Godātie pedagogi, skolēni,
studenti un vecāki!
Jaunais mācību gads atnācis ar izaicinājumiem ikvienam no jums.
Skolās tiks ieviesta kompetencēs balstīta izglītība ar jaunām apmācības
metodēm un nepieciešamību pilnveidot digitālās prasmes. Īpašā situācija pasaulē prasīs rūpīgi pārdomātus drošības pasākumus izglītības
iestādēs un atbildīgu attieksmi pret tiem.
Jelgavas pilsētas 755. jubilejas gadā novēlu jums visiem būt pārliecinātiem par saviem spēkiem, būt drosmīgiem uzņemties iniciatīvu
un īstenot savus mērķus! Lai skolēniem nezūd zinātkāre un aizrautība,
pedagogiem – radošums un lielā pacietība, bet visiem, kas rūpējas par
jauno paaudzi, novēlu izturību audzināšanā un atbalstīšanā!
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Jaunais mācību
gads sāksies skolās
Foto: Raitis Supe

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Pirmklasniekiem dāvinās atstarotāju
 Sintija Čepanone

Rūpējoties par jaunāko skolēnu drošību, Jelgavas
pilsētas pašvaldība arī šajā gadā pirmklasniekiem sarūpējusi dāvanu – atstarotāju Jelgavas simbola alnīša
veidolā. To Zinību dienā saņems nedaudz vairāk kā
700 pirmklasnieku.
Jau vairākus gadus pilsētā ir tradīcija ar īpašu atstarotāju sveikt
katru pirmklasnieku, kas uzsāk skolas gaitas kādā no pilsētas skolām,
un tas tiek darīts, rūpējoties par to, lai mazais skolēns satiksmē būtu
labāk pamanāms, līdz ar to ceļš uz mājām un skolu kļūtu drošāks.
Jelgavas Izglītības pārvaldē norāda, ka, sveicot 1. klases skolēnus
ar skolas gaitu uzsākšanu, atstarotāju Jelgavas simbola alnīša veidolā ar pilsētas logotipu Zinību dienā saņems nedaudz vairāk kā 700
pirmklasnieku – līdz 25. augustam mācībām bija reģistrēti 702 bērni.
Kopumā Jelgavas vispārizglītojošajās skolās mācīsies 7155 skolēni.

Nākamnedēļ ar Zinību dienu Jelgavas skolās svinīgi sāksies jaunais mācību gads. Visas pilsētas izglītības iestādes jauno
mācību gadu uzsāks klātienē, un arī mācību process, ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, šobrīd visās skolās 1.–6.
Foto: no JV arhīva
klasēs plānots klātienē vai daļēji attālināti 7.–12. klasēs. Plašāk – 2. lpp.

ZOC stadions nosaukts leģendārā šķēpmetēja
Jāņa Lūša vārdā
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 22. augustā,
Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) notika
Jāņa Lūša piemiņas
kausa izcīņa šķēpmešanā. Sacensību atklāšanā oficiāli paziņots,
ka no 22. augusta
ZOC stadionam piešķirts J.Lūša vārds,
tādējādi godinot leģendārā šķēpmetēja
olimpiskā čempiona
J.Lūša piemiņu.
«Jānis Lūsis bija izcils sportists, vienkāršs, atvērts un
atsaucīgs cilvēks. Jāņa Lūša
ģimenes vārdā izsakām pateicību Jelgavas pilsētai, Zemgales Olimpiskajam centram un
Sporta servisa centram par izrādīto cieņu un godu Kristiana
vectētiņam, viņa dzimtās pilsētas stadionam dodot Jāņa Lūša
vārdu,» atklāšanas pasākumā
sacīja J.Lūša mazdēla Kristiana
Lūša mamma Kristīne, norā-

dot, ka tas ir jo īpaši saviļņojoši,
jo Jelgava ir arī viņas un dēla
dzimtā pilsēta.
Olimpiskā čempiona J.Lūša
kausa izcīņa šķēpmešanā notiek jau kopš 1995. gada, bet
kopš 2013. gada sacensības
norisinās viņa dzimtajā pilsētā
Jelgavā. Šis ir pirmais gads,
kad sporta leģenda nevarēja
pagodināt sacensības ar savu
klātbūtni, jo aprīlī pēc smagas
slimības devās mūžībā. Līdz ar
to šķēpmetēji pirmo reizi sacentās par J.Lūša piemiņas kausu.
Iemūžinot mūsu pilsētā dzimušā izcilā sportista vārdu Jelgavas vēsturē un godinot viņa
piemiņu, sacensību atklāšanā
nolasīts rīkojums, ar kuru ZOC
stadionam piešķirts nosaukums
«Zemgales Olimpiskā centra
Jāņa Lūša stadions». «Jelgavai
ir īpašs gods izpildīt Jāņa Lūša
ģimenes un citu olimpiešu
priekšlikumu Zemgales Olimpiskā centra stadionu nodēvēt
par Jāņa Lūša stadionu. Domāju, ka tas dos arī motivāciju
jaunajiem sportistiem cen-

sties vairāk un sasniegt jaunas
virsotnes,» pasākumā atzina
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. To, ka šis ir nozīmīgs notikums sporta dzīvē,
uzsvēra arī Latvijas Olimpiskās
komitejas prezidents Žoržs
Tikmers. «Jānis Lūsis bija izcila
personība – četrkārtējs Eiropas
čempions, desmitkārtējs Latvijas čempions, vairākkārtējs
pasaules rekordists un visa
olimpiskā medaļu komplekta īpašnieks. Viņš ir piemērs
tam, kādam jābūt izcilam sportistam. Esmu gandarīts, ka

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

stadions Jāņa Lūša vārdā tiek
nosaukts dienā, kad sportisti
dažādās vecuma grupās cīnās
par uzvaru šķēpmešanā,» tā
Ž.Tikmers.
Pastāvīgu uzrakstu, kas vēsta, ka ZOC ir J.Lūša stadions,
plānots uzstādīt nākamgad
maijā, kad tiks atzīmēta sportista dzimšanas diena un Jelgavā
notiks tradicionālās J.Lūša piemiņas kausa izcīņas sacensības
šķēpmešanā.
Par J.Lūša piemiņas kausa
izcīņas sportiskajiem sasniegumiem lasiet 6. lpp.

63048800

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 28. augustā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa
tālruni 63005567 vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas
pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Jaunais mācību
gads sāksies skolās
 Kristīne Langenfelde

«Zinību diena ir svētki skolēniem, pedagogiem un ģimenēm. Katra izglītības iestāde ir paveikusi nozīmīgu
darbu, lai 1. septembrī mēs visi kopā varētu uzsākt
jauno mācību gadu. Skolēni atgriezīsies skolā pēc
ilgāka pārtraukuma, un jaunais mācību gads, ņemot
vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju, būs citādāks,
nekā ierasts. Katra skola individuāli, izvērtējot skolas
kapacitāti, infrastruktūru, apgūstamās izglītības programmas un skolēnu skaitu klašu grupās, ir izstrādājusi
mācību procesa organizācijas plānu, kas ļaus darbu
atsākt klātienē,» uzsver Jelgavas pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Vasarā skolu vadītāji sadarbībā
ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, ņemot vērā Izglītības un
zinātnes ministrijas un epidemiologu ieteikumus, strādāja, lai
ar septembri varētu nodrošināt
mācību procesu klātienē. «Pavasaris, kad ārkārtējās situācijas
laikā skolas strādāja attālināti,
nebija viegls nedz skolēniem, nedz
viņu ģimenēm, nedz pedagogiem.
Šobrīd darām visu iespējamo, lai
skolēni varētu atgriezties skolā.
Aicinām būt saprotošiem un līdz
atbildīgiem arī vecākus, strikti
ievērojot jaunā mācību procesa
organizēšanas kārtību, kuras
mērķis ir tikai viens: pasargāt
mūsu bērnus un darbiniekus, radīt drošu vidi izglītības iestādēs un
pēc iespējas izslēgt varbūtību, ka
mācības atkal būsim spiesti organizēt attālināti,» skaidro G.Auza.

Zinību diena skolās

Pirmās pārmaiņas skolēnus
sagaida jau Zinību dienā – lai arī
visās skolās svētku diena būs, tā
notiks atšķirīgi. «Kur vien tas
iespējams, skolas Zinību dienas
svinīgos pasākumus organizēs
iestādes pagalmā, ievērojot drošu
distanci. Tā kā šī diena visīpašākā
ir pirmklasniekiem, tad kopīgi
svinīgie pasākumi ar kādu no
skolas vecākajām klasēm būs
bērniem, kuri šogad uzsāk skolas
gaitas. Savukārt citiem skolēniem
lielākoties skolas ir paredzējušas
Zinību dienas svinīgo pasākumu
rīkot pa klašu grupām atšķirīgos
laikos,» skaidro G.Auza.
Vecāki šajā dienā aicināti piedalīties pasākumos skolas pagalmā,
taču, ņemot vērā epidemiologu
ieteikumus, pēc svinīgā pasākuma viņiem nebūs iespējas bērnu
pavadīt uz pirmo mācību stundu.
Tās laikā vecāki varēs uzturēties
skolas teritorijā, skolas koplietošanas telpās un sagaidīt savu
pirmklasnieku pēc pirmās mācību
stundas.
«Lai pēc iespējas droši pavadītu
Zinību dienu un izvairītos no
plašas kopā sanākšanas, šogad
pilsētā nenotiks arī tradicionālais
1. septembra pasākums skolēniem «Zinībums». Šajā dienā pēc
svinīgā brīža skolās aicinām būt
kopā ģimenes lokā,» saka G.Auza.

Mācību process – pilnībā
vai daļēji klātienē

Jau 2. septembrī visās pilsētas
skolās sāksies mācību darbs, un
šobrīd tas tiek plānots pēc diviem
modeļiem. Izglītības un zinātnes
ministrija ir ieteikusi pašvaldībām
trīs modeļus mācību procesa organizēšanai. Modelis A un B paredz
mācības īstenot klātienē visiem
1.–6. klases skolēniem, savukārt
vecāko klašu skolēniem A modelī
20 procenti «no mācību laika var
būt ar attālinātā mācību procesa
elementiem, veicinot pašvadītu
mācīšanos», bet B modelī jau
40–60 procenti no mācību procesa
vecāko klašu audzēkņiem var no-

tikt attālināti. Savukārt C modelis
paredz tikai attālinātu mācīšanos.
«Šobrīd epidemioloģiskā situācija Latvijā ļauj atsākt mācības
pilnībā vai daļēji klātienē, un tas
nozīmē, ka C modelis patlaban
netiks īstenots. Jelgavas izglītības iestādes mācību gadu sāks,
galvenokārt īstenojot A modeli,
un tikai atsevišķās skolās ar vislielāko skolēnu skaitu un intensīvu
telpu noslodzi paredzēts īstenot B
modeli. Būtiskākais ir tas, ka visu
pilsētas skolu 1.–6. klašu skolēni
pilnībā mācīsies klātienē, savukārt vecāko klašu audzēkņiem
paredzētas atsevišķas mācību
dienas, kad skolēni mācīsies attālināti,» skaidro G.Auza.
Būtiski uzsvērt, ka ar šo mācību
gadu skolās ievieš pilnveidoto mācību saturu, kuru sāks apgūt 1., 4.,
7. un 10. klasē. Šī pieeja paredz arī
pašvadītu mācību procesu, kas
nozīmē, ka skolēnam pašam ir jāspēj plānot mācību satura apguvi,
sasniedzamos rezultātus un tos
arī īstenot. «Līdz ar to dienās, kad
vecāko klašu skolēnam mācības
notiks attālināti, tā vienlaikus būs
iespēja mācīties jaunas prasmes,
ko paredz arī pilnveidotais mācību saturs. Ir svarīgi izprast, ka
attālināta mācību vielas apguve
vecāko klašu skolēniem noteiktās
dienās būs paredzēta arī tad, kad
epidemioloģiskās prasības vairs
nebūs spēkā,» skaidro G.Auza.

Mainīts arī stundu plāns

Galvenais, kas šā brīža situācijā pēc epidemiologu prasībām
ir jāspēj nodrošināt izglītības
iestādēm, – lai skolā pēc iespējas
izslēgtu plašu klašu grupu skolēnu pulcēšanos; lai būtu iespējams
izsekot skolēnu kontaktiem.
Tāpēc būtiski ir mainīta skolu
ikdienas darba kārtība. «Skolas
ir pārskatījušas stundu plānus,
un pēc iespējas skolēniem tiks
organizētas pāru stundas jeb
dienas tematiskās stundas, tāpat
iespēju robežās skolēniem mācības plānotas vienā klases telpā,
kurā stundas vadīt nāks konkrētā
mācību priekšmeta skolotājs.
Izņēmums būs vien specifiski mācību priekšmeti, kuru saturu nav
iespējams apgūt bez noteiktiem
mācību līdzekļiem, piemēram,
informātika, ķīmija, fizika,» stāsta
Izglītības pārvaldes vadītāja.
Tāpat lielākā daļa skolu paredz atteikties no skolas zvana
– mācību stundu sāks un beigs
pedagogs. Arī ierašanās skolā tiks
organizēta dažādi – kur vien tas
iespējams, tiks atvērtas papildu
ieejas, koordinējot skolēnu plūsmu. Nepieciešamības gadījumā
arī stundu sākuma laiki var tikt
mainīti, lai izslēgtu visu skolēnu
vienlaicīgu ierašanos skolā un
pulcēšanos koplietošanas telpās,
piemēram, garderobēs, gaiteņos.
Skolās pastiprināti tiks veikta
telpu mitrā uzkopšana, koplietošanas telpu un mācību palīglīdzekļu dezinfekcija, klašu

vēdināšana. Klasēs, kur pieejams
ūdens, bērniem regulārai roku
mazgāšanai būs nodrošinātas
ziepes un papīra dvieļi, bet klasēs,
kur nav izlietnes, – dezinfekcijas
līdzeklis. Fiksējot saslimšanas pazīmes, skolas medmāsa nekavējoties sazināsies ar bērna vecākiem.
Arī skolēnu ēdināšana tiks organizēta, ievērojot epidemiologu
ieteikumus. Skolās ir pārskatīts
starpbrīžu garums un nepieciešamības gadījumā ieviesti papildu
laiki, kad skolēni pa klašu grupām
varēs apmeklēt skolas ēdnīcu. Iespējams, tiks pārskatīta arī skolu
ēdnīcu ēdienkarte, lai pēc iespējas
samazinātu laiku, kas nepieciešams viena bērna ēdināšanai.

