piemēram, šā gada jūlijā Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis kopumā apmeklēts 4043
reizes, kas ir par 35 procentiem
jeb 1023 reizēm vairāk nekā
šajā mēnesī pērn. Par teju 60
procentiem lielāks nekā pagājušajā gadā ir bijis tieši ārvalstu
viesu apmeklējumu skaits, un
tie galvenokārt bijuši viesi no

kaimiņvalstīm. Tornī jūlijā viesojies 941 Lietuvas iedzīvotājs, 180
no Igaunijas, 16 no Vācijas un 50
viesu no citām valstīm. Tūristu
pieaugums skaidrojams gan ar
lokālā tūrisma popularitātes
pieaugumu, gan ar interesi par
smilšu skulptūru parku, kas jau
kopš tā atklāšanas jūnijā ir viens
no galvenajiem galamērķiem
Jelgavā. Jūlijā smilšu skulptūras Pasta salā apskatījuši 19
974 apmeklētāji, savukārt kopš
parka atklāšanas līdz augusta

SIA «Fortum Latvia» Jelgavā plāno investēt 3–5 miljonus eiro siltumenerģijas ražošanas modernizācijas
projektā, kas paredz kurināmā dažādošanu biomasas
koģenerācijas stacijā. Uzņēmums paredz investēt
tehnoloģijās, kas nodrošinās atkritumu pārstrādi
enerģijā cilvēkiem un videi nekaitīgā veidā.
Kā uzsver «Fortum» biznesa
vadītājs Latvijā Andris Vanags,
mūsu valsts ES negatīvi izceļas
ar ļoti augstu atkritumu poligo-

nos noglabāto atkritumu īpatsvaru. 2018. gadā, pēc «Eurostat»
datiem, atkritumu poligonos
apglabāto atkritumu īpatsvars

Svētbirzē pieminēs staļinisma
un nacisma upurus
 Emīls Rotgalvis

23. augustā Svētbirzē pie piemiņas
akmens un memoriāla «Ciešanu ceļš»
iedzīvotāji visas dienas garumā aicināti nolikt ziedus un
pieminēt staļinisma
un nacisma upurus
81. gadadienā kopš
1939. gada 23. augusta, kad tika parakstīts Molotova–Ribentropa pakts.

sākumam tajā paviesojušies
31 835 cilvēki.
Tāpat aizvadītajā mēnesī saņemts vairāk informācijas pieprasījumu ar tūrismu saistītos
jautājumos nekā 2019. gada
jūlijā. Tūrisma informācijas centrā saņemti 2584 informācijas
pieprasījumi, no kuriem 1160
bijuši no ārvalstīm, tostarp 907
no Lietuvas, 171 no Igaunijas,
28 no Vācijas. «Arvien biežāk pie
mums viesojas tieši Lietuvas un
Igaunijas iedzīvotāji. Protams,
liela interese vēl joprojām ir par
smilšu skulptūrām – par tām jautājumus saņemam galvenokārt
no lietuviešiem. Tomēr kopumā
jautājumi pilsētas viesiem visbiežāk ir gan par smilšu skulptūrām,
gan savvaļas zirgiem Lielupes palienes pļavās, gan arī vietām, kur
paēst. Tāpat iebraucēji interesējas
par to, kur novietot automašīnu
un iepirkties,» skaidro A.Iljina.
Interesi vietējiem un ārvalstu
tūristiem rada arī citi objekti pil-

bija 59 procenti, un saskaņā ar
CEWEP informāciju tikai divi
procenti sadzīves atkritumu
2018. gadā tika reģenerēti enerģijā. Arī Jelgavas iedzīvotājiem ir
svarīga tīra un sakopta vide. 97
procentus jelgavnieku satrauc,
ja, ejot pastaigā vai braucot ar
velosipēdu, ceļmalās un mežos
mētājas atkritumi, liecina SKDS
šā gada maijā «Facebook» veiktā
aptauja.
Eiropā un citviet pasaulē pār-

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

arī Jelgavas pilsētas vadība.
Tāpat 23. augustā apritēs
31 gads kopš Baltijas ceļa, kad
apmēram divi miljoni cilvēku,
sadevušies rokās, simboliski
atspoguļoja Baltijas valstu
vienotību, veidojot aptuveni
600 kilometru garu dzīvo ķēdi,
kas savienoja Baltijas valstu
galvaspilsētas. Nevardarbīgais plaša mēroga protests bija
būtisks solis Baltijas valstu
neatkarības virzienā.
Līdz 18. septembrim Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē Skolotāju ielā 8
ikvienam ir iespēja apmeklēt
Jelgavas lietuviešu biedrības
«Vītis» un Jelgavas pašvaldības rīkoto izstādi «Baltijas
ceļš – dokumentos, atmiņās,
sirdīs». Izstādē apskatāmi
dokumenti un fotogrāfijas
no Latvijas Nacionālā arhīva, Lietuvas Centrālā Valsts
arhīva, Lietuvas Valsts mūsdienu dokumentu arhīva un
Igaunijas Nacionālā arhīva,
kas vēsta par akcijas organizēšanu, norisi un ietekmi uz
Padomju Savienību.

Saņemti pirmie uzņēmēju
pieteikumi pašvaldības
grantam līdz 10 000 eiro

sētā. Piemēram, Pilssalas skatu
tornis jūlijā apmeklēts 16 175
reizes, savukārt Jelgavas pils
muzejs – 684 reizes, un, kā stāsta
muzeja vadītāja Ginta Linīte,  Kristīne Langenfelde
šogad vairāk nekā citus gadus
Līdz 31. augustam
pils muzejā viesojas tūristi no
turpinās Jelgavas uztuvējām ārvalstīm: «Neierasti šoņēmēju pieteikšanās
gad ir tas, ka igauņu ir aptuveni
pašvaldības grantu
tikpat daudz kā lietuviešu, jo līdz
programmai «Atbalsts
šim ziemeļu kaimiņus uzņēmām
komersantiem un
visai reti. Apmeklētāju vidū ir
saimnieciskās darbīarī tūristi no Polijas, Vācijas,
bas veicējiem», kas dod
Somijas. Vairums ierodas indiviiespēju uzņēmējiem
duāli, jo, pat ja uzņemam grupas,
saņemt līdz pat 10 000
cenšamies tās dalīt. Jāpiebilst, ka
eiro neatmaksājamu
jūlija apmeklējumā skaitām tikai
finansiālu atbalstu no
muzeja biļešu pircējus. Pa dienu
pašvaldības sava propils vārti ir vaļā, un cilvēku, kas
jekta realizācijai. Līdz
apskata tikai pils pagalmu, vašai nedēļai atbalsta
rētu būt vismaz trīsreiz vairāk.»
programmā saņemti
G.Linīte uzsver, ka ārvalstu viesu
pirmie pieci uzņēmēju
interese ļauj pārdomāt muzeja
pieteikumi, taču intepiedāvājumu, piemēram, valoresi par to izrādījuši jau
das, kurās pieejami materiāli,
vairāk nekā 40 Jelgavas
dažādām vecuma grupām inteuzņēmēju.
resējošās tēmas.

