Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 23. augustā laikā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005567.
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Foto: no Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja arhīva

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.

Apturēta «PNB bankas»
darbība; šobrīd darbojas
tikai «SEB bankas» izsniegtās
Jelgavas iedzīvotāja kartes un
skolēna apliecības
 Kristīne Langenfelde

Baltijas
ceļam – 30
 Jana Bahmane

Rīt, 23. augustā, apritēs 30 gadi kopš akcijas «Baltijas ceļš» norises, kad 1989. gada 23. augustā
aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas
valstu galvaspilsētas, lai simboliski atspoguļotu
kaimiņvalstu vienotību un pieminētu 1939. gada
23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova–Ribentropa paktu. Godinot 1939. gada
staļinisma un nacisma upuru piemiņu un «Baltijas
ceļa» trīsdesmitgadi, rīt Jelgavā ikviens interesents
ir aicināts apmeklēt šiem notikumiem veltītus
pasākumus Svētbirzē un Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā.
«Baltijas ceļa» trīsdesmitās
gadadienas centrālais notikums mūsu pilsētā būs Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā rīkotais pasākums, kas pulksten 18 sāksies
ar muzeja galvenā speciālista
Edgara Umbraško priekšlasījumu «Baltijas ceļam 30» par šīs
akcijas nozīmīgumu un idejas

aizsākumiem. Pēc priekšlasījuma pasākuma apmeklētāji
aicināti pulcēties muzeja pagalmā, kur būs iekurts ugunskurs.
«Muzeja pagalmā notiks arī
dziesmu un dzejas kompozīcija
«Veltījums «Baltijas ceļam»»,
pēc kuras ikviens aicināts piedalīties vienotības jostas sasiešanā, ietinot tajā savas atmiņas

un izjūtas par trīsdesmit gadus
seno notikumu,» stāsta Jelgavas muzeja direktores vietnieks
Gints Putiķis, papildinot –
bērni un jaunieši tiks rosināti
domāt par to, ko mūsdienās
nozīmē «Baltijas ceļa» akcija un
Baltijas vienotība ceļā uz brīvību un neatkarību. Savukārt
pasākuma izskaņā akcijas dalībnieki un aculiecinieki aicināti
dalīties atmiņu stāstos. Muzejā
norāda, ka nepiemērotu laik
apstākļu gadījumā pasākums
norisināsies muzeja iekštelpās.
Dienas pirmajā pusē, pulksten 11, Svētbirzē tradicionāli
notiks staļinisma un nacisma
upuru atceres brīdis, aicinot
ikvienu nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš»
un pie piemiņas akmens. «Šī
diena, 23. augusts, pirms trīsdesmit gadiem ieguva jaunu
elpu – ticību vienotībai un tam,
ka vienošanos var panākt bez

Izveidots 25. maršruta
papildreiss skolēnu pārvadājumiem
 Kristīne Langenfelde

ielas mikrorajona līdz Loka maģistrālei un
atvieglos skolēnu nokļūšanu 4. vidusskolā,
No 2. septembra Jelgavas Aupamatskolā «Valdeka» – attīstības centrs
tobusu parks (JAP) nodrošinās
un 6. vidusskolā. Paredzēts, ka reiss kursēs
papildreisu 25. autobusa marmācību gada laikā un tikai mācību dienās
šrutā «Meiju ceļš–Satiksmes
(pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceiela (pasts)–6. vidusskola», kas
turtdienās un piektdienās). Apmaksu par
pēc Jelgavas skolu tīkla reorgabraucienu skolēni varēs veikt, izmantojot
nizācijas skolēniem ļaus ērtāk
Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību.
nokļūt savā izglītības iestādē
Vienlaikus JAP atgādina, ka savu pārpirms mācību stundu sākuma.
vietošanos Jelgavā ar pilsētas sabiedrisko
transportu ir iespējams ērti plānot, izmanSpeciāli skolēnu pārvadājumiem izvei- tojot īpašu maršrutu plānošanas rīku, kas
dotais papildu reiss kursēs no Satiksmes pieejams uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.