Būs pagarinātās dienas
grupas un interešu pulciņi

Pilnā apjomā skolās tiks nodrošināts pagarinātās dienas pakalpojums tiem skolēniem, kuriem
tas būs nepieciešams. Tāpat darbosies interešu izglītības pulciņi.
«Protams, gan pagarinātās dienas
grupā, gan interešu izglītībā
darba process tiks organizēts tā,
lai ievērotu visus piesardzības
pasākumus,» uzsver G.Auza.
Vienlaikus gan Izglītības pārvaldes vadītāja norāda, ka vismaz
rudenī skolas aicinātas nedoties
tālākās mācību ekskursijās ar autobusu, tā vietā izvēloties, piemēram, pārgājienus vai ekskursijas
kājām pa pilsētu, mācību stundas
pilsētvidē. Šobrīd skolās netiek
plānoti arī kopīgi pasākumi, bet
tādi var notikt klases kolektīvā.

Saziņa ar vecākiem – e-klasē

Lai arī mācības atsāksies klātienē, vecāki aicināti līdzdarboties
sava bērna izglītošanas procesā
attālināti un tuvākajos mēnešos
atturēties no skolas apmeklējuma, saziņai ar skolas vadību un
klases audzinātāju izmantojot
e-klasi. Savukārt mazākos bērnus uz skolu vecāki lūgti pavadīt
līdz skolas durvīm vai skolas
norādītajām koplietošanas telpām un norādītajās telpās arī
sagaidīt. «Lai izvairītos no papildu
kontaktiem izglītības iestādēs,
vecākiem ikdienā nebūs iespējas
apmeklēt skolu bez iepriekšējas
pieteikšanās. Izņēmums varētu
būt vien atsevišķi gadījumi, kad
konkrētu jautājumu risināšanai ir
nepieciešama klātienes tikšanās.
Šajā gadījumā vecākiem iepriekš
jāpiesakās pie skolas vadības
vai klases audzinātājas, ienākot
skolā, jāreģistrējas, un tikšanās
tiks organizēta šim nolūkam skolā
ierādītā telpā,» skaidro G.Auza.
Taču, neskatoties uz attālinātām komunikācijas iespējām, katras ģimenes iesaiste un līdzatbildība šobrīd skolai ir īpaši svarīga.
Vecāki aicināti atbildīgi izvērtēt
sava bērna veselības stāvokli un
skolēnu ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm uz skolu nelaist.
Tāpat nekavējoties jāinformē
klases audzinātājs, ja ģimenei bijis
kontakts ar Covid-19 saslimušo.
Vienlaikus ģimenes aicinātas nedoties ārzemju braucienos, pat ja
valsts, uz kuru paredzēts braukt,
nav sarkanajā sarakstā.
«Skolas ir sagatavojušās jaunajam mācību gadam, taču tikai mēs
visi kopā – katrs ar savu attieksmi
un atbildību – varam panākt,
ka izglītības iestādēm iespēja
turpināt darbu klātienē saglabāsies visu mācību gadu,» aicinot
skolēnus, vecākus un pedagogus
uz savstarpēju sadarbību jaunajā
mācību gadā, uzsver G.Auza.

2020./2021. MĀCĪBU GADA
ZINĪBU DIENAS SVINĪGIE PASĀKUMI
Izglītības iestāde
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU
VIDUSSKOLA
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

1. septembra
svinīgā
Klašu grupa
pasākuma norises
laiks (plkst.)
09.00
1.–4. klases
11.00
5.–12. klases
10.00
7.–12. klases
10.30

JELGAVAS SPĪDOLAS
VALSTS ĢIMNĀZIJA
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA

JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA

08.20

7. klases

10.00

8.–12. klases

10.00
Katrai klasei
noteiktā laikā
09.00
11.00
12.00
09.00
10.30
10.30
12.00
09.00
10.00

JELGAVAS PAMATSKOLA
«VALDEKA»-ATTĪSTĪBAS CENTRS
JELGAVAS PAULA BENDRUPA
PAMATSKOLA

Raiņa parkā
Pils pagalmā
Pulcēšanās distancēti pie skolas
Savās klasēs
Skolas direktores uzruna tiešsaistē
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, tad – gājiens
uz skolu
Pie skolas

09.00
09.00

1., 10., 12. klases
2.–9. klases un
11. klases
5.–8. klases
2.–4. klases
1., 9., 10.–12. klases
2.–4. klases
5.–8. klases
Pirmsskolas grupas
1., 9., 12. klases
1., 2., 3. klases
4., 5., 6. klases
Sagatavošanas
grupas, 7., 8. klases
1. un 6. klases
Pārējās klases

10.00

1.–9. klases

Skolas pagalmā

10.00

1.–9. klases

Savās klasēs

I kurss
Visi audzēkņi
I kurss
II, III kurss
1. klase
PII
1.–6. klases

Audzināšanas stunda savās klasēs
Skolas pagalmā
Skolas pagalmā
Savās klasēs
Zālē
J.Asara ielā 12 – klasēs
Pulkveža O.Kalpaka ielā 14 – klasēs

11.00
JELGAVAS 4. SĀKUMSKOLA

1. septembra svinīgā
pasākuma norises vieta

09.00
10.00
10.00
JELGAVAS TEHNIKUMS
11.00
JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2. septembrī 15.00
31. augustā 10.00
LAZDIŅAS PRIVĀTĀ
PAMATSKOLA «PUNKTIŅŠ»
1. septembrī 10.00

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA

Savās klasēs
Savās klasēs
Savās klasēs
Skolas pagalmā
Savās klasēs
Savās klasēs
Savās klasēs
Skolas pagalmā
09.00 – 1. klases skolas pagalmā;
11.00 – 7. klases skolas pagalmā;
pārējās klases – savās klasēs
Skolas pagalmā
Savās klasēs

PLĀNOTĀ MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA
2020./2021. M.G. 1. SEMESTRĪ
Izglītības iestāde

Plānotā mācību procesa organizācija pa klašu grupām
1.–3. kl.

4.–6. kl.

7.–9. kl.

10.–12. kl.

Jelgavas 4. sākumskola

Klātiene

Klātiene

–

–

Jelgavas pamatskola
«Valdeka»-attīstības centrs

Klātiene

Klātiene

Klātiene

–

Jelgavas Paula
Bendrupa pamatskola

Klātiene

Klātiene

Klātiene

–

Jelgavas Centra pamatskola

Klātiene

Klātiene

Daļēji
attālināti

–

Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola

Klātiene

Klātiene

Daļēji
attālināti

Daļēji
attālināti

Klātiene

Daļēji
attālināti

Daļēji
attālināti

Daļēji
attālināti

Jelgavas 4. vidusskola

Klātiene

Piezīmes

7.–12. klasē no 11. septembra mācību process tiks organizēts daļēji attālināti. Katrai
klasei 1 diena nedēļā plānota attālināti
7., 10., 12. klasē mācības attālināti plānotas 1 dienu nedēļā
8., 11. klasē mācības attālināti plānotas
2 dienas nedēļā
7.–9. klasē mācības attālināti plānotas 1
dienu nedēļā

Jelgavas 5. vidusskola

Klātiene

Klātiene

Daļēji
attālināti

Jelgavas 6. vidusskola

Klātiene

Klātiene

Klātiene

Klātiene

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija

–

–

Daļēji
attālināti

Daļēji
attālināti

Atbilstoši sasniedzamajam rezultātam atsevišķu uzdevumu veikšana var tikt organizēta attālināti. Mācību procesu plānots uzsākt klātienē

Jelgavas Valsts
ģimnāzija

–

–

Daļēji
attālināti

Daļēji
attālināti

No 1. līdz 11. septembrim mācību process
plānots klātienē. No 14. septembra katrai
klasei 1 diena nedēļā plānota attālināti

Klātiene

Klātiene

Daļēji
attālināti

Klātiene

Profesionālās izglītības programmu realizācija klātienē un daļēji attālināti

Jelgavas Amatu vidusskola

10.–12. klasē mācības attālināti plānotas
2 dienas nedēļā

Mācību gada sākumā pie
skolām dežurēs policisti
 Sintija Čepanone

No šodienas, 27. augusta, stājas spēkā
maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumi pie pilsētas
izglītības iestādēm
tajos ielu posmos,
kur tie nav ieviesti
pastāvīgi. Savukārt 1.
septembrī, rūpējoties
par skolēnu drošību,
dežūras pie skolām
uzsāks policisti.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes
organizācijas inženieris Kārlis
Krūkliņš skaidro, ka pagaidu
ceļa zīmes, kas līdz 40 kilometriem stundā ierobežo
maksimālo braukšanas ātrumu, izvietotas Lapskalna
ielas posmā no Kazarmes
līdz Liepu ielai, Mātera ielas
posmā no Raiņa līdz Sudrabu
Edžus ielai, kā arī jaunrades
nama «Junda» un bērnu un
jauniešu bibliotēkas «Zinītis»
ēkas Zemgales prospektā 7
apkārtnē – Zemgales prospekta posmā no Sporta līdz
Palīdzības ielai, Palīdzības
ielā no Sliežu ielas līdz Zemgales prospektam un Sliežu
ielā. Sporta ielas posmā no
Zemgales prospekta līdz Sliežu
ielai no 1. septembra spēkā
būs pastāvīgs ātruma ierobežojums 30 kilometri stundā
– tur šobrīd tiek izbūvēts arī
ātrumvalnis un gājēju pāreja.
«Pagaidu ceļa zīmes minētajos
ielu posmos, lai gādātu par
skolas vecuma bērnu drošu
pārvietošanos, sākoties skolas laikam, būs spēkā līdz 13.
septembrim. Savukārt citviet
pilsētā pie izglītības iestādēm
izvietotas stacionāras ceļa
zīmes un maksimālais braukšanas ātrums noteikts līdz 30
vai 20 kilometriem stundā,» tā
K.Krūkliņš, autovadītājus ai-

cinot pievērst īpašu uzmanību
pilsētā noteiktajiem ātruma
ierobežojumiem.
1. septembrī dežūras uzsāks
pašvaldības policisti, sadarbībā ar Valsts policiju īpašu
uzmanību pievēršot satiksmes drošībai pie skolām, un
šāda kārtība būs spēkā divas
nedēļas. «Policistu dežūras
līdz ar jaunā mācību gada
sākumu plānotas darbdienās
no pulksten 7.30 līdz 9, un ierasti tām vairāk ir preventīvs
raksturs, lai disciplinētu gan
autobraucējus, gan gājējus,
īpaši skolas vecuma bērnus,»
norāda Jelgavas Pašvaldības
policijas pārstāve Sandra Matulēna, akcentējot, ka līdz ar
jauno mācību gadu skolās darbu atsāks arī Patruļpolicijas
nodaļas skolu inspektori, lai
nodrošinātu kārtību un skolēnu drošību izglītības iestādē
un tās teritorijā. Saistībā ar
Covid-19 īpaša uzmanība tiks
pievērsta pulcēšanās ierobežojumu ievērošanai.
Jāatgādina, ka turpmākos
divus gadus ēkā Mātera ielā
30 mācību process noritēs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
1.–4. klašu audzēkņiem. Lai
vidusskolas darbiniekiem un
skolēnu vecākiem nodrošinātu netraucētu automašīnu
novietošanu iestādes tuvumā, noteikti jauni apstāšanās
un stāvēšanas ierobežojumi.
Stāvlaukumā ar iebrauktuvi
no Mātera ielas darbdienās
no pulksten 8 līdz 17.30 automašīnas var novietot tikai
ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izsniegtajām atļaujām, savukārt stāvlaukumā
ar iebrauktuvi no Raiņa ielas
darbdienās no pulksten 5 līdz
19 automašīnas var novietot
uz laiku līdz divām stundām.
Pārējā laikā un brīvdienās
šajos stāvlaukumos automašīnas var novietot bez ierobežojumiem.
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Jauno mediķu programmas
absolventi saņem apliecības
 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

Fizioterapija, stomatoloģija, ķirurģija, pediatrija – tās ir tikai dažas medicīnas nozares,
kuras gatavi pārstāvēt
Jelgavas jaunieši, kas
mācību gada garumā
apmeklēja SIA «Jelgavas poliklīnika» jauno
mediķu skolas nodarbības. Pagājušajā nedēļā cikls noslēdzās un
jaunieši saņēma apliecinājumu par veiksmīgi
apgūtu programmu.
«Esmu pārliecināta, ka ieguvēji
ir visi – gan tie, kas, apmeklējot
jauno mediķu skolu, guvuši apstiprinājumu, ka nākotni tiešām
vēlas saistīt ar medicīnu, gan arī
tie, kuriem nodarbības ļāvušas
saprast, ka tomēr ejams cits
profesionālais ceļš,» jauniešiem
pasniedzot apliecinājumu par
sekmīgi apgūtu jauno mediķu
programmu, sacīja SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekle
Kintija Barloti. No kopumā 24
jauniešiem, kas pērn oktobrī sāka
apmeklēt nodarbības, līdz galam
godam tikuši 11, un poliklīnikas
vadītāja spriež, ka tie ir jaunieši,
kas ļoti nopietni apsver studēt medicīnu. «Viņi apzinīgi apmeklēja
nodarbības, izrādīja padziļinātu
interesi par dažādām tēmām,
uzdeva specifiskus jautājumus,
un mūsu speciālisti atzina, ka ar
tik motivētiem jauniešiem ir viegli
strādāt,» tā viņa, atklājot, ka ar
vienu skolnieci jau uzsākta arī
veiksmīga sadarbība – viņa vasarā
strādāja poliklīnikas reģistratūrā.
«To, ka man patīk palīdzēt cilvēkiem, sapratu jau sākumskolā,
bet vēlāk arī izkristalizējās, ka
veids, kādā vēlos palīdzēt, ir caur
medicīnu. Tieši tāpēc jau visu
skolas laiku koncentrējos uz medicīnas studijām. Nozare, kurā
vēlētos strādāt, ir ginekoloģija,
bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams,»

saka Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolniece Elīza Beitlere, atzīstot,
ka nodarbības poliklīnikā sniedza
vispusīgu priekšstatu par medicīnas jomu.
Jauno mediķu programmu
atzinīgi vērtē arī Spīdolas Valsts
ģimnāzijas absolvents un nu
jau Rīgas Stradiņa universitātes
students Ralfs Roberts Zitāns.
«Šī programma galvenokārt paredzēta 10.–11. klases skolēniem,
taču mana lielā vēlme apmeklēt
nodarbības, ko centos atspoguļot
arī savā motivācijas vēstulē, šķiet,
bija noteicošā, lai programmā
uzņemtu arī mani, 12. klases
skolnieku. Šobrīd ir atvieglojums,
jo jau esmu iestājies augstskolā,
kurā vēlējos, un ticis budžeta
grupā, taču apzinos, ka, lai kļūtu
par ārstu, man priekšā ir smags
darbs daudzu gadu garumā,» saka
Ralfs Roberts, kuram interesē
onkoloģija. Nodarbības viņam
ļāvušas detalizētāk iepazīties ar
daudzām medicīnas nozarēm,
nostiprinot pārliecību, ka tieši ar
medicīnu vēlas saistīt nākotni.
Jāpiebilst, ka nodarbībās, aptverot ļoti plašu ārstniecības
spektru, bija gan teorētiskā, gan
praktiskā daļa, kad jauniešiem
bija iespēja darboties reālos apstākļos laboratorijā un ārstu kabinetā. «Tieši šī iemesla dēļ – lai