«Fortum» investēs vairākus miljonus eiro siltuma ražošanas modernizācijā
 Kristīne Langenfelde

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Ik gadu 23. augustā tiek
pievērsta uzmanība PSRS
un Vācijas totalitāro režīmu
nodarītajiem noziegumiem,
kas sekoja parakstītajam Molotova–Ribentropa paktam jeb
savstarpējās neuzbrukšanas
līgumam, ar kā palīdzību
tika sadalītas ietekmes sfēras Austrumeiropā. Jelgavā
šo notikumu atcerēsies pie
piemiņas akmens Svētbirzē,
kur, godinot staļinisma un
nacisma upurus, ziedus noliks

Viens no apmeklētākajiem objektiem
pilsētā ir arī Pilssalas skatu tornis, kas
jūlijā apmeklēts 16 175 reizes.
 Emīls Rotgalvis

Lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes
ielā 22) līdz 10. septembrim. Piesakoties jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte).

strādei nepiemērotie atkritumi
tiek izmantoti enerģijas ražošanai. Kopumā Eiropā darbojas
492 enerģijas ražotnes, kurās par
energoresursu izmanto atkritumus. Pasaules labo praksi, nodrošinot pilnu aprites ekonomikas
ciklu, plānots ieviest arī «Fortum»
koģenerācijas stacijā Jelgavā, kā
papildu kurināmo šķeldai pievienojot no atkritumiem iegūtu
kurināmo jeb NAIK.
Turpinājums 2. lpp.

63048800

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uzņēmēju
atbalsta programmai piešķirti
100 000 eiro.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone informē, ka šobrīd
vislielāko interesi par atbalsta
programmu izrāda mazie uzņēmēji un saimnieciskās darbības
veicēji, aicinot programmas piedāvātās iespējas aktīvāk izmantot

arī lielākiem pilsētas uzņēmumiem. «Ieceres, ko vēlas realizēt
uzņēmēji, ir dažādas – sākot no
darbības paplašināšanas, iekārtu iegādes, telpu aprīkojuma,
beidzot ar inovatīvu produktu
izstrādi. Atbalsta programma ir
jauna, un uzņēmējiem ir arī daudz
jautājumu pirms pieteikuma
iesniegšanas, tāpēc konsultējam
katru, kam radušies jautājumi
par atbalsta programmu,» skaidro
L.Miķelsone.
Uzņēmēji, kuri vēlas pretendēt
uz pašvaldības atbalstu savas
ieceres īstenošanai, programmai
vēl var pieteikties līdz 31. augustam. Lai pieteiktos atbalsta
programmai, jāaizpilda pieteikuma veidlapas, kas pieejamas
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Uzņēmējdarbība», «Atbalsta
programmas», kā arī mājaslapā
www.zrkac.lv. Turpat pieejams arī
atbalsta programmas nolikums.
Aizpildītās pieteikuma veidlapas var iesniegt pa e-pastu
uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.
lv (ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu, sūtot uz adresi:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001,
uz aploksnes norādot «Atbalsts
komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem» (pasta zīmoga
termiņš – 31. augusts).
Iesniegtos pieteikumus vērtēs
un atbalsta saņēmējus noteiks
Jelgavas domes apstiprinātā grantu piešķiršanas komisija.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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«Fortum» investēs vairākus
miljonus eiro siltumenerģijas
ražošanas modernizācijā
No 1. lpp.

««Fortum» mērķis ir nodrošināt mūsu klientiem
drošu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes
pakalpojumu, samazināt
atkritumu daudzumu, kas
nonāk poligonos, un veicināt
nepārtrauktu resursu izmantošanu. Tādēļ šobrīd strādājam pie kurināmā diversifikācijas projekta biomasas
koģenerācijas stacijā Jelgavā.
Šķelda joprojām būs mūsu
galvenais kurināmais, bet tai
pakāpeniski pievienosim no
atkritumu atliekām iegūtu
kurināmo,» stāsta A.Vanags.
NAIK ražo no atkritumu atliekām, piemēram, no
kartona, koksnes masas,
plastmasas, ko vairs nav
iespējams pārstrādāt. Jelgavas biomasas koģenerācijas
stacija ir tehnoloģiski piemērota NAIK izmantošanai,
jo uzstādītās iekārtas nodrošina dūmgāzu karsēšanu
virs 850 grādiem pēc Celsija
vismaz divas sekundes, kas ir
obligāta prasība, lai panāktu
efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu, kurā neveidojas kaitīgas dūmgāzes.
«Koģenerācijas stacijā biomasai plānots pakāpeniski
pievienot līdz 35 procentiem
no atkritumu atliekām iegūtu kurināmo – tas būs kā
papildu resurss, kas uzlabos
enerģijas ražošanas elastību,
samazinās apglabājamo atkritumu apjomu un Jelgavas
iedzīvotājiem nodrošinās
stabilāku un konkurētspējīgāku atkritumu apsaimniekošanas un siltuma cenu
ilgtermiņā. Līdzsadedzinot
NAIK, tiks ievērotas visas
vides aizsardzības prasības
un izmešu normatīvi. Faktiskais izmešu daudzums
būs būtiski mazāks, nekā to
nosaka normatīvi, tāpat kā
«Fortum» to ir nodrošinājis
līdz šim. Emisiju robežlielumi kļūs vēl stingrāki, nekā
strādājot tikai ar biomasu.
Lai ievērotu striktās vides
aizsardzības prasības, tiks
veikta dūmgāzu attīrīšanas
iekārtu rekonstrukcija un
pilnveidota dūmgāzu monitoringa sistēma,» skaidro
A.Vanags, vienlaikus uzsverot: «Realizējot šo investīciju
projektu, mēs rūpēsimies
par pašu radītajiem atkritumiem un nenoglabāsim zemē
to, no kā iespējams iegūt
enerģiju. Jelgavas pilsētas