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

vardarbības,» vērtē Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Lolita Muižniece,
norādot, ka atceres brīdī tiks
akcentētas minētās vērtības.
Vienlaikus Jelgavas pilsētas
bibliotēkā un tās filiālēs – Pārlielupes, Miezītes un bērnu
bibliotēkā «Zinītis» – līdz 20.
septembrim apskatāma izstāde
«Baltijas ceļam – 30». «Visās
bibliotēkās izvietotas grāmatas, periodika, fotogrāfijas un
citi bibliotēku fondu materiāli
par «Baltijas ceļu»,» norāda
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
direktore Lāsma Zariņa.
Savukārt Sabiedrības integrācijas pārvalde 26. augustā
pulksten 17 aicina uz tikšanos
ar Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu
un vēsturnieku Andri Tomašūnu, kuri dalīsies stāstos par
«Baltijas ceļu».

Finanšu un kapitāla
tirgus komisija (FKTK)
pagājušajā nedēļā,
ievērojot Eiropas
Centrālās bankas un
Eiropas Vienotā noregulējuma valdes
lēmumus, apturēja
finanšu pakalpojumu
sniegšanu AS «PNB
banka» un pieņēma
lēmumu par noguldījumu nepieejamību.
Tas sagādā neērtības
arī jelgavniekiem, kuri
ir šīs bankas klienti.
Izmaiņas pašvaldības
atvieglojumu saņemšanai skar jelgavniekus, kuriem pašvaldība piešķīrusi atvieglojumus braukšanas
maksai pilsētas maršrutu autobusos, kā
arī skolēnus, kuriem
skolēna elektronisko
apliecību izsniegusi
«PNB banka».
Lai «PNB bankas» klienti,
kuriem pienākas pašvaldības
atvieglojumi, varētu tos saņemt
arī turpmāk, konts jāatver

«SEB bankā», kur tiks izsniegta jauna elektroniskā karte.
Jelgavas pilsētas pensionāriem,
kuri līdz šim izmantoja «PNB
bankas» izsniegtās Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja kartes, ir
jāvēršas «SEB bankā» ar iesniegumu par konta atvēršanu. Arī
skolēnu elektroniskās apliecības
ir jānoformē «SEB bankā», kurā
jābūt atvērtam kontam, informē
Jelgavas pilsētas Sabiedrisko
attiecību pārvaldē.
Vienlaikus FKTK ir pieņēmusi lēmumu par garantēto
atlīdzību izmaksu kārtību AS
«PNB banka» klientiem – process sāksies šodien, 22. augustā,
un garantēto atlīdzību izmaksu
veiks AS «Citadele banka».
FKTK informē, ka katram AS
«PNB banka» klientam tiks izmaksāta garantētā atlīdzība līdz
100 000 eiro apmērā. Kopumā
garantēto atlīdzību izmaksai
AS «PNB banka» klientiem ir
nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro. Savukārt 99,2 procenti
AS «PNB banka» klientu garantētās atlīdzības veidā saņems
savus noguldījumus pilnībā.
Ar garantētās atlīdzības izmaksas kārtību AS «PNB banka» klienti var iepazīties FKTK
mājaslapā www.fktk.lv.

Satiksmei atvērts Loka
maģistrāles dzelzceļa pārvads
 Anastasija Miteniece

Loka maģistrāles rekonstrukcijas projekta gaitā
maijā uz trīsarpus mēnešiem tika slēgts dzelzceļa
pārvads posmā no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam – šonedēļ satiksme pār dzelzceļa pārvadu ir
atjaunota. Būtiski gan uzsvērt, ka autovadītājiem
šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, bet gājējiem un velosipēdistiem šis ceļa
posms aizvien nav pieejams – iedzīvotāji sliežu
šķērsošanai aicināti izmantot Aviācijas ielu, Garozas ielu un Rubeņu ceļu.
Turpinājums 3.lpp.