Jau 13. gadu norisinās labdarības akcija «Ar prieku pretī
zināšanām», kuras
laikā Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP) kopā ar Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi
un ziedotāju atbalstu Jelgavas jaunāko
klašu skolēniem no
materiālās grūtībās
nonākušām ģimenēm palīdz sagatavoties jaunajam
mācību gadam, dāvinot skolas somu
un nepieciešamos
mācību piederumus.
Šogad atbalsts mācību gada uzsākšanai
sniegts 21 skolēnam.
Kā informē SIP vadītāja
Ilga Antuža, kopā ar Sociālo
lietu pārvaldi apzinātas tās
ģimenes, kurām nepieciešams
atbalsts mācību līdzekļu iegādei bērniem, pamatojoties uz
to, ka šo ģimeņu ienākumi ir
zemi, taču minimāli pārsniedz
apjomu, kas ļauj saņemt Jelgavas pašvaldībā nodrošināto
sociālo atbalstu individuālo
mācību līdzekļu iegādei. Izsludinot akciju, tika noteikts
mērķis atbalstīt 18 pilsētas

ģimenes, taču, pateicoties ziedotāju atsaucībai, rasta iespēja
piepildīt 21 skolas somu, kas
20. augustā īpašā pasākumā
nonāca pie bērniem. Pasākumu pavadīja rotaļas kopā ar
Pepiju un klaunu un muzikāls
sveiciens.
«Mana meita viena audzina
četrus bērnus, tāpēc šī akcija
ir ļoti liels atbalsts viņai, un to
novērtējam jau otro gadu. Tas
ir notikums arī bērniem – viņi
jūt, ka ir novērtēti, ar prieku
klausās koncertu. Mazmeita
uz pasākumu nāca palēkdamās,» stāsta Svetlana Sutirina, kuras mazmeita Odrija
šogad uzsāks mācības otrajā
klasē. Meitene visvairāk priecājas par jauniem rakstāmpiederumiem un atklāj, ka ļoti
gaida mācību gada sākumu, jo
viņai pietrūkst pirmajā skolas
gadā iegūto draugu.
Tā p a t m ā c ī b a s C e n t r a
pamatskolas pirmajā klasē
šoruden uzsāks mazā Sanija. Pirmklasnieces mamma
Sanita Grigalaite stāsta, ka
šādam atbalstam pirmo klašu skolēniem vajadzētu būt
katrai ģimenei: «Skolā esam
palaiduši jau četrus bērnus un
šāda veida atbalstu saņemam
otro reizi. Meitai vislielākais
prieks ir par somu, un tā arī
ir viena no galvenajām lietām,
kas mācībām jāsagādā.»

bezmaksas veselību veicinošās aktivitātēs

 Ritma Gaidamoviča

Noslēdzies Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes
veselības veicināšanas
ideju konkurss, kurā
finansiāls atbalsts piešķirts pieciem projektiem. Šobrīd sākusies
pieteikšanās bezmaksas nodarbībām.
Jau trešo gadu Sociālo lietu
pārvalde rīko veselības veicināšanas ideju konkursu, kura mērķis
ir popularizēt veselības veicināšanas aktivitātes darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Konkursam
šogad tika pieteiktas septiņas
idejas, bet finansiālu atbalstu 300
eiro saņēmuši pieci iesniedzēji.
Viens no atbalstītajiem projektiem ir «Meditācija kustībā – ciguna vingrošana dzīvespriekam un
labsajūtai», ko piedāvā ciguna pasniedzēja Indra Zilberta. Ciguna
vingrošana uzlabo koordināciju,
kā arī ļauj iemācīties apvienot
elpošanu, domāšanu un kustību,
esot harmonijā ar sevi. Nodarbības notiks Jogas centrā Raiņa ielā
14. Darbdienu grupai nodarbības
paredzētas 4., 11., 18. un 25.
septembrī no pulksten 18.30 līdz
20, un tām jau var pieteikties.
Bet brīvdienu grupai iesācējiem
nodarbības paredzētas 3., 10., 17.

un 24. oktobrī no pulksten 9 līdz
10.30. Reģistrēšanās sāksies 21.
septembrī. Pieteikties nodarbībām var, sūtot īsziņu pa tālruni
29178732. Novembrī pasniedzēja
piedāvās arī ievadkursā iegūto
zināšanu padziļinātas praktizēšanas nodarbības.
Atbalstīts arī projekts «Saudzīga joga senioriem», ko piedāvā jogas pasniedzēja Agnese
Erba. Nodarbība piemērota
senioriem, kuri vēlas izmēģināt
jogu un kuriem nepieciešama
pakāpeniska spēku atjaunošana
pēc slimības vai pārslodzes. Šīm
nodarbībām pieteikties aicināti
iedzīvotāji no 55 gadu vecuma.
Jogas nodarbības notiks 2., 7.,
9., 14., 16., 21., 23., 28. un 30.
septembrī no pulksten 9.30 līdz
10.30 sporta kluba «BIO Ritmi
sports» telpās Akadēmijas ielā
21, un nodarbībā var piedalīties
līdz 20 cilvēkiem. Līdzi uz nodarbību nepieciešams ērts apģērbs,
un pirms tam ieteicams pakonsultēties ar savu ārstu, vai šādas
nodarbības būtu piemērotas.
Pieteikties bezmaksas treniņiem
var, zvanot vai sūtot īsziņu pa
tālruni 29907048.
Pašvaldība līdzfinansēs arī projektu «Attīsti spēku un mobilitāti
ar TRX», ko piedāvā trenere Rita
Saltuma. Šajās nodarbībās tiek
izmantotas speciālas piekares sis-

 Emīls Rotgalvis
Jau sesto gadu Latvijā tiek
rīkots sarunu festivāls «Lampa»
– platforma sarunām, diskusijām
un priekšnesumiem par sabiedrībā aktuāliem tematiem. Ierasti
festivāls notiek Cēsu pils parkā,
taču šogad tam būs iespēja sekot
līdzi arī tiešsaistē oficiālās kopā
skatīšanās vietās, tostarp Jelgavas
pilsētas bibliotēkā.
2. un 4. septembrī Jelgavas bibliotēkā diskusiju tiešraides varēs
vērot no pulksten 10 līdz 16, bet 3.
septembrī – no pulksten 10 līdz 19.
Festivālā piedalīsies vairāki simti runātāju, organizāciju, biedrību,
uzņēmumu un radošo apvienību,
un pasākumu tēmas un formāts ir
saglabājies nemainīgs. Kā informē
rīkotāji, festivāls īpaši saistošs būs
praktiķiem, jo līdztekus tādiem
globāliem sarunu tematiem kā
demokrātija, vērtības, liberālisms
un nacionālisms ikviens varēs gūt
arī pavisam praktiskus ieteikumus labākai ikdienai. Pasākumu
programma – festivāla mājaslapā
www.festivalslampa.lv.

viņiem ļautu pašiem izjust arī
mediķu praktiskā darba nianses – Covid-19 pandēmijas laikā
apmācības pārtraucām, nevis
turpinājām vadīt attālināti, un,
domāju, šāda pieeja sevi ir attaisnojusi,» saka K.Barloti.
Ar veiksmīgu programmas
noslēgumu jauniešus sveica arī Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas domes priekšsēdētāja turpina uzņemt audzēkņus
2020./2021. mācību gadam:
vietniece Rita Vectirāne. «Kad teju
pirms gada ar jums tikos pirmo • pamatizglītības programmā 1.–6. klasē
reizi, jūs bijāt apņēmīgi izzināt (mācības klātienē);
medicīnu, tomēr satraukušies. • pamatizglītības programmā 7.–9. klasē
Šobrīd manā priekšā ir drosmīgi (mācības klātienē un attālināti);
un par savu izvēli ļoti pārliecināti • vidusskolas programmā 10.–12. klasē
jaunieši. Lai veiksmīgs izvēlētais (neklātienes programmā);
• tērpu izgatavošanas un stila speciālista progceļš, un mēs jūs noteikti gaidām
rammā (ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi).
atpakaļ Jelgavā jau kā kvalificētus
Dokumentus pieņem:
speciālistus!» tā R.Vectirāne.
Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, LV-3001.
Izvērtējot jauniešu interesi par Tālrunis 63026175.
jauno mediķu nodarbībām, tās
plānots piedāvāt arī nākamajā
PPII «Pīlādzītis»
mācību gadā, un K.Barloti atklāj, (reģ.Nr.43602011254) Jelgavā, Pērnavas ielā 16,
ka turpmāk programma varētu
uzņem izglītojamos
tikt īstenota sadarbībā ar Jelgavas
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam
Izglītības pārvaldi. «Šis bija tāds
2020./2021. m.g.
kā pilotprojekts, kas ļāva apzināt
Tālrunis 20021871, 29351443, 63021591.
stiprās un vājās puses, saprast, ko
īsti no nodarbībām sagaida jauNo 7. līdz 18. septembrim
tehnisku iemeslu dēļ
nieši un ko mēs viņiem vēl varam
piedāvāt, kas būtu pilnveidojams. būs slēgts Higiēnas centrs
Šie secinājumi tiks ņemti vērā,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.
jaunajā mācību gadā īstenojot nu
jau otro jauno mediķu program- Meklē darbu
mas apmācību ciklu,» tā viņa.
Steidzamimeklējudarbu(33gadi).Izska-

21 skolēnam dāvina skolas
somu un mācību piederumus Jelgavnieki var iesaistīties piecās
 Emīls Rotgalvis

Bibliotēkā translēs festivāla
«Lampa» diskusijas

tēmas, kas palīdz attīstīt spēku,
līdzsvaru un ķermeņa mobilitāti.
Nodarbībā var piedalīties līdz 15
cilvēkiem, un tās notiks 3., 10.,
17., 24. septembrī un 1. oktobrī
no pulksten 9 līdz 9.50 fitnesa
studijā «RS fitness» Dobeles šosejā 2a. Pieteikties var elektroniski
mājaslapā rsfitness.lv.
300 eiro finansējums piešķirts
arī treneres Līvas Tihovskas
iesniegtajam projektam «Pilates
nodarbības Jelgavā». Šīs nodarbības ir vērstas uz muguras un
vēdera muskulatūras nostiprināšanu, īpaši ieteicamas sēdoša
darba veicējiem. Pilates notiks
fitnesa klubā «RS fitness» 2.,
9., 16., 23., 30. septembrī un 7.
oktobrī no pulksten 19 līdz 20,
un vienā nodarbībā var piedalīties
līdz 30 cilvēkiem. Pieteikties var
mājaslapā rsfitness.lv.
Veselības veicināšanas ideju
konkursā atbalstīts arī projekts
«Pareizas elpošanas un apzinātības pamati», ko piedāvā jogas un
meditācijas pasniedzēja Sanita
Dubrova. Viņa vadīs nodarbību
ciklu – piecas nodarbības –, kurā
var iesaistīties 38 cilvēki. Nodarbības notiks 15., 22., 29. septembrī, 6. un 13. oktobrī no pulksten
18 līdz 19.15 Jogas centrā Raiņa
ielā 14. Pieteikšanās nodarbību
ciklam sāksies 1. septembrī, sūtot
īsziņu pa tālruni 29926033.

tīšu visus piedāvājumus. T.22159957.
Podnieks meklē darbu. T.24905173.

Piedāvā darbu
ZS «Stūrīši» (reģ.Nr.41701007245)
piedāvā darbu strādniekam(-cei)
ražas vākšanā. Alga – sākot no
2,4432 EUR/st. T.29660598 (zvanīt pēc plkst.19, Kārlis Ausmanis).

Līdzjūtība
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Maksimam Plūksnem,
tēti mūžībā pavadot.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
klasesbiedri un audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
ANATOLIJS ŠMEĻOVS (1941. g.)
SANDRA ČIMKA (1961. g.)
EDGARS PLŪKSNE (1986. g.)
OĻĢERTS KALNIŅŠ (1947. g.)
INTA MŪRNIECE (1940. g.).
Izvadīšana 27.08. plkst.12 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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Jaunrades nams «Junda»
Nodarbības

Tautas dejas
(M.Bratkus,
V.Homma-Snarska,
koncertm. G.Vanaga)

Jaunums!
Klasiskā deja
(V.Homma-Snarska)
Līnijdejas
(S.Vīgante)
Mūsdienu deju studija
«Intence»
(S.A.Zondaka)
Jaunums!
Dažādu tautu dejas
(V.Homma-Snarska)
Ritmika, kustību
koordinācija (D.Blūma)
Deju aerobika (D.Blūma)
Nodarbības

Muzikālā studija un
popgrupas «Smaids»
(V.Ņinkovska)

Muzikālā studija un
popgrupas «Lai skan»
(I.Šveicere)
«Kustīgās notiņas»
(E.Lukjanska)
Nodarbības

Vecuma grupa
«Jundaliņi», 4–6 g.
«Jundēni», 1. kl.
«Jundēni», 2.–3. kl.
«Jundēni», 4.–5. kl.
«Jundēni», 5.–6. kl.
«Jundēni», 7.–8. kl.
«Jundēni», 9.–10. kl.
«Jundari», 11.–12. kl.
1.–5. kl.
no 6. kl.

14.30–15.15

iesācēji I
iesācēji II
turpinātāji I
turpinātāji II

Jaunums!
Ukulele (E.Ķeņģe)

no 3. kl.

Vecuma grupa

2 – 13

16.05–17.45

16–16.45

16–16.45

17–17.45

17–17.45

15–15.45
16–16.45
17–17.45
18–19.15

18–18.45
17–17.45
16–16.45

Vecuma grupa

14.30–15.50

14.30–16.15
16.30–18.15

Pirmdiena

14.30–16.15
16.30–18.15
15–15.45
16–16.45
17–17.45
18–19.15

Trešdiena

Otrdiena

17.30–18.15
14.30–15.15
15.30–17.15
18.30–20.15
17–18.15

14.30–15.15
17.30–19.15
15.30–17.15

2 – 11

1 – 17

Trešdiena

17–17.45
18–18.45

1– 11

Nodarbību
Ceturtdiena Piektdiena
telpa/vieta

15–16.45
19–20.45
17–18.45

17–18.45
19–20.45

Trešdiena

1 – 16

1 – 16

Nodarbību
Ceturtdiena Piektdiena
telpa/vieta

DARBOTIESprieks
Keramika (I.Brizga)

iesācēji I
iesācēji II
turpinātāji I
turpinātāji II

Keramika mazajiem
5–6 g.
(I.Brizga)
Ādas plastikas darbnīca iesācēji, no 4. kl.
(S.Tauriņa)
turpinātāji
iesācēji, no 1. kl.
Floristika
turpinātāji
iesācēji, no 3. kl.
Stikla māksla
(K.Iljins)
turpinātāji
iesācēji, no 1. kl.
Radošā darbnīca
(I.Hofmane)
turpinātāji
«Es un dizains» (I.Hofmane) no 4. kl.
Radošā studija
(J.Fjodorova)
Pavediena tēlniecība
(3D pildspalva)
(I.Jaunzeme)
Jautrā māksla (M.Meiere)
Mākslas studija
(I.Kārkliņa)
Jaunums!
Modes ilustrācija
(M.Meiere)
Jaunums! Ilustrācija
(M.Meiere)
Jaunums! Skicēšana
(I.Tāluma)
Jaunums! Šūšana
(I.Ivļijeva)
Papīra māksla (L.Palma)
Jaunums! Interjera
dizains (I.Tāluma)
Radi,spēlē un
eksperimentē (L.Palma)

14–15.45

14–15.45
14–15.45

14–15.45

16–17.45

16–18.45
16–18.45

15–16.45
17–18.45
14–15.45
16–17.45
18–19.45

14– 15.45
16–18.45

no 2. kl.
no 5. kl.