atkritumu apsaimniekošanas
sistēma kļūs par vienu no
modernākajām Latvijā. Lai
izmantotu kurināmo, kas
iegūts no atkritumiem, esam
paredzējuši uzbūvēt slēgta
tipa NAIK pieņemšanas un
padeves sistēmu. To plānojam izvietot koģenerācijas
stacijas teritorijas dienvidu
daļā gar dzelzceļu, vistālāk
no dzīvojamās apbūves.»
Paredzēts, ka no atkritumiem iegūtais kurināmais
tiks pieņemts atsevišķi no
šķeldas. Tas ļaus nepieciešamības gadījumā NAIK
piegādes līniju jebkurā brīdī
noslēgt un strādāt tikai ar
šķeldu. «Iespējamais NAIK
piegādātājs varētu būt, piemēram, pilsētas atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums, kas no jelgavnieku radītajiem atkritumiem NAIK
ražo atkritumu šķirošanas
stacijā. Uz koģenerācijas
staciju slēgtās automašīnās
tiks vests tikai jau iepriekš
sašķirots un sagatavots kurināmais, kura izkraušana
tiks nodrošināta tā, lai NAIK
nenonāktu apkārtējā vidē.
Kurināmā sastāva un kvalitātes atbilstību prasībām
kontrolēs gan NAIK piegādātāji, gan «Fortum»,» skaidro
A.Vanags.
Pēc «Eurostat» datiem,
Latvijas iedzīvotāju radīto
atkritumu apjoms pēdējos
piecos gados ir audzis par 21
procentu. Latvijai saistošie
ES Atkritumu apsaimniekošanas mērķi nosaka, ka
2035. gadā Latvijā jāpārstrādā 65 procenti no sadzīves
atkritumiem, bet atkritumu
poligonos drīkstētu nonākt
vien 10 procenti atkritumu.
«Tas ir mūsu pienākums
nākamo paaudžu priekšā vides piesārņojuma un klimata
pārmaiņu novēršanā – radīt
pēc iespējas mazāk atkritumu, šķirot un pārstrādāt visus atkritumus, ko iespējams
izmantot atkārtoti. Savukārt
no atkritumiem, kuri dzīves
cikla beigās vairs nav piemēroti tālākai izmantošanai vai
pārstrādei, varam ražot siltumu Jelgavas iedzīvotājiem,»
uzsver A.Vanags.
Nepieciešamos būvdarbus un iekārtu uzstādīšanu
plānots uzsākt 2021. gadā,
savukārt būvju nodošana
ekspluatācijā un NAIK izmantošanas uzsākšana paredzēta 2022. gadā.

Pie Zemessardzes bataljona
notiks donoru diena
 Ritma Gaidamoviča

21. augustā no pulksten 10 līdz 13 pie
Zemessardzes 52.
kaujas atbalsta bataljona Dambja ielā
22 notiks asins donoru diena. Ziedot asinis aicināts ikviens.
Asins donorus pie zemessargu bataljona Dambja ielā
22 gaidīs Valsts asinsdonoru
centra izbraukuma autobuss,
informē Zemessardzes 52.
kaujas atbalsta bataljona
Civilmilitārās sadarbības
nodaļas vecākā speciāliste

kaprāle Evita Hibšmane.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt
derīgam personu apliecinošam
dokumentam (pasei, personas
apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kurā minēts personas
kods, vārds, uzvārds un foto)
un bankas konta numuram.
Laika taupīšanas nolūkos
donora pieteikumu un anketu
iespējams aizpildīt jau iepriekš
elektroniskā formātā Valsts
asinsdonoru centra mājaslapā
www.vadc.lv. Tāpat tur pieejama aktuālā informācija par
drošības pasākumiem Valsts
asinsdonoru centra asins
nodošanas vietās.

Ceturtdiena, 2020. gada 20. augusts

Pilsētā atputekļos vēl 17 ielas
 Sintija Čepanone

Ņemot vērā sausos
laikapstākļus, kas
veicina putekļu veidošanos jo īpaši uz
grantētajām ielām,
pagājušajā nedēļā pilsētā atsākta
grants seguma ielu
atputekļošana, pielietojot «CC Road»
preparātu. Šajā darbu posmā – līdz augusta beigām – plānots atputekļot 17
ielas un ielu posmus.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis
skaidro, ka pilsētas grantēto
ielu atputekļošana atbilstoši
apstiprinātajai grants seguma
programmai sākas, iestājoties
sausākam laikam – martā,
aprīlī –, bet noslēdzas septembrī. «Šogad no marta līdz
jūnijam atputekļošanas materiāls brauktuves segumā iestrādāts apmēram 50 pilsētas
ielās un ielu posmos. Šobrīd
darbi atsākušies, atsevišķās
ielās atkārtotu vai pirmreizēju
brauktuves atputekļošanu
veicot pēc seguma stāvokļa
izvērtēšanas,» tā E.Rubenis,
norādot, ka līdz 31. augustam
kopumā paredzēts atputekļot
17 ielas un ielu posmus.
E.Rubenis skaidro, ka grants
seguma ielas tiek atputekļotas, ņemot vērā apstiprināto
grants seguma programmu,

Foto: Ivars Veiliņš
satiksmes intensitāti, apdzīvotību, ielā noteiktos maksimālā
ātruma ierobežojumus un budžetā pieejamo finansējumu.
Tāpat tiek izvērtēti iedzīvotāju
pieteikumi interaktīvajā kartē
un iesniegumi ar lūgumu
atputekļot konkrētas ielas segumu. «Ierasti grants seguma
atputekļošana noslēdzas septembrī līdz ar mitra un lietaina laika iestāšanos. Arī šogad
atkārtota ielu atputekļošana
pēc 15. septembra netiek plānota,» piebilst E.Rubenis.
Jāatgādina, ka pēdējo gadu
laikā vairākās grants seguma
ielās pilsētā veikta dubultās
virsmas apstrāde ar bitumena

emulsiju un sīkšķembām, kas
ļauj samazināt ielu ikdienas
uzturēšanas izmaksas, jo tādējādi nav nepieciešams ielu
greiderēt, atputekļot, piebērt
grants segumu. «Pielietojot
šo ielu uzturēšanas metodi,
ietaupījums uz atputekļošanas
darbiem grants seguma ielās
budžetā būs vērā ņemams
pēc 2020. gada būvsezonas
noslēguma, tostarp Romas ielas noasfaltēšanas un virsmas
apstrādes darbu pabeigšanas,
piemēram, Zirgu, Nākotnes,
Jasmīnu, Madaru, Alkšņu,
Parka, Platones, Augstkalnes
ielā, Bebru ceļā, Straumes,
Vasaras, Namdaru ielā, Ganī-