25. maršruta skolēnu pārvadājumu reiss
«Meiju ceļš–Satiksmes iela (pasts) –
6. vidusskola»
Autobusu pietura

Meiju ceļš
Satiksmes iela (pasts)
Vasaras iela
Ganību iela
Māras iela
Pils Zaļā aptieka
Mātera uz Lielās
Centrs
Jelgavas pils
Garozas iela
Valdeka
Strazdu iela
Pērnavas iela
Bērnudārzs
Bērzu kapi
6. vidusskola

Atiešanas
laiks
7.44
7.47
7.48
7.49
7.52
7.53
7.54
7.55
7.57
7.59
8.01
8.02
8.04
8.06
8.07
8.10

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Eksāmenu rezultāti: «klupšanas akmens» –
JELGAVAS SKOLU OBLIGĀTO
nestandarta uzdevumi
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde ir apkopojusi pagājušā mācību gada
centralizēto eksāmenu
rezultātus. Kopumā Jelgavas skolu 12. klašu
absolventi 2018./2019.
mācību gadā ir uzrādījuši stabilu sniegumu,
un jelgavnieku rezultāti
būtiski neatšķiras no vidējiem rādītājiem valstī.
«Izanalizējot jauniešu
zināšanu procentuālo
novērtējumu eksāmenos, secinām, ka mūsu
skolu absolventi pamata zināšanas, prasmes un to izmantošanu
standarta situācijās ir
apguvuši, taču viņiem
problēmas sagādā pārspriedumu rakstīšana,
argumentācija, sava
viedokļa izteikšana un
nestandarta uzdevumu
risināšana,» atzīst Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
Katrs mācību gads atšķiras no
iepriekšējiem, jo eksāmenus kārto
citi jaunieši un ik gadu ir cits eksāmenu saturs. Ir būtiski veikt katra
mācību priekšmeta eksāmena
rezultātu analīzi, salīdzināt valsts
un pilsētas rādītājus. «Eksāmens
ir galvenais mērījums, kas ļauj
saprast, kā skolēns ir apguvis
mācību saturu. Rezultātu analīze
ir svarīga skolotājiem, plānojot
turpmāko mācību procesu, sadarbību ar kolēģiem un skolēniem.
Pēc katra mācību priekšmeta
rezultātu detalizētas analīzes secinām, ka ir jāpievērš pastiprināta
uzmanība tam, kā mācīt jauniešus
domāt un izmantot zināšanas radoši, kā neapjukt situācijās, kuras
iepriekš nav piedzīvotas,» stāsta
G.Auza, norādot, ka tas nav nedz
12. klases, nedz arī vidusskolas
uzdevums, jo radošā domāšana
un problēmsituāciju risināšanas
prasmes ir jāattīsta visās izglītības
pakāpēs, kā arī interešu izglītībā.
Iestādes vadītāja norāda, ka gaidāmās pārmaiņas mācību saturā,
ieviešot kompetencēs balstītu
pieeju, ir vērstas uz individuālo
spēju un radošuma attīstīšanu.
«Nākamais mācību gads ir svarīgs
arī pirmsskolas posmā, jo iestādēs
sāks īstenot jaunās vadlīnijas, bet
2020./2021. mācību gadā jaunā
mācību satura apguvi uzsāks arī
1., 4., 7. un 10. klašu skolēni. Pēc
trim gadiem vērtēsim, kā būs
mainījušies rezultāti,» tā G.Auza.

Eksāmens vienāds, bet
svarīgi vērtēt katra skolēna
individuālo sniegumu

Lai gan Jelgavas kopējo centralizēto eksāmenu rezultātu veido
visu pilsētas skolu absolventu
sniegums, vadītāja norāda, ka ir
svarīgi tomēr visus nevērtēt kopā.
«Eksāmens visiem skolēniem ir
pilnīgi vienāds, tomēr ne visiem
ikdienas darbā ir vienādi nosacījumi – vispārizglītojošās skolas
ir jāvērtē atsevišķi no vispārējās
izglītības iestādēm, kuras īsteno
profesionālās, kā arī vakara un
neklātienes programmas, kurās
mācību stundu un konsultāciju
skaits vienādos priekšmetos ir
mazāks. Ja vērtējam eksāmenu rezultātus šādā iedalījumā,
Jelgavas vidusskolu absolventu
sniegums centralizētajos eksāmenos ir augstāks nekā vidējais
rādītājs Latvijā,» norāda G.Auza,

piebilstot, ka svarīgi ir arī pievērst uzmanību tam, cik skolēnu
izglītības iestādē kārto attiecīgo
eksāmenu.
Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, katram 12. klases skolēnam
ir jākārto trīs obligātie eksāmeni
– latviešu valodā, matemātikā un
kādā no svešvalodām –, kā arī
viens izvēles eksāmens. Skolēns
var izvēlēties kārtot arī vairākus
izvēles eksāmenus.