6. vidusskola
(Loka maģistrāle 29)

2 – 03
18–19.15

16–17.45
18–19.15

14.30–17.15

15–16.45

2 – 03

1 – 08
15–16.45

16–18.45

1 – 19
1 – 19

15–16.45
17–18.15

14–15.45
16–17.45

15–17.45

15–16.45
17–18.15

1 – 18

15–17.45

Miezītes
bibliotēka
(Dobeles
šoseja 100)

14–15.45
16–17.45
15–17.45

Vecuma grupa

Pirmdiena

15–17.45

1.–3. kl.
4.–6. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
iesācēji no 6. kl.
turpinātāji

Latviešu valoda
(A.Rindjonoka)

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena
16–17.45

16–17.45

16–17.45
18–19.45

18–19.45

18–19.45

16–18.45

16–18.45

Nodarbību
telpa/vieta

1 – 07
1 – 07
1 – 15

13.30–15.15
15.30–17.15
17.30–20
13.30–16.15
16.30–19.15

1 – 15
1 – 10

13.30–16.15
16.30–19.15

1 – 10
13.30–16.15
16.30–19.15

1 – 10
14–17.45

14–16.45

14–16.45
17–19.45

17–19.45

2 – 17
1 – 19

14–16.45
17–19.45

1 – 15

17–18.45

1 – 07

14–16.45

1 – 19

14–16.45
14–16.45
17.30–18.45

17.30–18.45

14.30–16.15

2 – 10
2 – 10

14.30–16.15
Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Angļu valoda
(E.Lazare)
Ķīniešu valoda
(Jue Džana)
Nodarbības

Vecuma grupa

Klubs «Puķuzirnītis»
(bērniem un jauniešiem
ar speciālām vajadzībām)
(S.Serebrjakova)
«Lediņu bitītes»
(pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas bērniem, kā arī jauniešiem
līdz 25 gadu vecumam ar
speciālām vajadzībām)
Nodarbības

14.30–16.15
16.30–18.15
14.30–15.15

Nodarbību
telpa/vieta

14–15.45
16–17.45

1 – 18

14–16.45

2 – 10
1 – 16

2 – 12
14.30–15.15

14.30–15.15

14.30–15.15

15.30–16.15

15.30–16.15
15.30–16.15
16.30–17.15

2 – 12
15.30–16.15
16.30–17.15

17.30–19.15

2 – 12

17.30–19.15
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Nodarbību
telpa/vieta

ĪPAŠSprieks
no 1. kl.

14.30–18.15

Brīvā laika istaba
14.30–16.30 14.30–16.30
(S.Serebrjakova)
Māksla (L.Palma) 14.30–16.30
Montesori
nodarbības
15–17.45
15–17.45
(L.Pērkone)
Vecuma grupa

Pirmdiena

15–17.45

1 – 09

14.30–16.30
«Lediņi»
(Lediņu
ceļš 1)

14–17.45

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Nodarbību
telpa/vieta

JAUNIEŠprieks
Jauniešu klubs
(L.Niedola, I.Jaunzeme)
Nodarbības

12–15 g.

16–18.45

16–18.45

no 15 g.
Vecuma grupa

16–18.45
Pirmdiena

Otrdiena

16–18.45
Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

PIRMSSKOLNIEKprieks
1.a kl. (6–12 mēn.) 10.45–12
10.45–12
1.b kl. (6–12 mēn.)
9.15–10.30
9.15–10.30
1.c kl. (6–12 mēn.)
12.15–13.30
12.15–13.30
Jundas skola mazajiem
2.a kl. (1–2 g.)
9.15–10.30
10.45–12
(A.Ofkante)
2.b kl. (1–2 g.)
10.45–12
10.45–12
2.c kl. (1–2 g.)
12.15–13.30
12.15–13.30
3. kl. (2–3 g.)
9.15–10.30
9.15–10.30
Vecuma grupa

Pirmdiena

2 – 03

2 – 03
15–17.45

15–17.45

Nodarbības

Nodarbības

14–15.45

15–17.45

2 – 03
2 – 03

16–17.45

14–15.45

Brīvā laika klubs «Pietura»
no 1. kl.
(D.Skudra, K.Iljins)

Animācija (I.Tāluma)
Jaunums! Foto un video
(U.Vegnere)

1 – 06

16–17.45

no 1. kl.
3–6 g.

1.–5. klase, I gr.
1.–5. klase, II gr.

1 – 09
1 – 06

18–19.15
16–17.45
18–19.15

no 2. kl.

no 4. kl. ar
16–17.45
priekšzināšanām I
«Bināriņš»
(U.Pekša)
no 4. kl. ar
priekšzināšanām II
18–19.45
Arduino programmēšana no 5. kl., I gr.
(U.Pekša)
no 5. kl., II gr.
Tehniskā modelēšana
no 5. kl.
(M.Dzerkalis)
1.–3. kl.
13.30– 15.15
Koka tehnika
4.–9. kl.
15.30–17.15
(V.Kazāks)
no 10. kl.
17.30–20
1.–3. kl.
Koka auto modeļi
(O.Krauze)
no 4. kl.
1.–3. kl.
Jaunums! Kuģi un
lidmodeļi (O.Krauze)
no 4. kl.
Jaunums! Radiovadāmie 1.–3. kl.
auto (O.Krauze)
no 4. kl.
Trases automodelisms iesācēji no 3. kl.
(M.Kalniņš, O.Krauze)
turpinātāji
Mūsdienu tehnoloģijas
no 5. kl.
(K.Ļubinskis)
Jaunums! Konstruēšana 1.–4. kl.
(I.Ceriņa)
no 5. kl.
Jaunums!
no 5. kl.
Digitālā māksla (L.Palma)
Jaunums! «Little Bits» no 3. kl., I gr.
(L.Spalva)
no 3. kl., II gr.
1.–4. kl.
LEGO laiks
(I.Tāluma)
pirmsskola
7–9 g., I gr.
14.30–16.15
LEGO robotika
(WeDo 2.0)
7–9 g., II gr.
(K.Jankeviča, I.Tāluma) 7–9 g., III gr.

1 – 06

14–15.45

no 4. kl.

Dabas draugi
(M.Mangusa)

1 – 08

14–15.45

1.–4. kl.

no 5. kl.

14–15.45
16–18.45

14–16.45

no 5. kl.

no 6. kl.

1 – 14

14–15.45
16–17.45
18–19.45

no 3. klases, II gr.
5–6 g.
4.–7. kl.
pirmsskola

18–18.45

14– 15.45
16–17.45
15–16.45
17–18.45

1.–7. kl.
no 3. klases, I gr.

1 – 14

16–17.45

18–18.45
14–15.45
16–18.45
14–15.45
16–17.45

Pirmdiena

VALODprieks

MUZICĒTprieks
15–16.45

Otrdiena

Vecuma grupa

15–16.45
19.30–20.15
17–17.45
18–18.45

Pirmdiena

1 – 12

2 – 16
Nodarbību
Ceturtdiena Piektdiena
telpa/vieta
17.30–18.15
14.30–15.15
15.30–17.15
18.30–20.15

14.30–15.15
17.30–18.15
15.30–17.15 15–16.45
18.30–20.15
18.30–20.15

15–16.45
17–18.45
19–20.45

2 – 16

2 – 16

DZIEDĀTprieks
17.30–18.15
14.30–15.15
15.30–17.15
18.30–20.15
17–18.15

Pirmdiena

1 – 12

1 – 12

18–19.45

Otrdiena

Nodarbības

TEHNIKprieks

15.30–16.50
17.05–18.25
18.40–20
16.05–17.45

5–6 g.
1.–4. kl.
no 6. kl.

Sarakstā iespējamas izmaiņas! Skatīt www.junda.lv!

Nodarbību
Ceturtdiena Piektdiena
telpa/vieta
19–19.40
18–18.45

14.30–15.50

18–19.45

studija, iesācēji
studija, turpinātāji
jaunākā popgrupa
vecākā popgrupa
studija, 4–6 g.
studija, 1.–4. kl.
popgrupa, 5–8 g.
popgrupa, 9–12 g.
popgrupa, 13–15 g.
popgrupa, 15–18 g.
3–4 g.
5–6 g.

Trešdiena

Pulciņu nodarbību saraksts 2020./2021. m.g. 1. semestrim

14.30–15.15

15.30–16.50
17.05–18.25
18.40–20

no 1. kl.

Vecuma grupa

Otrdiena
DEJOTprieks
19–19.40
18–18.45

iesācēji, 1.–7. kl.
turpinātāji
iesācēji I
iesācēji II
iesācēji III
pirmsskola no 5 g.v.

«Jundas ģitāras»
(E.Ķeņģe)

Nodarbības

Pirmdiena

Ceturtdiena, 2020. gada 27. augusts

iesācēji no 5. kl.
turpinātāji

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

DAŽĀDGAUMJUprieks
16–17.45
18–19.45

16–17.45
16–17.45
Sporta tūrisms,
18–19.45
18–19.45
alpīnisms un
klinšu kāpšana
Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām – sestdienās (treniņi, sacensības, izbraukumi)
(N.Hofmanis, L.Hofmane)
Jaunums! Boulderings
(L.Hofmane)
Jaunums! Velo pulciņš
(E.Dinsberga)
Jaunums! Joga
(I.Brizga)

16–17.45
18–19.45

Otrdiena

no 4. kl.

16–19.45

1.–3. kl.
no 4. kl.
1.–2. kl.
3.–4. kl.
5.–6. kl.
no 7. kl.

14.30–16.15
16.30–18.15
14.30–15.15
15.30–16.15
16.30–17.15
17.30–18.15

14.30–16.15
16.30–18.15

15–17.45

15–17.45

Jaunums! Laiks «Lediņos»
no 1. kl.
(J.Irbe)

1 – 24
Nodarbību
telpa/vieta

1 – 11

Nodarbību
telpa/vieta
P, Pk –
pamatskola
«Valdeka»
(Institūta
iela 4);
O, C – «Junda»

2 – 15
1 – 00

2 – 11

15.30–17.15
Jelgavas LKS 41. skautu mazskauti, 8–11 g.
vienība «Mežabrāļi»
skauti, 12–16 g.
15.30–17.15
(I.Meiliņš)
Sestdienās nodarbības notiek «Lediņos» (Lediņu ceļš 1): mazskauti, 8–11 g./skauti, 12–16 g. 10–13.45
Tālrunis uzziņām – 63022165 vai 63022166 (administrators); e-pasts junda@izglitiba.jelgava.lv.

«Lediņi»
(Lediņu
ceļš 1)

1 – 00

Ceturtdiena, 2020. gada 27. augusts
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«Junda» mācību gadu sāks jaunā mājā
un piedāvās 61 dažādu pulciņu
 Ritma Gaidamoviča

Jauno mācību gadu ar patīkamu satraukumu gaida jaunrades
nama «Junda» kolektīvs. Interešu izglītības iestāde 31. darba gadu sāks jaunā mājvietā – rekonstruētajā ēkā Zemgales
prospektā 7. Plašākas telpas un jaunizveidotā infrastruktūra
«Jundai» ļāvusi papildināt programmu piedāvājumu – bērni un
jaunieši līdz 25 gadu vecumam savu radošumu, tehniskās un
deju prasmes, valodu zināšanas un muzikālās spējas varēs attīstīt 61 pulciņā. Pieteikšanās sāksies 2. septembrī, bet klātienes
nodarbības «Jundā» varēs apmeklēt no 7. septembra. Jaunais
mācību gads gan atšķirsies no citiem, ievērojot dažādus epidemioloģiskās drošības nosacījumus, līdz ar to arī jundiešiem,
dodoties uz nodarbībām, būs jāņem vērā virkne noteikumu.
«Esam sākuši darbu jaunās telpās,
un pulciņi, kas iepriekš aizvadīti Pas
ta ielā 32 un Skolas ielā 2, turpmāk
notiks vienā ēkā, tāpat šī būs mūsu
pirmā sezona ar jauno nosaukumu –
jaunrades nams «Junda». Personāls ir
darījis visu, lai iekārtotu vidi atbilstoši
katra pulciņa darbības specifikai,
cenšoties nepazaudēt «Jundas» radošo
garu. Ar lielu nepacietību gaidām atkalredzēšanos ar audzēkņiem, kurus
klātienē neesam satikuši kopš marta
vidus,» atzīst jaunrades nama «Junda»
direktore Ilze Jaunzeme. Šis mācību
gads būs citādāks, jo, apmeklējot arī
interešu izglītības iestādi, būs jāievēro
epidemioloģiskās drošības pasākumi,
iestādē noteiktā mācību procesa organizēšanas kārtība, kas būs saistoša kā
darbiniekiem, tā audzēkņiem un viņu
vecākiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību. I.Jaunzeme uzsver, ka atbilstoši
epidemioloģiskajai situācijai nosacījumi var mainīties un var tikt noteikti
jauni ierobežojumi, tāpēc audzēkņus
un vecākus aicina būt saprotošiem un
sekot līdzi informācijai.

mākslinieciskas lietas, spēles un citas
konstrukcijas. Tāpat šogad ir iespēja
darboties pulciņā «Little Bits», apgūstot programmēšanas, elektronikas un
inženierzinātņu pamatus caur spēlēm
un radošu darbošanos, bet pulciņā
«Kuģi un lidmodeļi» bērni un jaunieši
būvēs kuģu un lidmašīnu modeļus,
kas tiek darbināti ar gumiju, tvaika,
iekšdedzes un elektriskajiem dzinējiem, un arī paši tos testēs. Speciāli šī
pulciņa vajadzībām ir izbūvēts sešus
metrus garš un metru plats baseins.
Izzināt radiovadāmo automobiļu uzbūvi, to darbības principus un veidus,
kā arī paši būvēt auto šķēršļu trases
un tramplīnus varēs pulciņā «Radiovadāmie modeļi».