Augustā plānots
atputekļot:
Kadiķu ceļu, Draudzības ielu,
Ziedoņa ielu, Vītolu ceļa posmu
no Miezītes ceļa līdz Svētes upes
tiltam, Dainas ielu, Kārklu ielu,
Sniega ielu, Kārļa ielu, Kārļa Praula ielu, Līču ielu, Emburgas ielu,
Būriņu ceļu posmā no Baložu
ielas līdz dzelzceļa uzbērumam,
Bērzu ceļu, Graudu ielu, Klijēnu
ceļu posmā no Nr.5 līdz 12, 5. līnijas posmu no Riekstu ceļa līdz
Meža ceļam, Viestura ielu.

bu ielas posma no Satiksmes
līdz Kazarmes ielai, Turaidas
un Gatves ielā,» piebilst E.Rubenis.

«HKScan Latvia» paplašinās ražošanu Jelgavā
 Kristīne Langenfelde

Gaļas pārstrādes uzņēmums «HKScan
Latvia» paziņojis, ka
investēs līdz vienam
miljonam eiro, lai
paplašinātu saldētās
produkcijas ražošanas
cehu Jelgavas ražotnē.
Kā atzīst uzņēmumā, 2020.
gada sākums AS «HKScan
Latvia» izrādījies ļoti veiksmīgs, ļaujot sasniegt lielāko
eksporta apjomu savas darbī-

bas vēsturē. Šī gada pirmajā
pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2019. gadā, ir
panākts eksporta kāpums par
30 procentiem.
Eksporta pieaugums šajā
laikā uzņēmumam bijis visos
tirgos, vislielākais – Baltijas
valstīs un Centrāleiropā.
Īpaši strauja eksporta apjoma palielināšanās notikusi
Centrāleiropas valstīs, piemēram, uz Vāciju AS «HKScan
Latvia» ražotā produkcija ir
piegādāta pat par 80 procentiem vairāk nekā attiecīgajā

Mediķi varēs papildināt
zināšanas bezmaksas vebināros
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot projektu
«Jelgavas poliklīnikas akadēmija», SIA
«Jelgavas poliklīnika»
27. augustā pulksten
15 medicīnas nozares
darbiniekiem piedāvā
bezmaksas konferenci
«Cilvēka papilomas
vīruss: diagnostika, izraisītie bojājumi, ārstēšana un vakcinācija».
Tā notiks tiešsaistē, un
dalība konferencē mediķiem ir bez maksas.
Vebinārs plānots arī
24. septembrī.
«Cerējām, ka akadēmijas jauno
konferenču sezonu varēsim sākt
ar semināriem klātienē, taču
mainīgā situācija pasaulē saistībā
ar Covid-19 izplatību liek būt piesardzīgiem. Tāpēc tuvākās divas
konferences mediķiem vēl piedāvāsim tiešsaistē. Jāatzīst gan, ka
šis risinājums – vebinārs – sevi ir
ļoti labi attaisnojis, jo šādā veidā

sasniedzam daudz lielāku auditoriju. Iespēju piedalīties tiešsaistes
seminārā, uzzināt jaunu informāciju un saņemt kredītpunktus
resertifikācijai izmanto arī mediķi
no citām Latvijas pilsētām. Piemēram, maijā vebinārā piedalījās
73 mediķi, tostarp no Rēzeknes,
Daugavpils un Siguldas,» stāsta
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Kintija Barloti, norādot, ka
vebinārs mediķiem ir bez maksas
un par dalību tajā viņi saņem
kredītpunktus, kas nepieciešami
resertifikācijai.
Konference notiks tiešsaistes
platformā, un saite uz to būs
pieejama Jelgavas poliklīnikas
mājaslapā www.jp.lv.
Konferencē «Cilvēka papilomas
vīruss: diagnostika, izraisītie bojājumi, ārstēšana un vakcinācija»
27. augustā pulksten 15 uzstāsies
ginekoloģijas onkologs Ronalds
Mačuks, bet 24. septembrī pulksten 15 mediķi aicināti piedalīties
vebinārā «Pacients ar sirds mazspēju endokrinologa skatījumā»,
kurā mediķus uzrunās ārsts
endokrinologs Ingvars Rasa.

periodā iepriekšējā gadā.
«Investīcijas ļaus iegādāties
jaunas saldētās produkcijas
formēšanas un iepakošanas
līnijas, kā arī paplašināt saldētavu,» uzņēmuma plānus
atklāj pārdošanas direktors
Heino Lapiņš. Paredzams, ka
papildu investīcijas palīdzēs
nostiprināt uzņēmuma eksporta tirgus pozīcijas, turklāt
tiks ieviesta inovatīvu un
Latvijā vēl neesošu produktu
ražošana. Uzņēmums iecerējis
arī paplašināt savus eksporta
tirgus, un iespējams, ka jau tu-

vākā mēneša laikā Jelgavā ražotā gaļas produkcija nonāks
arī Horvātijas, Rumānijas un
Polijas veikalu plauktos.
Uzņēmumā iepriekšējās
apjomīgās investīcijas veiktas
2017. gada nogalē, kad Jelgavas ražotnē attīstīta saldēto
produktu ražošana un izveidota jauna pelmeņu ražošanas
līnija. Kā atzīst H.Lapiņš,
jaunais cehs maksimālo kapacitāti sasniedza jau 2019. gada
sākumā, tāpēc uzņēmums
saredz nepieciešamību vēl vairāk attīstīt ražošanas jaudas.