Kārto eksāmenu tikai
angļu vai krievu valodā

Jāteic, ka arī obligātajā svešvalodas eksāmenā skolēniem
tiek dota iespēja izvēlēties – var
kārtot arī eksāmenu vācu vai
franču valodā, tomēr Jelgavas
skolēni aizvadītajā mācību gadā
izvēlējušies tikai angļu vai krievu
valodu. Angļu valodas eksāmenu
pilsētā kārtoja 450 jaunieši, lielākais skaits – Jelgavas tehnikumā
(146) un Jelgavas Valsts ģimnāzijā
(98). Savukārt krievu valodas
eksāmenu izvēlējās 149 skolēni,
no tiem 80 jaunieši – Jelgavas
tehnikumā. «Tieši angļu valodas
eksāmenā mūsu jauniešiem ir
vislabākie sasniegumi – 65,1 procents, kas ir augstāks par vidējo
rādītāju valstī (62,7 procenti), un
ik gadu šim rādītājam ir tendence
palielināties. Ļoti labi mūsu absolventi sevi apliecinājuši eksāmena
mutvārdu daļā. Tas nozīmē, ka
angļu valodas lietojums komunikācijā viņiem grūtības nesagādā.
Augsti rezultāti ir sasniegti arī
lasīšanas, klausīšanās, gramatikas un rakstīšanas uzdevumos,»
stāsta G.Auza. Līdzīga situācija
ir arī krievu valodas eksāmenā.
«Tiesa, ja lasīšanas, klausīšanās
un mutvārdu uzdevumus jaunieši
izpildījuši veiksmīgi, tad zemāks
vērtējums ir rakstu daļā, taču,
manuprāt, to var izskaidrot ar
faktu, ka ikdienā skolēniem nav
nepieciešamības rakstīt krievu
valodā,» pauž G.Auza.

Matemātiku nenokārto
septiņi jaunieši

Šī gada rezultāti apliecina – matemātikas eksāmens jauniešiem
sagādā grūtības, un rezultāts ik
gadu pazeminās. Vidējais vērtējums valstī šogad ir 32,8 procenti,
kas ir par 1,8 procentiem zemāks
nekā pērn, bet Jelgavā šis rādītājs
ir vēl zemāks – 29,1 procents.
Septiņi profesionālo skolu audzēkņi matemātikas eksāmenu
nenokārtoja, jo vērtējumā nesasniedza 5 procentu robežu. Lai
iegūtu dokumentu par vispārējo
vidējo izglītību, viņiem eksāmens
ir jākārto atkārtoti nākamgad. Jāpiebilst, ka šo eksāmenu arī pērn
nenokārtoja astoņi jaunieši, no
kuriem divi to veiksmīgi nokārtoja
šogad. «Ja atsevišķi izdalām profesionālās izglītības iestādes, Vakara
(maiņu) vidusskolu un Mūzikas
vidusskolu, tad vispārizglītojošās
skolās vidējais rezultāts ir krietni
labāks – 41,2 procenti. Savukārt
visaugstākos rādītājus sasniedza
Jelgavas 5. vidusskolas absolventi
– matemātikas eksāmena vidējais
vērtējums ir 62,8 procenti,» stāsta
G.Auza, norādot, ka matemātikā
«klupšanas akmens» ir nestandarta uzdevumi. «Pieejamie dati
mudina domāt, ka liela daļa skolēnu vispār nav ķērušies klāt šo uzdevumu risināšanai,» tā G.Auza.