Ilustrācijas, šūšana un joga

Apliecināt fantāzijas un iztēles
prasmes būs iespēja jaunajā pulciņā
«Ilustrācija», veidojot pasaku varoņus, un «Modes ilustrācija», veidojot
cilvēku vizuālo tēlu. Ja saista dizains,
interesants varētu būt pulciņš «Interjera dizains», kurā varēs apgūt arī
3D vizualizāciju veidošanas pamatus.
18 jauni pulciņi
Tie, kuri vēlas paši sev kaut ko uzšūt,
«Junda» jaunajā sezonā bērniem un iepazīt audumus, aicināti darboties
jauniešiem brīvo laiku piedāvā pavadīt pulciņā «Šūšana». Vēl jaunajā mācību
61 pulciņā, un 18 no tiem ir jaunums. gadā tiks piedāvāts pulciņš «Skicēša«Līdz ar jauno izglītības vidi un tās na», «Ukulele», iepazīstinot ar četru
iespējām esam pastīgu instrumenplašinājuši pulciņu
«Jelgavā deklarētajiem tu, kas atgādina
klāstu, akcentējot
ģitāru. To
bērniem un jauniešiem mazu
tehnisko jaunradi,
iemācīties spēlēt
loģisko domāšanu,
dalība «Jundas» interešu ir daudz vieglāk
digitālo prasmju
ģitāru. Paizglītības nodarbībās ir bez nekā
un karjeras vadības
plašināts arī deju
maksas.»
prasmju attīstīšanodarbību klāsts
nas iespējas, taču
– jaunums ir klasaglabājot arī tradicionālās vērtības – siskās dejas un dažādu tautu deju
pulciņus, kas daudzus gadus ir apliecinā- nodarbības. Reaģējot uz tendencēm
juši savu popularitāti,» stāsta direktore. un pieprasījumu, no jaunā mācību
«Pie mums ir gaidīti jaunieši līdz pat 25 gada bērni un jaunieši «Jundā» vagadu vecumam – 43 no «Jundas» pulci- rēs apmeklēt arī jogas nodarbības.
ņiem ir iespēja iesaistīties tieši jauniešu «Blakus «Jundas» galvenajai ēkai ir
mērķauditorijai. Piedāvājumā ir gan ierīkota neliela garāža, kurā turpmāk
radošas, gan tehniskas nodarbes, kas notiks Velo pulciņš. Tajā dalībnieki
papildinās iegūtās zināšanas un prasmes apgūs ceļu satiksmes noteikumus, izskolā un noderēs turpmākās izglītības zinās velosipēda uzbūvi, paši skrūvēs,
apgūšanai,» uzsver «Jundas» direktores veiks velosipēdu apkopi, labos, kā arī
vietniece izglītības jomā Linda Spalva. dosies dažādos izbraukumos,» stāsta
L.Spalva.

«Jauniešu ala» un papildinājums
tehniskajos pulciņos
Jauns pulciņš «Lediņos»;
«Jaunieši aicināti darboties Jaunie- Miezītes bibliotēkā darbošanās
šu klubā, kur varēs gūt pirmo pieredzi trīs reizes nedēļā
dažādu pasākumu organizēšanā un
komandas darbā. Tas notiks «Jauniešu
alā» – īpaši ierīkotā telpā jauniešiem.
Šobrīd ļoti liela nozīme ir digitālajām
prasmēm, tāpēc jauniešiem piedāvājam pulciņu «Foto un video», kas ļaus
izzināt darbu otrpus kamerai, bet
pulciņā «Digitālā māksla» varēs apgūt attēlu apstrādes pamatus, sociālo
tīklu baneru veidošanu,» papildina
L.Spalva.
Plānojot jaunā mācību gada piedāvājumu, pulciņu klāsts papildināts ar
vairākām tehniskās jaunrades nodarbībām, kurās audzēkņi, praktiski darbojoties, var izzināt dažādus procesus,
piemēram, pulciņā «Konstruēšana»
varēs attīstīt loģisko domāšanu, atmiņu, uzmanību un iztēli. Dalībnieki
ar dažādu materiālu, instrumentu un
tehniku palīdzību veidos praktiskas un

Dodot iespēju saturīgi pavadīt brīvo
laiku arī pilsētas mikrorajonu bērniem,
kuri nevar apmeklēt «Jundu» pilsētas
centrā, jaunrades nama pedagogi turpinās vadīt nodarbības arī Miezītes
bibliotēkā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jelgavas pamatskolā «Valdeka»-attīstības
centrā, un šogad izveidots jauns pulciņš
arī nometnē «Lediņi». I.Jaunzeme
stāsta, ka 6. vidusskolā darbu turpinās
pulciņš «Radošā studija», bet, ņemot
vērā lielo interesi, Miezītes bibliotēkā,
piesaistot papildu pedagogu, brīvā laika kluba «Pietura» nodarbības notiks
trīs reizes nedēļā. Tāpat kā līdz šim,
galvenā sporta tūrisma, alpīnisma un
klinšu kāpšanas pulciņa mājvieta būs
pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs
Institūta ielā 4, taču šogad pulciņa
dalībniekiem nodarbības notiks arī
Zemgales prospektā 7, kur ierīkota

Foto: Ivars Veiliņš
boulderinga telpa. Boulderings ir miskā pārstāvja aizpildīts iesniegums
klintīs kāpšanas veids, kad kāpšana par uzņemšanu,» skaidro «Jundas»
notiek bez virvēm un drošībai tiek pie- direktore, precizējot: ja nav iespēju
lietoti tikai matrači. «Jundā» izbūvētās pieteikties elektroniski, lūgums zvanīt
sienas augstums ir četri metri. Tāpat administratoram pa tālruni 63022166,
šī pulciņa dalībnieki savas prasmes lai saskaņotu savu ierašanās laiku iesvarēs attīstīt uz «Jundas» pagalma tādē un saņemtu atbalstu elektroniskā
fasādes ierīkotās vairāk nekā četrus pieteikuma aizpildīšanai.
metrus augstās klintīs kāpšanas sienas. «Ņemot vērā, ka mums ir jauna un Nodarbības sāksies 7. septembrī
Nodarbības «Jundā» sāksies no 7.
moderna boulderinga zāle, piedāvājam
arī atsevišķu pulciņu ar tādu pašu septembra, un gan vecākiem, gan aunosaukumu, kurā varēs trenēties tieši dzēkņiem jārēķinās ar nosacījumiem,
klintīs kāpšanā, reizē attīstot stratēģis- kas būs jāievēro, ierodoties jaunrades
namā. «Visi tie bērni un jaunieši, kas
ko domāšanu,» stāsta L.Spalva.
Paplašinot piedāvājumu, viens jauns saņēmuši apstiprinājumu, ka viņu
pulciņš – «Laiks «Lediņos»» – notiks pieteikums ir pieņemts, ar aizpildītu
arī «Lediņos». Dalībnieki veidos da- iesniegumu par uzņemšanu «Jundā»
žādus rokdarbus, piedalīsies āra un īsi pirms konkrētās nodarbības ir gaisporta aktivitātēs, spēlēs galda spēles dīti jaunrades namā. Iekļūšana «Junun darīs daudz ko citu. «Speciāli šim dā» tiks organizēta pa divām ieejām
pulciņam «Lediņos» esam iekārtojuši – A ieeju, kas ir galvenā un atrodas
Palīdzības ielas un Zemgales prospekta
arī datorklasi,» piebilst L.Spalva.
Būtiski uzsvērt, ka, tāpat kā līdz stūrī, un B ieeju, kas atrodas Palīdzīšim, Jelgavā deklarētajiem bērniem un bas ielas pusē. Pie abām ieejām bērnus
jauniešiem dalība «Jundas» interešu un jauniešus sagaidīs administrators,
izglītības nodarbībās ir bez maksas, kuram būs jāuzrāda aizpildītais iebet citā pašvaldībā deklarētajiem sniegums, un viņš norādīs, uz kuru
nodarbību telpu
bērniem dalības
maksa pulciņā ir
«Līdz ar jauno izglītības jādodas,» kārtību
skaidro I.Jaunze10 eiro mēnesī.
vidi un tās iespējām esam me, uzsverot, ka
Pieteikšanās –
paplašinājuši pulciņu klās- šāda sistēma – pieno 2. septembra
teikšanās pie adtu, akcentējot tehnisko ministratora – dar«Junda» jauno
sezonu sāks 1. sepjaunradi, loģisko domā- bosies septembrī.
tembrī, taču pieBet jau no oktobra
šanu, digitālo prasmju un to plānots mainīt
teikties pulciņiem
varēs no 2. septemkarjeras vadības prasmju – lai iekļūtu iestābra pulksten 12.
dē, būs nepiecieattīstīšanu.»
«Pieteikties aicišama elektroniskā
nām elektroniski.
Jelgavas pilsētas
1. septembrī mājaslapā www.junda. skolēna apliecība vai Jelgavas pilsētas
lv un arī «Jundas» lapā feisbukā tiks iedzīvotāja karte. ««Jundas» ēka ir
publicēta saite uz vietni, kur vecāks aprīkota ar elektronisko reģistrācijas
varēs pieteikt bērnu pulciņam. Pie- sistēmu, kas tiks piesaistīta minētajām
teikšanās turpināsies, līdz pulciņš kartēm. Līdz ar to audzēknis «Jundā»
būs nokomplektēts. Jāuzsver, ka pie- varēs iekļūt, autorizējoties ar viedteikums vēl negarantē vietu pulciņā karti pie elektroniskās datu sistēmas
– pēc pieteikuma iesniegšanas vecāks – nopīkstinot skolēna apliecību vai
e-pastā trīs darba dienu laikā saņems iedzīvotāja karti. Aicinām vecākus un
apstiprinājumu par bērna dalību vai topošos audzēkņus būt aktīviem un
atteikumu dalībai pulciņā, ja grupa līdz oktobrim noformēt un saņemt
ir nokomplektēta. Dalības apstipri- jauno Jelgavas pilsētas skolēna aplienāšanas gadījumā tiks nosūtīta arī cību,» saka I.Jaunzeme. Viņa papildiiesnieguma veidlapa par iestāšanos na, ka pulciņu dalībniekiem ir radīta
pulciņā, kas obligāti jāaizpilda un bēr- iespēja virsdrēbes atstāt garderobē.
nam jāņem līdzi uz pirmo nodarbību. Deju pulciņu dalībnieki un tie, kuri
Bērns «Jundā» tiks uzņemts tikai tajā apmeklēs boulderinga zāli, virsdrēbes
brīdī, kad būs saņemts vecāka vai liku- varēs atstāt ģērbtuvēs ēkas 1. stāvā.

Ar izņēmumiem vecākiem
pārvietoties pa «Jundas»
telpām būs liegts

Ievērojot piesardzības pasākumus
un izglītības iestādēm noteiktos ierobežojumus, vecāki pa «Jundas» telpām
pagaidām nevarēs brīvi pārvietoties. «Izņēmums ir tās ģimenes, kuras apmeklēs
pirmsskolas vecuma bērniem paredzētās
nodarbības, un bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki vai pavadoņi. Viņi «Jundā»
tiks ielaisti, taču šobrīd plānojam, ka
vecākiem lūgsim mūsu telpās lietot mutes un deguna aizsargmasku,» skaidro
direktore. Tāpat iestādes personāls aicina
audzēkņus un vecākus lieki nepulcēties
«Jundas» koplietošanas telpās un uz
konkrēto nodarbību ierasties tikai īsi
pirms tās sākuma.

Saziņa ar vecākiem notiks
e-klasē, bet klātienes
sarunai obligāti jāpiesakās

«Ja vecāki ar kādu no administrācijas
vai konkrēta pulciņa vadītāju vēlas tikties
klātienē, obligāti iepriekš jāpiesakās. Tikšanos iespējams sarunāt, zvanot iestādes
sekretārei pa tālruni 63022160,» stāsta
I.Jaunzeme. Viņa gan aicina vecākus
saziņai ar iestādi aktīvāk izmantot vietni e-klase.lv. «Arī e-klasē, tieši tāpat kā
skolā, notiek sarakste ar «Jundas» pedagogiem un iestādi. Aicinām vecākus šajā
platformā mūs informēt par bērna neierašanos uz nodarbību, rakstot kavējuma
pieteikumu ar norādītu iemeslu,» stāsta
direktore, lūdzot vecākus būt atbildīgiem
un saprotošiem, stingri sekot līdzi bērnu
veselības stāvoklim un nevest uz iestādi
bērnus, kuriem ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes. Arī iestādē pastiprināti
tiks sekots līdzi audzēkņu veselības
stāvoklim. «Būsim atbildīgi un sargāsim
sevi un cits citu!» tā I.Jaunzeme.

Papildinājums
arī «Jundas» komandai

I.Jaunzeme norāda, ka līdz ar pārcelšanos uz jaunajām mājām audzis pedagogu
un tehniskā personāla kolektīvs. ««Jundas» komandai pievienojušies seši jauni
pulciņu skolotāji, trīs administratori, trīs
apkopējas un viena garderobiste, kura
strādās maiņās ar bibliotēkas «Zinītis»
garderobisti,» stāsta I.Jaunzeme. Taču
«Junda» joprojām aicina pievienoties
tehniskās jaunrades pulciņa vadītāju –
varbūt ir vēl kāds pedagogs, kurš vēlas
sniegt savu pienesumu Jelgavas interešu
izglītībā.
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Ledus skola uzņem
jaunos daiļslidotājus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) Daiļslidošanas nodaļa
Jelgavas ledus hallē no 7.
līdz 10. septembrim rīko
uzņemšanu. Uz atlasi, kurai
iepriekš obligāti jāpiesakās,
aicināti 2015. un 2016. gadā
dzimuši bērni.
JLSS Daiļslidošanas nodaļa jauno
audzēkņu uzņemšanu parasti rīko
divas reizes mācību gadā – septembrī
un janvārī. Skolā norāda, ka potenciālie

audzēkņi četrās nodarbībās mācīsies,
kā pareizi sasiet daiļslidošanas slidas,
viņiem notiks vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi un, protams, treniņi
uz ledus. «Uz atlases nodarbībām tiek
gaidīti bērni bez priekšzināšanām
daiļslidošanā,» informē skolā.
Atlases nodarbības notiks Jelgavas
ledus hallē četras dienas – 7., 8., 9. un
10. septembra vakarā. Par precīzu
nodarbību laiku potenciālie audzēkņi
tiks informēti tuvāk treniņiem. Slidas
nodarbībās tiks nodrošinātas. Pieteikt
bērnus atlasei un uzzināt vairāk par tās
procesu var pa tālruni 26740030.