Ceturtdiena, 2020. gada 20. augusts

Konkursā «Ideju kauss 2020»
var iegūt finansējumu
biznesa uzsākšanai
 Kristīne Langenfelde

Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra
(LIAA) izsludinājusi
pieteikšanos inovatīvo biznesa ideju konkursam «Ideju kauss»
un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš
sasniedzis 18 gadu
vecumu un ir gatavs
uzsākt uzņēmējdarbību, realizējot savu
biznesa ideju.
«Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu, secinājām, ka trešdaļai Latvijas
sabiedrības savs bizness ir sapnis, bet nerealizēta biznesa
ideja kopumā ir 42 procentiem
iedzīvotāju. Par sarežģītāko posmu biznesa uzsākšanā vairums
uzskata finansējuma un kapitāla piesaisti. Vēlos uzsvērt, ka

ikviens «Ideju kausa» dalībnieks
no A4 lapas ar idejas pieteikumu
var soli pa solim nonākt līdz
pilnvērtīgai biznesa prezentācijai un iegūt pirmo starta kapitālu biznesa idejas īstenošanai,»
norāda LIAA direktors Kaspars
Rožkalns.
Pieteikties konkursam «Ideju
kauss» var līdz 6. septembrim.
Pretendenti savas biznesa idejas
aicināti iesniegt pa e-pastu idejukauss@liaa.gov.lv. Pieteikuma
veidlapa un konkursa nolikums
pieejams mājaslapā www.idejukauss.lv. Biznesa idejas izvērtēs
profesionāla vērtēšanas komisija, dalībai konkursa otrajā kārtā
virzot spēcīgākos kandidātus.
Dalībnieki sacentīsies par
naudas balvām biznesa uzsākšanai. Trešās labākās idejas
autors saņems 3000 eiro, otrās
– 5000 eiro, bet pirmās vietas
ieguvējs – 7000 eiro, ko nodrošina LIAA un Eiropas Reģionālās
attīstības fonds, informē LIAA.

Valdekas pils parku
papildina jaunas dobes
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ZIŅAS

Poliklīnikā izveidots
zvanu centrs

Dokumentus pieņem: Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, LV-3001.
Tālrunis 63026175.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020. gada 12.
augusta lēmumu Nr.2-26.3/5763 tiek nodots publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Vecajā ceļā 27B, Jelgavā, projekts.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas – no 20.08.2020.
līdz 09.09.2020.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31. augustā plkst.18 Jelgavas pilsētas domes
telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.
Ar detālplānojuma redakciju no 20.08.2020. līdz 09.09.2020. var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 09.09.2020. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, elektroniski, nosūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv
vai portālā www.geolatvija.lv.

CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
info@nordichomes.lv ar norādi «Elektriķis»
vai zvanīt pa tālruni + 371 28483678
(darba dienās no plkst.8 līdz 17).

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

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES)

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas poliklīnika» izveidots zvanu centrs
– reorganizējot reģistratūru, atsevišķa darba
telpa ierīkota tiem reģistratūras darbiniekiem,
kuri ikdienā atbild uz telefona zvaniem. Modernizēta arī telefonlīnija, nodrošinot, ka turpmāk
klientiem būs daudz vieglāk sazvanīt poliklīnikas
reģistratūru – gadījumos, kad viena telefona
līnija aizņemta, zvans automātiski tiek pāradresēts uz kādu no trim citām, bet, ja arī tās ir
aizņemtas, darbinieks vēlāk atzvanīs klientam,
kura zvans palika neatbildēts. Jāpiebilst, ka Jelgavas poliklīnikas reģistratūra vidēji dienā saņem
1300–1500 zvanu.
– reģistratūrā. «Tādos apstākļos bija ļoti grūti strādāt, jo
apkārt valdīja liels troksnis,
turklāt līdz šim mums bija
tikai divas telefona līnijas,
līdz ar to daudzi zvani palika
neatbildēti. Uzlabojot darba
kvalitāti, ir izveidots atsevišķs
zvanu centrs – tajā strādā
īpaši apmācīti reģistratūras
darbinieki, kuri atbild uz
telefona zvaniem, e-pastiem,
sazinās ar rindā gaidošajiem
pacientiem, kuri vēlas tikt pie
kāda mūsu speciālista. Būtiskākais ieguvums ir modernizēta telefonlīnija, ieviešot IP
telefoniju, – ja viens operators

ir aizņemts, zvans pāradresējas nākamajam, un pavisam
zvani var pāradresēties uz vēl
trim citiem telefoniem. Tāpat
sistēma darbiniekiem ļauj
atzvanīt tiem adresātiem, kuriem neizdevās sazvanīt poli
klīniku, ja visas līnijas bijušas
aizņemtas,» stāsta K.Barloti,
piebilstot, ka zvanu centrā
izveidotas trīs ergonomiskas
darba vietas, kas atdalītas
ar starpsienām, lai operatori cits citam netraucētu, kā
arī nodrošināts viss darbam
nepieciešamais aprīkojums.
Tāpat telpā ir skaņu slāpējošs
grīdas segums. Šobrīd zvanu
centrā katru dienu strādā divi
reģistratūras darbinieki, taču
līdz ar pārmaiņām poliklīnikai
ir radusies nepieciešamība
pēc vēl diviem darbiniekiem
– darbam zvanu centrā un
reģistratūrā.
K.Barloti norāda, ka reģistratūra līdz šim vidēji dienā
saņēmusi 1300–1500 telefona
zvanu, bet ir dienas, kad zvanu skaits pārsniedz 2000. Telefona numurs saziņai palicis
nemainīgs – Jelgavas poliklīniku joprojām var sazvanīt pa
tālruni 63022101.

Piedāvā bezmaksas e-apmācības
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

• pamatizglītības programmā 1.–6. klasē (mācības klātienē);
• pamatizglītības programmā 7.–9. klasē (mācības klātienē un attālināti);
• vidusskolas programmā 10.–12. klasēs (neklātienes programmā);
• tērpu izgatavošanas un stila speciālista programmā (ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi).

ELEKTRIĶUS(-ES) (2 vakances).

Darbavieta atrodas Celtnieku ielā 36,
Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.