Ceturtdiena, 2020. gada 27. augusts

Jāņa Lūša piemiņas kausu
izcīna jelgavnieks Čakšs
un lietuviete Jasjunaite

Svētdien – tradicionālās
ātrumlaivu sacīkstes Lielupē
 Ritma Gaidamoviča

Lauss startēs laivu RN 2000 klasē,
savukārt Valdis Kuķalks – laivu klasē
30. augustā Lielupē starp
FRN 1000. Tāpat tiek gaidīti viesi no
auto un dzelzceļa tiltu notiks
Lietuvas un Igaunijas, informē Jelgavas
Latvijas atklātā čempionāta
Sporta servisa centrs.
ūdens motosportā 6. posms.
Pulksten 10 sāksies treniņbraucieni,
Sacensību dēļ no pulksten 10
bet pulksten 12 – sacensības. Plānots, ka
līdz apmēram 18 piekļuve
tās turpināsies līdz pulksten 18. Skatītāji
Lielupes pludmalēm būs
sacensības var vērot no Lielupes proliegta.
menādes, Pasta salas vai Lielupes tilta.
Jāņa Lūša piemiņas kausa izcīņā elites grupā vīriešiem uzvarēja jelgavnieks viens no šobrīd Latvijas
Sacensību laikā būs slēgta ūdenslabākajiem šķēpmetējiem, kurš sacensībās pārstāv Jelgavas novadu, Gatis Čakšs. Viņa šķēps lidoja
Jelgavas posms plānots kā Latvijas transporta kustība Lielupes posmā
79,88 metrus tālu.
Foto: Ivars Veiliņš
čempionāta noslēdzošais posms. Spor- starp auto un dzelzceļa tiltu un liegta
tisti sacentīsies vairākās laivu klasēs, un piekļuve abām Lielupes publiskajām
U-20 grupā pirmo reizi šķēpmeša- piemiņas kausa izcīņā viņš uzvarēja ar
starp dalībniekiem būs arī divi pašmāju pludmalēm – gan Krasta ielas pusē, gan  Ritma Gaidamoviča
nas sacensībās startēja Jelgavas BJSS rezultātu 79,88 metri. «Šoreiz startēt
kluba «Paisums» pārstāvji – Mārtiņš arī Pasta salas pusē.
22. augustā Zemgales Olimvieglatlēts Artūrs Isajevs, kurš vairāk bija emocionāli grūtāk, jo Jānis Lūsis,
piskajā centrā aizvadīta
gan zināms kā sprinteris. Artūrs šķēpu no kura gūts daudz padomu, vairs nav
AS «G4S Latvia» (reģ.Nr.40103058465) piedāvā darbu Jelgavā.
olimpiskā čempiona Jāņa
aizmeta 42,52 metrus tālu un palika ar mums, taču bija jāsaņemas. Neesmu
Aicinām darbā ĒKAS DEŽURANTUS(-ES) un APSARDZES DARBINIEKUS(-CES) VEIKALĀ.
Lūša piemiņas kausa izcīņa
pēdējais no pieciem dalībniekiem. īsti apmierināts ar metienu stabilitāti,
• apmaksātas pusdienas;
No tevis sagaidām:
šķēpmešanā. Elites grupā
«Šķēpmešana man ir atpūta no sprinta kaut gan pats rezultāts nav tik slikts.
• vēlmi strādāt apsardzes jomā;
• bezmaksas formastērpu.
vīriešiem uzvarēja jelgavnieks
un vienkārši hobijs, tāpēc uzskatu, ka Taču esmu ļoti priecīgs, ka uzvarēju un
• latviešu valodas zināšanas.
Informējam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, jūs esat iepaviens no Latvijas labākajiem
rezultāts, ņemot vērā tikai dažus aizva- esmu pirmais, kurš izcīnījis olimpiskā
zīstināts, ka jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu
Mēs piedāvājam:
šķēpmetējiem,
kurš
pārstāv
dītos mešanas treniņus, nemaz nav tik čempiona Jāņa Lūša piemiņas kausu,»
• vienmēr laikā izmaksātu algu, sākot no 2,95 līdz pieteikumu AS «G4S Latvia» atlases procesa gaitā saskaņā
Jelgavas novadu, Gatis Čakšs,
slikts, lai gan, protams, gribēju aizmest atzīst sportists.
AS «G4S Latvia» un pretendentu personu datu apstrādes
3,15 EUR/st. (bruto);
bet sieviešu konkurencē pirtālāk, jo treniņā tas bija izdevies,» stāsta
Otro vietu ieguva Jānis Svens Grīva
noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazīties mūsu
• visas sociālās garantijas (apmaksātus atvaļinājumus, mājaslapā. Informējam, ka nodarbināt apsardzes darbībā var
mo piemiņas kausu izcīnīja
jaunietis. Šajā grupā ar rezultātu 62,59 ar rezultātu 76,73 metri, bet trešajā
slimības lapas, pabalstus utt.);
tikai nesodītas personas.
lietuviete Liveta Jasjunaite.
metri uzvarēja jelgavnieks Artis Čakšs, vietā palika Matīss Velps ar rezultātu
kurš pārstāv Jelgavas novadu un šobrīd 73,52 metri.
Pirmie uz starta devās jaunie šķēpme- mācās Murjāņu Sporta ģimnāzijā.
Jāpiebilst, ka šogad sportistiem tika
tēji, sacenšoties četrās vecuma grupās:
Elites grupas sacensībās par piemiņas pasniegti jauna dizaina kausi, kas ir
U-14, U-16, U-18 un U-20. Savus spēkus kausu sacentās septiņas Latvijas un trīs olimpiskā čempiona J.Lūša piemiņas
pārbaudīja arī vairāki mūsu pilsētas Lietuvas šķēpmetējas un astoņi Latvijas kausa samazināta versija. Oriģinālais
sportisti.
un divi Lietuvas šķēpmetēji. Pirmās kauss ar tā izcīnītāju vārdiem glabāsies
U-16 grupā startēja jelgavniece Katrī- uz starta devās sievietes. Veiksmīgākā J.Lūša dzimtajā pilsētā Jelgavā. Sacensīna Skrodele, kura šobrīd mācās Murjāņu no desmit dalībniecēm bija lietuviete bu laureāti saņēma arī Latvijas Izglītības
Sporta ģimnāzijā. Viņas labākajā mēģi- L.Jasjunaite, kuras šķēps lidoja 59,13 fonda dāvinājumu – 2018. gadā izdoto
nājumā šķēps lidoja 34,59 metrus tālu metrus tālu. Otrajā vietā ierindojās grāmatu «Lielais liktenis» par treneri
un deva 7. vietu 27 dalībnieču konku- Latvijas rekordiste Madara Palameika Valentīnu Mazzālīti un viņa audzēkni
rencē. U-16 grupas uzvarētājas rezultāts ar rezultātu 58,68 metri. Bet pavisam Jāni Lūsi.
ir 41,07 metri, informē Jelgavas Sporta nedaudz no viņas atpalika šā gada LatviJāatgādina, ka J.Lūša kausa izcīņa
servisa centrs.
jas čempione Līna Mūze, kura sasniedza notiek kopš 1995. gada, bet kopš 2013.
U-18 grupā startēja Jelgavas Bērnu 58,42 metru atzīmi.
gada sacensības norisinās Jelgavā. Šoun jaunatnes sporta skolas (BJSS) sporVīriešu grupā uzvarēja G.Čakšs. Viņš gad sacensības pulcēja 160 dalībnieku
tiste Nikola Kravčenko-Šaule. Viņa ar augusta sākumā kļuva par Latvijas no Latvijas un Lietuvas.
rezultātu 28,79 metri ieņēma 14. vietu čempionu, bet 14. augustā uzvarēja
Olimpiskā čempiona J.Lūša piemiņas
17 sportistu konkurencē. Bet šajā grupā Prezidenta balvas izcīņā ar jaunu perso- kausa izcīņu šķēpmešanā organizēja
uzvarēja Jelgavas novada sportiste Elva nīgo rekordu – 84,56 metri –, kas ir arī Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar
Vestarta ar rezultātu 47,13 metri.
jauns Jelgavas rekords, bet Jāņa Lūša Sporta servisa centru.

Vienā nedēļas nogalē Jelgavā – amatieru un profesionālais 3x3 basketbols
 Ritma Gaidamoviča

29. augustā no pulksten 11 Pasta salas stāvlaukumā Pilssalas ielā 1
notiks Piena, maizes un medus svētku 3x3 basketbola turnīrs, kurā
piedalīties var ikviens, sākot no 11 gadu vecuma. Dalība turnīrā
ir bez maksas, un šobrīd notiek komandu pieteikšanās. Līdztekus
amatieru turnīram šoreiz varēs vērot arī aizraujošu profesionālo
basketbolu – 29. un 30. augustā Pasta salas publiskajā slidotavā notiks jaunizveidotās Latvijas profesionālās 3x3 basketbola līgas «Top
Gun» pēdējais atlases turnīra posms, kurā startēs arī jelgavnieki.
Popularizējot aktīvo atpūtu, veselīgu
dzīvesveidu un 3x3 basketbolu kā spēli,
kas pieejama ikvienam, amatieru basketbola turnīru jau tradicionāli mūsu
pilsētā Piena, maizes un medus svētku
laikā rīko BK «Jelgava» sadarbībā ar
Sporta servisa centru.
BK «Jelgava» informē, ka komandas
sacentīsies šādās grupās: meitenes 11–
13 gadi; meitenes 14–16 gadi; jaunietes
un sievietes no 17 gadu vecuma; zēni
11–13 gadi; zēni 14–16 gadi; jaunieši
un vīrieši 17–34 gadi un vīrieši 35+

gadi. Dalībnieki drīkst startēt tikai
savā vecuma grupā, bet, ja kādā grupā
dalībai turnīrā būs pieteikusies tikai
viena komanda, galvenais tiesnesis
lems par grupu apvienošanu. Komandā
var pieteikt četrus spēlētājus. Šobrīd
ir sākusies komandu elektroniskā
pieteikšanās vietnē https://play.fiba3x3.
com. Lai rēķinātos ar dalībnieku skaitu
un nodrošinātu visu nepieciešamo, organizatori aicina komandas pieteikties
jau iepriekš, taču reģistrēties turnīram
varēs arī sacensību dienā no pulksten

10 līdz 10.45 turpat Pasta salas stāvlaukumā. Organizatori uzsver, ka
sacensības notiks pēc Starptautiskās
basketbola federācijas (FIBA 3x3)
pieņemtajiem noteikumiem. Sacensību kārtība un izspēles sistēma būs
atkarīga no pieteikto komandu skaita.
Paralēli amatieru turnīram 29. un
30. augustā Pasta salas publiskajā
slidotavā notiks Latvijas profesionālās
3x3 basketbola līgas «Top Gun» sestais,
pēdējais, atlases posms. «Šajā turnīrā
var piedalīties profesionāli basketbola
spēlētāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Pieteikšanās Jelgavas posmam
noslēdzās 26. augustā. Iepriekšējos
posmos ir piedalījušās desmit vīriešu
un četras sieviešu komandas,» stāsta
Latvijas Basketbola savienības 3x3 basketbola koordinators Nauris Metnieks.
29. augustā pulksten 11 paredzēta
sacensību atklāšana, bet pēc tam līdz
pulksten 19 būs apakšgrupu sacensības. Svētdien, 30. augustā, pulksten 11

sāksies izslēgšanas spēles, pēc pulksten
15 – fināli. Skatītāji sacensības var
vērot bez maksas. Spēļu tiešraidēm
līdzi var sekot arī Latvijas Basketbola
savienības «Youtube» kanālā.
Jāpiebilst, ka jaunizveidotajā līgā
startē arī Jelgavas 3x3 basketbola komanda – Armands Seņkāns, Mārtiņš
Šteinbergs, Roberts Pāže un Toms
Leimanis. Pilsētas komanda jau pirmajā atlases posmā, kas notika Ventspilī 18. un 19. jūlijā, desmit komandu
konkurencē izcīnīja 2. vietu, tādējādi
iekļūstot pamatturnīrā. Jelgavnieki
ir pārstāvēti arī citās komandās. Komandas «Ķekava» sastāvā spēlē Edgars
Krūmiņš kopā ar saviem 3x3 Latvijas
izlases komandas biedriem. Bet 3x3
Latvijas sieviešu izlases sastāvā startē
jelgavnieces Liene Stalidzāne un Enija
Ķīvīte. Arī jelgavnieku pārstāvētās komandas jau ir iekļuvušas pamatturnīrā. Taču, lai krātu spēļu pieredzi laikā,
kad daudzi 3x3 basketbola turnīri ir

atcelti, gan Jelgavas 3x3 komanda,
gan jelgavnieku pārstāvētās komandas
plāno piedalīties arī Jelgavas posmā.
N.Metnieks norāda: ja Jelgavas posmā
uzvarēs komanda, kas jau iekļuvusi
pamatturnīrā, vieta tiks dota nākamajiem turnīra tabulā.
Latvijas 3x3 basketbola līgas turnīrs
Latvijā notiek pirmo reizi. Tas sākās
jūlijā un ilgs līdz nākamā gada maijam.
Jūlijā un augustā notiek seši atlases
posmi, un katra posma divas labākās
komandas kvalificējas pamatturnīram, kurā paredzēti astoņi posmi un
finālturnīrs. Finālturnīrā tiks izspēlēts
Latvijas čempionu tituls, apmaksāts
brauciens uz starptautisku FIBA
3x3 turnīru un tehniskā finansējuma
balva, ko komanda varēs izmantot
starptautiskajiem braucieniem. Finālturnīra laikā tiks noskaidrots labākais
tālmetienu izpildītājs un izmanīgākais
spēlētājs, informē Latvijas Basketbola
savienība.

Ceturtdiena, 2020. gada 27. augusts

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā:
• ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJU speciālās pamat
izglītības 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).
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 pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Rotaļa» (reģ.Nr.90000074738)

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT,
SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
«KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs

Galvenie pienākumi:
• rudens periodā savākt lapas, grābt;
• ziemas periodā novērst teritorijas apledojumu, nodrošināt drošu cilvēku pārvietošanos, attīrīt ietves un bērnu
pastaigu laukumus no sniega;
• pavasara un vasaras periodā pļaut zāli, apgriezt
krūmus un uzkopt teritoriju.
Prasības:
• izglītība ne zemāka par pamatskolas;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu
darbu un uzņemties atbildību;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• prasme strādāt ar dārza tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
• dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).
Darba alga – 452 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).
CV un pieteikumu sūtīt pa e-pastu
rotala@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām – 63083102.
AS «Akvedukts» (reģ.Nr.40003236340),
ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs,
aicina pievienoties savai komandai

MAZUMTIRDZNIECĪBAS
DARBINIEKU(-CI) (PĀRDEVĒJU).
Darbavieta: klientu apkalpošanas centrs Jelgavā,
Kronvalda ielā 3a.
Prasības:
• ar ūdensapgādes un/vai siltumapgādes nozari
saistītas zināšanas;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• ļoti labas latviešu un vēlamas krievu valodas
zināšanas;
• labas datorlietošanas prasmes;
• spēja sekmīgi apgūt un strādāt ar lielu informācijas
apjomu;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un
draudzīgā kolektīvā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• iespēju izaugsmei un zināšanu papildināšanai;
• stabilu, kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu
atalgojumu no 800 EUR pirms nodokļu nomaksas un
sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 14. septembrim pa e-pastu
maiga@akvedukts.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
pārrunām.
SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258)
saistībā ar paplašināšanos aicina darbā

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES)
(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, pēcapstrādi
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).