18. augustā parkā pie Valdekas pils LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra rīkoja talku,
teritoriju papildinot ar piecām jaunām ziemciešu dobēm. Dārza
darbos vienas pēcpusdienas garumā iesaistījās fakultātes personāls
un brīvprātīgie.
Katedras kolektīvs kā ziedojumu no privātpersonas saņēmis
daudz dažādu ziemciešu stādu, kas tagad aug piecās dobēs parka teritorijā. «Jau sen gribējām parku papildināt ar augiem, lai
šeit nav koki vien un vide top pievilcīgāka. Mums tika piedāvāta
iespēja izglābt augus, kas citādi būtu gājuši bojā, un to, protams,
izmantojām. Šādas dobes pirms tam te nebija, speciāli tika frēzēta
zeme, mēs salaistījām augus un tos sastādījām,» atklāj katedras
laboratorijas vadītāja Aiga Spāģe, turpinot: «Doma par iekārtotu
teritoriju mums bija jau sen, bet šis parks ir atvērts visiem, līdz ar
to ieguldīt tajā līdzekļus nav universitātes prioritāte. Šī ir pirmā
reize, kad parku varam papildināt ar šādu ziedojumu, bet līdzīgā
veidā stādus esam saņēmuši lielās dobes Valdekas pils priekšā
papildināšanai.» Lielā dobe pie vēsturiskās ēkas ir jau trīs gadus,
un tā veidota kādreizējā pils saimnieka barona Kristofa fon der
Rekes dzimtas ģerboņa formā.
Foto: Ivars Veiliņš  Ritma Gaidamoviča
2020./2021. mācību gadam:

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
saistībā ar uzņēmuma attīstību un darbības
paplašināšanos aicina pievienoties komandai

Darba alga – sākot no 1000 līdz 1600 EUR (bruto).

«Esam īstenojuši nozīmīgu
un ilgi gaidītu projektu, kura
galvenais mērķis ir uzlabot
darba kvalitāti un saziņu
ar mūsu klientiem, lai viņu
iespējas īsākā laikā sazvanīt
poliklīniku būtu daudz lielākas. Vēl pāragri spriest par
rezultātiem, jo zvanu centrs
strādā tikai otro nedēļu, taču
jau tagad jūtam, ka situācija
uzlabojas,» stāsta SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekle
Kintija Barloti.
Līdz šim gan tiešā komunikācija ar klientiem klātienē,
gan saziņa pa telefonu un
elektroniski notika vienā telpā

Jelgavas Amatu vidusskola turpina uzņemt audzēkņus

Koka karkasa moduļu un paneļu ražošanas uzņēmums

Septembrī Labklājības ministrija piedāvā intensīvu e-apmācību kursu veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai «Sociālās uzņēmējdarbības skola». Deviņu vebināru ciklā Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas eksperti
sniegs zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības
pamatiem un nosacījumiem, mārketingu, grāmatvedību, nodokļiem, finanšu vadību un pieteikšanos grantam. E-apmācības ir bez maksas,
un tajās aicināti piedalīties gan topošie, gan
esošie sociālie uzņēmēji.
Ministrija informē, ka vebināri notiks septembrī divas
trīs reizes nedēļā darbdienu
vakaros, no pulksten 18 līdz
19.30, tiešsaistes platformā
«Zoom» un sociālā tīkla «Facebook» lapā www.facebook.
com/labklajibasministrija,
sadaļā «Pasākumi».
Katrs vebinārs būs veltīts
noteiktai tēmai:
2. septembrī – «Sociālā
uzņēmējdarbība: būtība, definīcija, piemēri un darbības
pamati»;
3. septembrī – «Sociālā

uzņēmējdarbība: likumiskais
ietvars, nosacījumi, mērķgrupas un sociālās ietekmes
mērīšana»;
8. septembrī – «Mārketings
sociālajai uzņēmējdarbībai:
produkts un tā priekšrocības,
mērķauditorija un zīmols»;
10. septembrī – «Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai: komunikācijas kanāli
un metodes»;
15. septembrī – «Grāmatvedības darba organizēšana:
galvenie uzdevumi, dokumenti, reģistri, bilance, peļ-

ņas un zaudējumu aprēķins»;
17. septembrī – «Nodokļi
un to aprēķināšana: darba
algas nodokļi, PVN un UIN»;
22. septembrī – «Finanšu
vadība: plānošana un budžetēšana (finanšu un nefinanšu
sastāvdaļa), biznesa modeļa
dzīvotspējas raksturojums»;
23. septembrī – ««Altum»
grants sociālajai uzņēmējdarbībai: nosacījumi, pieteikuma
sagatavošana, ieteikumi un
biežāk pieļautās kļūdas»;
24. septembrī – «Finanšu
vadība un pārvaldība: investīciju plānošana, apgrozāmā
kapitāla pārvalde, kredītpolitika un finanšu piesaiste».
Lai piedalītos vebināros,
elektroniski jāpiesakās uz
katru no lekcijām atsevišķi
un savā datorā vai telefonā
lejupjāielādē lietotne «Zoom».
Plašāka informācija un saites
uz pieteikšanos pieejamas
Labklājības ministrijas mājaslapā. Papildu informāciju
var iegūt arī pa e-pastu liga@
sua.lv.

(kopā 25 jaunas darba vietas).
Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – sākot no 5
EUR/st. (bruto);
• pilnas slodzes darba laiku (iespējami dažādi darba laiki atkarībā no amata pozīcijas:
4–13, 5–14, 8–17, 10–19);
• nepieciešamo apmācību darbavietā;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt savu kvalifikāciju.
Galvenie pienākumi:
• veikt betona plātņu izgatavošanu, pēc
apstrādi un pakošanu.
Ja atbilstat prasībām, darba pieredzes aprakstu lūgums sūtīt pa e-pastu personnel@
skontocc.com vai zvanīt pa tālruni 26637211.
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads (6 km no Jelgavas centra).

Jelgavas novada Neklātienes
vidusskola uzņem izglītojamos:
• pamatizglītības programmā (1.–9. klasē);
• vidusskolas programmā (10.–12. klasē).
Apmācības formas:
• neklātiene; • tālmācība.
Uzņemšana un informācija:
Jelgavas novada pašvaldība,
Jelgava, Pasta iela 37, 5. stāvs, 501. kabinets,
no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Rutas Kukaines
(dzimusi 1946. gada 27. februārī, mirusi 2020.
gada 29. jūlijā) piederīgos pieteikties Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu laikā
no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar Rutas Kukaines īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā Rutas Kukaines piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Baibai Ūlandei,
mammu mūžībā pavadot.
Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs
Kas smagāks vēl var būt, pa
dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij
tuvs un dārgs…
Izsakām līdzjūtību
Jānim Godainim un tuviniekiem,
mammu pavadot mūžībā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
INĀRA SAVEĻJEVA (1946. g.)
VALĒRIJS DEŅISOVS (1955. g.)
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 20. augusts

Jau 20. gadu Jelgavā – Piena,
maizes un medus svētki

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

20. AUGUSTĀ

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam florbola sacensības «Basta floorball
2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 4. sākumskolā).
 Pulksten 19 – 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 – atklāšana, pulksten 16.30 – starts sievietēm,
pulksten 18 – starts vīriešiem (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»).
 Pulksten 15 – trio «Metamorfoze» kamermūzikas koncerts «Skaņas plūdums». Ieeja
– bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

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 – Baltijas kausa izcīņa futbolā U-17 grupā: Igaunija–Latvija (ZOC).