Uzņem jaunus dalībniekus

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos

Jauktais koris «MĪTAVA»
(S.Semjonovs, 26451664)

1., 3., 8. un 10. septembrī plkst.18.45 jauno Otrd., ceturtd. plkst.18.45
dalībnieku uzņemšana visās balsu grupās
Jelgavas k/n

Jauktais koris «ZEMGALE»
(G.Pavilons, 29155577)

7. un 9. septembrī plkst.19, kā arī visu sep- Pirmd., trešd. plkst.18.45
tembri kora mēģinājumu laikos, uzņem jaunos Jelgavas k/n
dalībniekus visās balsu grupās

Jauktais koris «TIK UN TĀ»
(G.Galiņš, 29467242)

Koris jaunos dalībniekus aicina pievienoties
8. un 10. septembrī plkst.20

Jauktais koris «BALTI»
(M.Branka, 29931881)

Dziesmu draugi – tā sevi dēvējam mēs, jauktais Trešd. plkst.19,
koris «Balti», par savu lielāko pievienoto vērtību sestd. plkst.10
uzskatot ģimenisko garu. Mēs esam vienoti ne Jelgavas k/n
vien dziesmā, bet arī sajūtās un vēlmē caur mūziku iepazīt pasauli. 29. augustā plkst.10 aicinām
mums pievienoties jauniešus, kas vēlas muzikāli
piepildīt savu ikdienu un ir gatavi sestdienu rītos
pamosties agrāk!

JELGAVAS POPKORIS
(E.Karlsone, 29849132)

Popkoris atsāk darbību no septembra, par Turpmāk interesēties pa
jaunu dalībnieku uzņemšanu interesēties pa tālruni 29849132
tālruni 29849132

aicina darbā SĒTNIEKUS(-CES)
(amata kods 961301).

Otrd., ceturtd. plkst.20
Jelgavas k/n

Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA» 3. septembrī jauno dalībnieku uzņemšana Otrd., ceturtd. no plkst.16
(A.Pizika, 29229062)
šādās vecuma grupās:
(atkarībā no vecuma grupas)
• 4–6 g. – plkst.17–17.45;
Jelgavas k/n
• 7–9 g. – plkst.16–16.45;
• 10–16 g. – plkst.18–18.45
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS» No 8. septembra nodarbību laikos gaidīsim Otrd. plkst.17, piektd.
(G.Agruma, 26731200)
jaunas dalībnieces altu balss grupā (vēlams plkst.16
ar priekšzināšanām)
Jelgavas k/n
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS 8. septembrī plkst.18
(Ž.Siksna, 29331419)
gaidām muzikālus jauniešus

Otrd., ceturtd. plkst.18
Jelgavas k/n

Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA» 4. septembrī plkst.16 gaidām dziedātājus Trešd. plkst.14.30, piektd.
(L.Gaile, 26542139)
ar pieredzi kolektīvajā dziedāšanā vecumā plkst.16
līdz 70 gadiem
Jelgavas k/n
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»
(A.Dzelzkalēja, 22020919)

Aicinām dejotgribētājus vecumā no 3 līdz 16 gadiem. Darba dienās atkarībā no
Uzņemšana – 8. septembrī plkst.18 (skolas vecuma vecuma grupas
bērni) un plkst.19 (pirmsskolas vecuma bērni)
k/n «Rota»

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs 31. augustā plkst.18 aicinām kolektīvam pievie«VĒJA ZIRDZIŅŠ»
noties dejotājus vecumā no 3 līdz 4 gadiem, kā
(A.Skrastiņa, 26539194)
arī puišus visās vecuma grupās. Radoši aktīva
personības izaugsme, jauni draugu piedzīvojumi un dejotprieks – audz dejā kopā ar «Vēja
zirdziņu»! Uzzini vairāk – www.vejazirdzins.lv

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst.15 (atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n

Tautas deju ansamblis «LIELUPE» 7. un 14. septembrī plkst.19.30 jauno dalīb- Pirmd., trešd. plkst.19.30
(A, B grupa)
nieku uzņemšana.
Jelgavas k/n
(E.Simsone, 29712365)
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «LIELUPE» 8. un 15. septembrī plkst.20 uzņem jaunus Otrd., ceturtd. plkst.20
(D, E grupa)
dalībniekus ar pieredzi.
Jelgavas k/n
(E.Simsone, 29712365)
Uzzini vairāk – www.tda-lielupe.lv
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS» Aicinām pievienoties kolektīvam jauniešus ar
(I.Karele, 28374363)
dejošanas pieredzi no 18 gadu vecuma. Jauno
dalībnieku uzņemšana – līdz 23. septembrim:
pirmdienās plkst.19.30 Jelgavas kultūras namā un
trešdienās plkst.19.30 deju centrā «Cukurfabrika».
Uzzini vairāk – www.dizdancis.lv

Pirmd. plkst.19.30
Jelgavas k/n;
trešd. plkst.19.30
deju centrā «Cukurfabrika»

Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA» Jaunu dalībnieku uzņemšana 31. augustā un No 7. septembra pirmd., trešd.
(A.Noviks, 29721362)
2. septembrī plkst.20 Jelgavas kultūras namā plkst.20 k/n «Rota»
Tautas deju ansamblis «RITUMS»
(I.Karele, 28374363)

No 3. septembra plkst.19.15 otrdienās un Otrd., ceturtd. plkst.19.15
ceturtdienās aicinām pievienoties jaunus Jelgavas k/n
dejotājus – pārus un puišus ar priekšzināšanām!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs Kolektīvs atsāk sezonu un aicina pievienoties Pirmd. plkst.20
puišus un pārus 7. septembrī plkst.20 deju deju centrā «Cukurfabrika»;
«LAIPA»
trešd. plkst.20 k/n «Rota»
centrā «Cukurfabrika»
(M.Skrinda, 29428013)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs 8. septembrī plkst.20 kolektīvs atsāk sezonu Otrd., ceturtd. plkst.20
un uzņem jaunus dalībniekus (turpmāk – deju centrā «Cukurfabrika»
«ROTA»
otrdienās un ceturtdienās)
(L.Muskare, 29879292)
Mūsdienu deju studija «INTRIGA»
(I.Ose, 29149198)
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4. septembrī plkst.18 aicina pieteikties mei- Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
tenes no 7 g. Uzzini vairāk – www.intriga.lv no plkst.15 Jelgavas k/n

Mūsdienu deju studija «BENEFICE» «Benefices» jauno dejotāju uzņemšana notiek
(A.Andersone, 29160618)
pirmajā septembra nedēļā no plkst.9 līdz 21
(interesēties pie administratores pa tālruni
27795685). Uzņemam puišus un meitenes:
• 3–5 gadi (pirmsskolas pirmkurss);
• 5 gadi–1. klase (pirmsskolas pamatkurss);
• 2.–4. klase (sākumskolas pirmkurss);
• 5.–8. klase (vidējais pamatkurss);
• 9.–12. klase (vecākais pamatkurss)

Nodarbības notiek katru
darba dienu katrai vecuma
grupai atšķirīgos laikos deju
centrā «Cukurfabrika»

Folkloras kopa «DIMZĒNS»
(V.Leja, 28801113)

11. septembrī plkst.18 gaidīsim jaunos dalīb- Pirmd., piektd. no plkst.17
niekus – vēlams ģimenes ar bērniem
Jelgavas k/n

Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija
(A.Matisons, 29190434)

Jauno dalībnieku uzņemšana teātra studijā Otrd., ceturtd. no plkst.16
17., 23. un 24. septembrī no plkst.15 līdz līdz 19 Jelgavas k/n (ieeja
19. Pretendentiem jāsagatavo neliels runas no Uzvaras ielas)
gabals. Interesēties pa tālruni 29190434

Jelgavas Jaunais teātris
(A.Treija, 26547869)

Teātris atsāk darbu 8. septembrī.
Uzzini vairāk – www.jaunaisteatris.lv

Jaunieši – otrd., ceturtd. no
plkst.17 līdz 19; pieaugušie
– otrd., ceturtd. no plkst.19
līdz 21 k/n «Rota»

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE» Studija atsāk darbu septembrī otrdienās un Otrd., ceturtd. no plkst.10
(I.Ozolniece)
ceturtdienās
Jelgavas k/n
Tautas gleznošanas studija
(I.Klapers, 29953991,
A.Buškevica, 26314574)

Jauno dalībnieku uzņemšana visu septembri Pirmd., otrd., trešd., cenodarbību laikos. Interesēties pa tālruni turtd. no plkst.18
26314574 vai 29953991
Jelgavas k/n

Zīmēšanas studija
(U.Roga, 29546447)

2. septembrī plkst.17 atsāk darbu un uzņem jau- Otrd., trešd. no plkst.16
nus dalībniekus – skolēnus no 7. līdz 12. klasei Jelgavas k/n

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «KULTŪRA»
E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv;
• Jelgavas kultūras nams, K.Barona iela 6, tālrunis 63005424
• Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālrunis 63000844
www.kultura.jelgava.lv
• Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālrunis 27795685

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

2. SEPTEMBRĪ
Īsi

 Pulksten 11 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007.–2008. gadā dzimušajiem
zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«Jelgava 1». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 15 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

3. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 7. kārta (Tušķos).

4. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 15 – 2021. gada UEFA Eiropas U-21 futbola čempionāta kvalifikācijas spēle:
Latvija–Serbija (ZOC).
 Pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: Anšlavs Eglītis «Kazanovas mētelis».
Komēdija divās daļās. Kurš gan nav dzirdējis Kazanovas vārdu! Itāļu dēkainis un avantūrists,
ceļotājs un leģendārais mīlētājs! Kopš nostāstiem apvītā venēcieša dzimšanas šogad aprit
295 gadi, bet Kazanova joprojām ir dzīvs mūsu iztēlē kā šarmants blēdis. Lomās: Jānis
Dūrējs, Līga Martiņenko, Baiba Zaķevica, Elīna Skutele, Gatis Vāczems, Artūrs Vasiļjevs,
Juris Bandenieks, Ainars Līcītis, Ilze Freiberga, Liene Strauta, Inga Riharda, Andris Jakovelis,
Lauris Čekanovskis,Vilnis Auza, Manfreds Zeiferts, Maija Matisa, Anita Dille. Režisore – Lūcija
Ņefedova, scenogrāfs – Ivars Pirvics, kostīmu veidotāja – Elita Majevska. Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā). Pārceltā izrāde no 27. marta. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas. Ierodoties
uz pasākumu, aicinām ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu – apmeklētājiem savi
personas dati būs jānodod organizatoram, kurš tos SPKC vajadzībām uzglabās vienu mēnesi.

5. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 – tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020». Ieeja – bez maksas
(Pasta salā).
 No pulksten 12 līdz 15 – Ģimenes diena «Atvadas no vasaras brīvlaika». Ieeja – bez
maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: Anšlavs Eglītis «Kazanovas mētelis». Komēdija divās daļās. Lomās: Jānis Dūrējs, Līga Martiņenko, Baiba Zaķevica, Elīna
Skutele, GatisVāczems, ArtūrsVasiļjevs, Juris Bandenieks, Ainars Līcītis, Ilze Freiberga, Liene
Strauta, Inga Riharda, Andris Jakovelis, Lauris Čekanovskis, Vilnis Auza, Manfreds Zeiferts,
Maija Matisa, Anita Dille. Režisore – Lūcija Ņefedova, scenogrāfs – Ivars Pirvics, kostīmu
veidotāja – Elita Majevska. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

8. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 15 – 2021. gada UEFA Eiropas U-21 futbola čempionāta kvalifikācijas spēle:
Latvija–Igaunija (ZOC).
 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Dalībnieki
var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās. Dalība – bez maksas
(airēšanas bāzē Pasta salā 3).

10. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 10.40 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 1. pietura – Jelgavas pilsētas
bibliotēkas pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 11.20 līdz 11.50 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 2. pietura – Miezītes bibliotēkas pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 12.40 līdz 13.10 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 3. pietura – Pārlielupes
bibliotēkas pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 13.40 līdz 14.10 – Dzejas dienas. Dzejriteņa 4. pietura (noslēdzošā) –
bērnu un jauniešu bibliotēkas «Zinītis» pagalmā. Ieeja – bez maksas.
 No pulksten 16 līdz 18 – Dzejas dienas. Dzejas mikrofons. Brīvais mikrofons. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē).
 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 8. kārta (Tetelē).
 Pulksten 17.30 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007.–2008. gadā dzimušajiem zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«Olaine». Ieeja – bez maksas (ZOC).

11. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 19 – «Dziesmu svētkiem 125». Piedalās: Jelgavas kamerorķestris, Aigars Reinis
(ērģeles), Aigars Raumanis (saksofons), Inese Romancāne (soprāns), Maksims Beitāns (čells),
Marija Muravjova (akordeons) u.c. Diriģents – Aigars Meri. Biļešu cena – 3–8 € (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).

12. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 8 – «ProKart» kausa izcīņas noslēdzošais posms (tehnikas un inovāciju festivāls
«Mehatrons 2020», sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 9.30 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2010. gadā dzimušajiem
zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«FS «Jelgava»». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 10 – Latvijas čempionāts airēšanā sprinta distancē (Lielupē Pilssalas pusē).
 Pulksten 10 – Jelgavas Sporta servisa centra kausa izcīņa krosmintonā (stadionā Mātera
ielā 44; sliktu laikapstākļu gadījumā – sporta hallē).
 Pulksten 11 – Latvijas čempionāta 5. un 6. posms triālā, Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts triālā (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020», sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 12 – Vecpilsētas ielas svētki. Ieeja – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
 Pulksten 12 – Latvijas Neredzīgo sporta savienības čempionāts vieglatlētikā. Ieeja –
bez maksas (ZOC).
 Pulksten 15 – ekskursija ugunsdzēsības ekspozīcijā cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni
Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Dalībnieku skaits ierobežots. Pulcēšanās – pieValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo garāžām (Jelgavas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta depo).
 Pulksten 20 – vieni no aktuālākajiem Latvijas hiphopa māksliniekiem – ansis, «Singapūras satīns», Edavārdi un Prusax – aicina uz lielkoncertu «Republikas tūre 2020». Biļešu
cena – 10–15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

13. SEPTEMBRĪ

 Auto sacensības: pulksten 9 – ātruma aplis, pulksten 12 – veiklības brauciens, pulksten 14 – dragreiss, pulksten 16 – drifts (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020»,
sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 10 – Latvijas čempionāta 5. un 6. posms triālā, Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts triālā (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020», sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 13 un 15 – ekskursija vēsturisko spēkratu kolekcijā «AnRu motors» cikla
«Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Ieeja – par ziedojumiem («AnRu
motors» vēsturisko spēkratu kolekcijā Garozas ielā 15a).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 20 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755». Biļešu
cena – 1–2 € (Pasta salā).
Turpinājums 8. lpp.

8

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 27. augusts

Tehnika un zinātnes inovācijas –
festivālā «Mehatrons»

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Izstādes
 No 1. līdz 30. septembrim – Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces
Egijas Rozneres gleznu izstāde «Neatklātais». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Informācijas centrā).
 No 1. līdz 30. septembrim – Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 No 1. septembra līdz 31. oktobrim – Anitas Rupeikas grāmatu ilustrāciju
izstāde. Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 No 1. līdz 30. septembrim – pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone)
kolekcijas. Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 No 1. septembra līdz 1. novembrim – mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas
darbu izstāde «Iedomu brīvība» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 4. septembra līdz 4. oktobrim – konkursa «Ģederta Eliasa balva par lauku
tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā» darbu izstāde. Balvas ieguvēja apbalvošana – 23. septembrī pulksten 16 (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 12. septembra līdz 7. novembrim – Aijas Feldmanes dimanta gleznu un
1400 zīmuļu izstāde. Atklāšana – 12. septembrī pulksten 11. Ieeja – bez maksas
(Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 18. septembrim – izstāde «Baltijas ceļš – dokumentos, atmiņās, sirdīs»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē, 1. stāva foajē).
 Līdz 25. septembrim – Initas Dzalbes gleznu izstāde «Lidojums» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldes zālē).
 Līdz 27. septembrim – tautas lietišķās mākslas izstāde «Pinumi un puzuri»
(kultūras nama 1. stāva galerijā un 2. stāvā).
 Līdz 30. septembrim – Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde «Klusā daba».
Ieejas maksa – 1 € pieaugušajiem, 0,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).
 Līdz 30. septembrim – JRTC veidotā izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika
ritējumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 5. oktobrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības vasaras plenēra darbu izstāde
«Labi dzīvot Aizkalnē!» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā un Jelgavas Mākslas skolā).

Pastaiga pa Jelgavu krustvārdu mīklā

Foto: no JV arhīva
 Emīls Rotgalvis

5. septembrī Pasta salā un 12.
un 13. septembrī sporta un
atpūtas kompleksā «Rullītis»
norisināsies tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons»,
kurā jau otro gadu apvienoti
tradicionālie Metāla svētki un
Inženieru dienas. Bezmaksas
aktivitātes divās nedēļas nogalēs aptvers visdažādākās
intereses, piedāvājot inovāciju un tehnikas izstādes, pieaugušo izglītības pasākumus,
aktivitātes bērniem, kā arī
autosporta sacensības.

ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
«Hansa Flex Hidraulika» jaunākajiem
apmeklētājiem piedāvās pārbaudīt roku
veiklību aktivitātē «Candy catching»,
«DUDU ligzdas» aicinās uz monētu kalšanas darbnīcu, un ar radošo darbnīcu
pasākumu kuplinās arī SIA «K.Ustupa
autoskola». L.Miķelsone piebilst, ka
piedalīsies arī citi tehniskie un ražošanas
uzņēmumi, kuru profesionāļi atbildēs uz
interesentu jautājumiem.
Pasta salā norisināsies arī dažādi demonstrējumi, no kuriem vērienīgākais
ir jau otro gadu Jelgavā notiekošais
Latvijas robotikas čempionāta atklāšanas posms. Čempionāts ik gadu piesaista
jaunus entuziastus, un sagaidāms, ka
atklāšanas posms brīvdabas koncertzālē
«Mītava» pulcēs vismaz 200 dalībnieku,
kuru roboti sacentīsies vairākās disciplīnās. Posms notiek sadarbībā ar LLU,
kas sacensību laikā demonstrēs savu
industriālo robotu.
Tradicionāli notiks arī konkurss
metinātājiem, kas dalībniekus izaicinās
apliecināt meistarību MAG metināšanas
prasmēs. Konkursa nolikums pieejams
mājaslapā www.zrkac.lv. Interesenti arī
varēs izzināt Metālapstrādes mācību
parka darbību un iepazīt tā metālapstrādes nozares sadarbības partnerus
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC), uzņēmumus
«AGA», «Sanistal», «Instro», «Colla»,
«Kongs» un «ESAB Latvia». Kā piebilst
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga, MASOC pasākuma laikā
prezentēs savu tehnobusu, bet «ESAB
Latvia» piedalīsies ar demobusu – metāl
apstrādes un ražošanas darbam paredzētām mobilām darba stacijām.

Turpinot publicēt Jelgavas 755. jubilejai veltītā krustvārdu mīklu konkursa darbus, «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā augusta mīklu, kas veidota
kā pastaiga pa pilsētas iecienītākajām vietām un ieskats tās notikumos.
Mīklas autore ir Daiga Krūmiņa, kura konkursā piedalījusies, jo tā šķitusi
laba iespēja iesaistīties pilsētas svētku aktivitātēs un aizpildīt brīvo laiku,
kas maijā vēl bijis visai daudz. «Neesmu dzimusi jelgavniece – pārcēlos
uz šejieni un redzēju, kā pilsēta attīstās. Jautājumi lielākoties saistīti ar
manām mīļākajām vietām pilsētā – tām, uz kurām vedu arī savus draugus,
kas atbrauc ciemos, un kuras ieteiktu apskatīt katram. Mīklu konkurss bija
vienīgā svētku aktivitāte, kurā piedalījos, bet tā, manuprāt, bija laba iespēja, lai sajustu to īpašo noskaņu, pāris vakaru veltot jautājumu domāšanai.
«Festivāls «Mehatrons» kā jauna traArī tagad vasarā daudz laika pavadu Jelgavā. Iecienīta vieta pastaigām ir dīcija Jelgavā pagājušajā gadā uzsākts,
promenāde, un plānoju apmeklēt arī Piena, maizes un medus svētkus,» satuvinot Inženieru dienas un Metāla
stāsta mīklas autore.
svētkus – divus pasākumus ar vienotu
mērķi un līdzīgu auditoriju. Pirmais
Svinam!
20
gads pierādīja, ka varam paplašināt gan
dalībnieku, gan apmeklētāju loku, vien23
laikus nezaudējot un pat stiprinot mūsu
virsmērķi – radīt apmeklētājos, jo īpaši
8
jaunajā paaudzē, interesi par eksaktajiem
12
priekšmetiem un inženierzinātnēm,»
uzsver Zemgales reģiona Kompetenču
11
attīstības centra (ZRKAC) direktore
2
9
Sarmīte Vīksna.
13
Arī «Mehatronu» šogad ietekmē
epidemioloģiskās
drošības prasības,
22
taču organizatori uzsver, ka rasts la3
10
bākais risinājums, lai saglabātu kā no
5
iepriekšējiem pasākumiem mantotās, tā
4
6
«Mehatrona» jaunās tradīcijas. Arī šoreiz
7
24
festivāls piedāvās ieskatu dažādās tehni1
kas jomās, tiks prezentēts ZRKAC jaunā
mācību gada piedāvājums, apmeklētāji
15
varēs iesaistīties praktiskās nodarbēs,
17
21
bet neredzētas inovācijas piedāvās iz- Īpaša sadaļa izglītībai
«Par tradīciju šajā pasākumā ir kļuvusi
gudrojumu un inovāciju izstāde «Minox
16
ZRKAC Izglītības skatuve Pasta salas sliZemgale 2020».
14
dotavā, kurā atklājam jauno mācību gadu
Radošās darbnīcas, eksperimenti un prezentējam mūsu piedāvājumu.
un robotu čempionāts
Pasākumā varēs saņemt mūsu katalogu,
«Esam gandarīti, ka mums ir daudzi laikus pieteikties nodarbību cikliem,
18
ilggadēji dalībnieki, kurus redzēsim tikties ar pasniedzējiem un interesantām
arī šoreiz. Un, lai arī epidemioloģisko personībām,» stāsta S.Vīksna.
Vertikāli
Horizontāli
Ar savu piedāvājumu «Mehatronā»
2. Kā sauc Kurzemes un Zemgales hercoga apsvērumu dēļ vairāk nākas domāt par
1. Saldākā, krāsainākā un bērnu iecienītā- 19
padomnieku pastaigu vietu, kas vēlāk savienoja to, kādus tieši praktiskos demonstrēju- piedalīsies arī Jelgavas izglītības iestākā vieta Jelgavā.
mus dalībnieki varēs piedāvāt, bez tiem des – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola,
9. Jelgavas moto ir «Pilsēta _____».
abu kapavietas?
10. Kurā Jelgavas parkā uzsliets piemineklis vienam no 3. Kā sauc skulptūru strūklaku pie Mītavas tilta?
neiztiks arī šogad,» skaidro ZRKAC Uz- Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas
latviešu atmodas darbiniekiem un Jelgavas Latviešu 4. Par kādu pilsētu dēvē Jelgavu?
ņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja tehnikums un jaunrades nams «Junda».
biedrības dibinātājam Jurim Māteram?
5. Kā sauc pili, kura šobrīd ir studiju vieta LLU Vides un Līga Miķelsone.
«Šogad ar savām eksakto zinātņu mācību
12. Kādu paku laivu regate ik gadu notiek Jelgavas būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas
No pulksten 10 līdz 15 Pasta salā programmām stendos iepazīstinās tikai
ūdeņos?
katedras studentiem?
tiks piedāvātas dažādas darbnīcas un Jelgavas izglītības iestādes, un gaidāms,
13. Jelgavas vērienīgākais ziemas notikums – Starptau- 6. Kādi savvaļas dzīvnieki apskatāmi Lielupes palienes pļavās?
tiskais _____ skulptūru festivāls.
7. Kārļa Īles veidotais vides objekts par godu Latvijas simtgadei. praktiski demonstrējumi. Uzņēmums ka tās būs sagatavojušas kādus prak14. Kā sauc Pasta salas centrā uzbūvēto brīvdabas 8. Kā sauc no ozola izgatavoto 7 metrus garo vides «BS Bicycles» piedāvās velosipēdu kons- tiskus eksperimentus. Tomēr kopumā
truēšanas darbnīcu, būs testa braucieni pārstāvēto skolu būs vairāk, jo dienas
estrādi?
objektu, kas simbolizē notikumus 250 gadu garumā?
ar «Romet» velosipēdu, ko piedāvās gaitā norisināsies arī konkurss «Zinātne
18. Stacijas parkā var satikt mīļo un visiem zināmo 11. Kāda ēka tiek dēvēta par Jelgavas vizītkarti?
«Kanclera nams», bet ar jaudīgākiem uz skatuves» – eksakto zinātņu skolo_____.
15. Metāla skulptūra Driksas ielas gājēju posmā.
19. Kāds dzīvnieks sastopams Ozolskvērā?
16. Vērienīgs vasaras notikums – Starptautiskais _____ transportlīdzekļiem iepazīstinās Jelgavas tāju konkurss, kurā pedagogi prezentēs
21. Kā sauc restorānu, kur ieturēt maltīti virs Jelgavas skulptūru festivāls.
motoklubs «Zemgaļu leģions». Tāpat inovatīvas idejas un metodes mācībām.
jumtiem?
17. Kādas populāras poproka grupas dzimtene ir Jelgava? varēs iekāpt Zemgales reģionālās Brīv- Konkursā piedalīsies skolotāji no Rīgas,
23. Cik vantis ir Mītavas tiltam?
20. Cik stāvu ir Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornim? prātīgo ugunsdzēsēju biedrības mašīnās Daugavpils, Kandavas, Skrundas un
24. Vieta, kur vērot laternu gaismu spēles ar Driksas 22. Deserts, kas atgādina par Kurzemes hercogistes
un par ugunsdrošību informēs Valsts Jelgavas,» stāsta S.Vīksna.
ūdeņiem.

galvaspilsētu.

Izgudrotāji tiksies izstādē

Ar pavisam jauniem izgudrojumiem
iepazīstinās inovāciju un izgudrojumu izstāde «Minox Zemgale 2020». Kā informē
L.Miķelsone, joprojām rit pieteikšanās un
izstādē būs apskatāmi vairāki desmiti
izgudrojumu: «Izgudrojumi piedāvās
gan dažādus ikdienas risinājumus, kā
transformējamas mēbeles, ventilējošas
betona grīdas plāksnes, šķidro humusu
augu barošanai, gan profesionālus risinājumus, piemēram, graudu žāvēšanas
iekārtu un «WILEG» ģeneratoru ūdens
viļņu enerģijas pārveidošanai elektrībā,
ko varēs izmēģināt praktiski.» Dienas
gaitā izstādes apmeklētāji tiks aicināti
balsot par izgudrojumiem, jo tieši balsojums noteiks uzvarētājus.
L.Miķelsone piebilst, ka izstādē izgudrotāji satiekas ar līdzīgi domājošajiem un
tiek arī pamanīti, ko apliecina pieredze:
«Piemēram, iepriekš šajā izstādē piedalījās uzņēmums, kas ražo darbgaldus. Piedāvājot savu inovatīvo risinājumu, viņus
mūsu pasākumā pamanīja kāda Dānijas
uzņēmuma pārstāvis, un produkts guvis panākumus Skandināvijā. Tādējādi
«Mehatrons» kļuvis par platformu, kur
satikties.»

Autosports gan trasē, gan virtuāli

«Mehatrons» piedāvās arī programmu
tehnisko sporta veidu cienītājiem, kas 5.
septembrī pulksten 17 Pasta salā sāksies
līdz ar pasākumu «Sound pit-stop party».
«Automašīnu un autosporta entuziastus
vakarā aicinās divi centrālie notikumi
– auto audio turnīrs, kurā dalībnieki
mērosies auto skaņas sistēmu stiprumā,
un auto sacīkšu simulatori brīvdabas
koncertzālē «Mītava», kuros varēs izbraukt ātruma apli virtuālā Biķernieku
trasē,» stāsta pasākuma organizators
Jānis Kuķis, piebilstot, ka tāpat gaidāmas
modelēšanas sacensības kopā ar jaunrades namu «Junda», kurās varēs uzbūvēt
gan savu trases auto, gan buru laivu,
tāpat ikviens varēs pārbaudīt prasmes uz
veloskūtera, piedaloties elektroskrejriteņu pārbaudījumā un izbraucot dažādus
šķēršļus. Kopā ar Jelgavas ēdinātājiem
sarūpēts īpašs ielas ēdienu piedāvājums.
Par muzikālo noformējumu parūpēsies
«Funky Wednesdays», bet līdz ar tumsas
iestāšanos apmeklētājiem tiks piedāvāts
brīvdabas kino seanss.
Savukārt 12. un 13. septembrī «Mehatrona» pasākumi norisināsies «Rullītī».
«Sestdien no pulksten 8 līdz 19 būs
«ProKart» kausa noslēdzošais posms un
Latvijas triāla čempionāts, kas ilgs no
pulksten 11 līdz 17. Savukārt svētdiena
piedāvās plašu autosporta «buķeti» – no
pulksten 9 līdz pat 20 tiks aizvadītas
ātruma apļa sacensības, turpināsies
Latvijas triāla čempionāts, norisināsies
veiklības brauciens, dragreiss un drifts,»
informē J.Kuķis. Arī pasākumi «Rullītī»
skatītājiem ir bez maksas.