29. AUGUSTĀ

 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).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

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

PĀRCELTIE KULTŪRAS PASĀKUMI JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ
Uzmanību – sarakstā veiktas izmaiņas!
 «Cirka izrāde ar transformeru» – pārcelts uz 3. novembra pulksten 18.
 Koncertuzvedums «Kaupēn, mans mīļais» – pārcelts uz 2021. gada 6. marta pulksten 14 un 18.
 Izrāde bērniem «Princis un briesmone» – pārceltsuz2021.gada4.martapulksten14.
 Teātra izrāde «Žanna» – pārcelts uz 2021. gada 4. marta pulksten 19.
 «Greizais spogulis» – pārcelts uz 2021. gadu.
 Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde «Kazanovas mētelis» – pārcelts uz 4. septembra
pulksten 19.
 «Republikas tūre 2020» – pārcelts uz 12. septembra pulksten 20 (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).
 Baibas Sipenieces-Gavares monoizrāde «Vienreiz jau var» – pārcelts uz 2021. gada
6. aprīļa pulksten 19 (kultūras namā) un 2. septembra pulksten 19 (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).
 Māra Čaklā 80. jubilejas koncerts «Atkal, atkal ir debesis pušu» – pārcelts uz 2021.
gada 14. maiju (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).
 «Limuzīns»: muzikāla vīzija par filmu – pārcelts uz 2021. gada 24. jūliju (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).
IEGĀDĀTĀS BIĻETES UZ PĀRCELTAJIEM PASĀKUMIEM BŪS DERĪGAS.
!!! Nauda par biļetēm uz pārceltajiem pasākumiem netiek atmaksāta. Lēmums pieņemts, pamatojoties
uz Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādāto regulējumu par kārtību, kādā
tiks atlīdzināta par biļetēm uz ārkārtējā situācijā pārceltajiem pasākumiem iekasētā nauda.

ATCELTIE PASĀKUMI KULTŪRAS NAMĀ
Uzmanību – sarakstā veiktas izmaiņas!
 16. marts – izrāde bērniem «Māja zem varavīksnes».
 31. marts – Dailes teātra viesizrāde «Nepanesami ilgi apskāvieni».
Nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam tiks atmaksāta.
Biļetes uz atceltajiem pasākumiem tiek pieņemtas kases darba laikā.
Kases
darba
laiks

• Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās –
no pulksten 16 līdz 19.
• Pirmdienās, sestdienās un svētdienās – slēgts.

Kases
tālrunis –
63084679.

Foto: no JV arhīva
 Emīls Rotgalvis

29. augustā jau 20. reizi Jelgavā notiks Vispārējie piena,
maizes un medus svētki.
Hercoga Jēkaba laukumā
un skvērā aiz kultūras nama
vienkopus varēs satikt vairāk
nekā 200 ražotāju no visas
Latvijas, dienas garumā jelgavniekus un pilsētas viesus
aicinās tematiskas aktivitātes
un kultūras programma, bet
no pulksten 16 Driksas ūdeņus kuģos 18. «Baltais» piena
paku laivu regate – svētku
atraktīvākais notikums, kam
vēl var pagūt pieteikties.
«Piena, maizes un medus svētku apaļo jubileju esam sagaidījuši, neizlaižot
svētkus nevienu gadu. Šogad, visam
notiekot saskaņā ar epidemioloģiskās
drošības prasībām, der atcerēties nu jau
vēsturisko šo svētku devīzi – «Esi vesels
savas tautas un nākotnes labā!». Tūlīt aiz
Starptautiskā ledus skulptūru festivāla
šis ir otrs tradīcijām bagātākais pilsētas
pasākums, un šogad īpaši domāts par
katra svētku produkta – piena, maizes
un medus – izcelšanu,» stāsta pašvaldības
iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas
un projektu vadības sektora vadītājs
Ivars Pirvics.

200 ražotāju divās
tematiskajās zonās

Šogad svētku aktivitātes notiks divos
sektoros – Hercoga Jēkaba laukumā būs
sastopami maizes un medus ražotāji, bet
skvērā aiz kultūras nama aktivitātes būs
veltītas pienam un tā produktiem. «Savu
produkciju no visas Latvijas piedāvās vairāk nekā 200 ražotāju, un jāteic, ka šis ir
viens no lielākajiem ieguvumiem svētku
apmeklētājiem – tikties ar produkta ražotāju. Būtiski, ka Piena, maizes un medus
svētkos varēs iegādāties tādu produkciju,
kas nav atrodama lielveikalu plauktos,
un uzzināt aktualitātes šo produktu
ražošanā tieši no pirmavota,» skaidro
I.Pirvics. Tirgotāji, ražotāji un aktivitāšu
rīkotāji pilsētas centrā sāks darboties jau
pulksten 9, un šie svētku pasākumi ilgs
līdz pulksten 16.
Līdz ar noteiktajiem ierobežojumiem
šogad nenotiks tradicionālās maizes un
medus degustācijas, taču tas nenozīmē,
ka gardēži paliks bez baudījuma, jo īpašas siera dižtirgus aktivitātes skvērā aiz
kultūras nama piedāvās Latvijas novadu
siera diena, kā arī tiks nodrošinātas individuālas degustācijas. «Biedrība «Siera
klubs» šogad pie mums atvedusi Latvijas
novadu siera dienu, kas ik gadu notiek
citviet, un šoreiz tā kļuvusi par daļu
no Piena, maizes un medus svētkiem.
Pulksten 11.30 būs siera zupu parāde,
kuras laikā tiks vārītas sešu veidu siera

zupas – katra sava meistara izpildījumā,
izmantojot atšķirīgus sierus. Bet pulksten 13 taps vairākas siera «skaistumplates», katrā sagriežot un izkārtojot līdz
pat četriem kilogramiem dažādu šķirņu
siera,» informē I.Pirvics. Latvijas novadu
siera diena piedāvās arī tādas aktivitātes kā konkursi par sieru un pasaules
čempiona baļķa celšanā Māra Juzupa
paraugdemonstrējumi. Spēkus izmēģinās arī jelgavnieki, sacensībās «Jelgavas
stiprinieks» un «Jelgavas stipriniece»
ceļot «Limbažu siera» lielos rituļus.
Hercoga Jēkaba laukumā norisināsies
maizei un medum veltīti pasākumi.
«Kopā ar Latvijas Maiznieku biedrību
un Jelgavas Amatu vidusskolu minēsim
dažādu graudu veidus un maizes ražotājus. Būs arī svētku kliņģeris par godu
jubilejai, bet asociācija «Lauku ceļotājs»
iepazīstinās ar projektu «Rudzu ceļš»
– ceļojumu, kas ļauj uzzināt, kā rudzu
grauds no lauka nonāk līdz mūsu galdam,» skaidro I.Pirvics.
Savukārt ar medus produktiem iepazīstinās Latvijas Biškopības biedrība.
No pulksten 10 biedrības stendā svētku
apmeklētāji varēs saņemt uzdevumu
lapiņas, kas aicinās apmeklēt medus
tirgotājus un atbildēt uz jautājumiem,
par ko pienāksies zīmodziņi. Katrs
dalībnieks, uzrādot aizpildītu uzdevumu lapiņu, saņems pārsteigumu no
Latvijas Biškopības biedrības, kā arī
katra apzīmogotā lapiņa piedalīsies
lielajā izlozē.

Piedāvājums arī kultūras
un sporta gardēžiem

Svētku teritorijā būs trīs skatuves, un
tur visas dienas garumā notiks koncerti
un priekšnesumi. Skvērā aiz kultūras
nama pulksten 10 varēs vērot Ogres
tehnikuma un Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma jauniešu vokālos,
dzejas un teātra priekšnesumus, bet
pulksten 12 un 14 lustīgas dziesmas izpildīs «Ziņģes brāļi». Uz skatuves Hercoga
Jēkaba laukumā no pulksten 10 uzstāsies
Māsas Legzdiņas un grupa «Kolibri»,
bet mazā skatuve pie Jelgavas kultūras
nama uz izrādēm «Priecīga satikšanās»
aicinās bērnus. Pulksten 11, 12 un 13
kopā ar Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
aktieriem tiks izspēlētas īsas etīdes, kas
ļaus izkustēties un līdzdarboties.
Vakara cēlienā ar koncertiem uzstāsies
grupas «Mākoņstūmēji», «Riga Reggae»
un «Pirmais kurss». «Vakarā svētku
aktivitātes pārcelsies uz Pasta salu, lai
kopā līdz pat pulksten 24 baudītu koncertus brīvdabas koncertzālē «Mītava»,
piedāvājot tos klausīties gan koncertzālē,
gan ārpus tās, jo uzstāšanās rādīsim arī
uz lielā LED ekrāna,» informē I.Pirvics,
piebilstot, ka Pasta salā visu dienu darbosies arī ēdinātāji.
Līdztekus kultūras pasākumiem dienu piepildīs sportiskas aktivitātes. Pulk-

sten 11 tiks dots starts gan Jelgavas
pilsētas čempionātam smaiļošanā pie
Jelgavas jahtkluba, gan Piena, maizes
un medus svētku 3x3 basketbola turnīram Pasta salas stāvlaukumā. Paralēli
amatieru turnīram Pasta salā notiks
Latvijas profesionālās 3x3 basketbola
līgas «Top Gun» pēdējais atlases posms,
kā arī Jelgavas pilsētas atklātā pludmales volejbola turnīra 3. posms.
Savukārt aktivitātes Driksā iesildīs
Latvijas čempionāts SUP airēšanā
garajā, 14 kilometru, un maratona, 42
kilometru, distancē, kam starts tiks dots
pulksten 9, un Jelgavas SUP kauss tautas
klasē 1 kilometra distancē, kas startēs
pulksten 15. Tautas klases sacensībām
vēl var pagūt pieteikties, zvanot pa tālruni 25757555.

Piena paku laivu regate –
otro reizi Driksas ūdeņos

Pulksten 16 tiks dots starts Piena,
maizes un medus svētku krāšņākajam
notikumam – 18. «Baltais» piena paku
laivu regatei, kas jau otro gadu no Liel
upes pārcelta tuvāk pilsētas centram.
«Sacensības Driksā laivas ļauj apskatīt
tuvāk, upe ir šaurāka, seklāka, mierīgāka
un pašiem airētājiem līdz ar to arī vieglāka,» skaidro I.Pirvics.
Sacensību norise lielā mērā šogad
paliek nemainīga – komandas ar saviem
oriģinālajiem piena paku peldlīdzekļiem
veiks distanci no Pasta salas dienvidu
gala līdz Mītavas gājēju tiltam, parādot
ne tikai laivas ātrumu, bet arī izdomu,
inženiera dotības un spēju sagādāt šovu
skatītājiem. Komandas sacentīsies par
balvām septiņās nominācijās, no kurām
viena – «Drošākā laiva» – aicina ar
savu laivu atspoguļot šā brīža situāciju
pasaulē: nepieciešamību ievērot drošu
distanci un būt sociāli atbildīgiem.
Labākās komandas katrā nominācijā
gaida naudas balvas no 100 līdz 500 eiro.
Būtiski, ka šoreiz laivu demonstrācijas
pirms sacensībām nenotiks uz sauszemes, bet ūdenī, komandām pirms starta
izmēģinot laivu peldspēju.
Sacensībām vēl var pieteikties, līdz 24.
augustam aizpildot mājaslapā festivali.
jelgava.lv pieejamo pieteikuma anketu.
Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības
prasības, svētku rīkotāji aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem, ievērot
savstarpēju divu metru distanci un roku
higiēnu un neapmeklēt publiskus pasākumus, ja novēroti infekcijas slimības
simptomi.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka līdz
ar svētku norisēm 29. augustā būs
slēgts Krišjāņa Barona ielas posms gar
kultūras namu. Tāpat uz regates laiku,
no pulksten 16 līdz 17, Driksā gar Jāņa
Čakstes bulvāri būs slēgta atpūtas kuģīšu
un laivu kustība. Skatītāji aicināti regati
vērot no Pasta salas, Mītavas gājēju tilta
un J.Čakstes bulvāra promenādes.