Problēmas sagādā domāšana
un radoša pieeja

Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, kura piedalās
arī jaunā mācību satura izstrādē,

Evija Slokenberga skaidro, ka
nestandarta uzdevumos ir savienotas vairākas tēmas, zināšanas
un prasmes jālieto jaunā, nebijušā
situācijā, un jaunieši matemātikas
stundās šādus uzdevumus līdz
šim nav risinājuši. «Bieži vien
saturiski uzdevumi nav grūti, taču
problēmas sagādā izdomāšana,
kuru no pieejām izmantot to
risināšanā, turklāt tādas var būt
pat vairākas. Uzdevumu izpilde ir
jāveic radoši, jāizmēģina vairākas
stratēģijas, ja uzreiz neizdodas
atrast īsto,» skaidro E.Slokenberga. Iemeslu tam, kāpēc rezultāti
katru gadu samazinās, esot daudz.
«Eksāmena apjoms ir krietni par
lielu – tā kopējais ilgums ir 240
minūtes. Turpretī ikdienā matemātikas stundas notiek divreiz
pa 40 minūtēm, ar starpbrīdi,
tādēļ skolēni nav pieraduši tik
ilgu laiku koncentrēties un domāt. Viņi gluži vienkārši piekūst.
Nestandarta uzdevumi eksāmenā
ir iekļauti pašā noslēgumā, tāpēc
to risināšana sagādā grūtības.
Arvien biežāk novērojam, ka
jaunieši izanalizē, cik svarīgs ir
eksāmena rezultāts, lai iestātos
augstskolā, un izvērtē – vai maz ir
vērts ieguldīt enerģiju un rēķināt
to trešo daļu. Tāpat arī nav teikts,
ka visiem skolēniem simtprocentīgi ir jāatrisina šie uzdevumi, jo
katram piemīt atšķirīgas spējas,
ne visiem šādi uzdevumi ir pa
spēkam, taču noteikti ir jādomā
par to, kā palielināt to jauniešu
skaitu, kuri izpilda kaut dažus
soļus,» tā matemātikas skolotāja.
Viņa piebilst – tajās programmās,
kur matemātika ir paredzēta četras stundas nedēļā, skolēniem un
skolotājiem pietiek laika tikai tam,
lai «izskrietu» cauri mācību saturam, taču nestandarta uzdevumu
risināšanai, lai pārliecinātos, ka
jaunieši prot savas zināšanas
izmantot arī šādos uzdevumos,
laika pietrūkst. «Jaunajā mācību
saturā un pieejā daudz ir domāts
tieši par to, kā samazināt saturu,
lai būtu vairāk laika domāšanai –
kāpēc mācāmies šādi, kā varētu
rīkoties citādāk un tamlīdzīgi.
Šāda veida spriešana varētu palīdzēt risināt konkrēto problēmu.
Turklāt ir iecere nākotnē vidusskolas mācību procesu dalīt pa
līmeņiem – pamata, optimālais un
padziļinātais. Tādējādi mainīsies
pārbaudījumu saturs, un visiem
nebūs jākārto vienāds eksāmens,»
norāda E.Slokenberga.

Arī latviešu valodā
viens «izkrīt»

Latviešu valodas eksāmenā
Jelgavas rezultāts ir 49,6 procenti,
bet vidējais rādītājs valstī – 49,8
procenti. «Esam valsts vidējā līmenī. Savukārt, ja atsevišķi vērtējam
tikai vispārizglītojošo skolu audzēkņu, kuriem latviešu valodas
stundu skaits ir lielāks, sniegumu
– šis rādītājs veido 62,1 procentu,
bet pārējām skolām vidējais rezultāts ir 35,6 procenti,» stāsta
G.Auza, norādot, ka Jelgavā viens
profesionālās skolas audzēknis
latviešu valodas eksāmenu šogad
nenokārtoja un ir pilns apņēmības
nākamgad mēģināt atkal.

Vēsturi galvenokārt izvēlas
profesionālo skolu audzēkņi

Vislielākais skaits Jelgavas
skolu absolventu kā izvēles eksāmenu kārtoja Latvijas un pasaules
vēsturi – 256, kam seko informātika – 174 jaunieši. «Pēdējos gados
vērojama tendence, ka vēstures
eksāmenu galvenokārt izvēlas
profesionālo skolu audzēkņi.

CENTRALIZĒTO EKSĀMENU REZULTĀTI

LATVIEŠU VALODA

MATEMĀTIKA

Vidējais rezultāts VALSTĪ – 49,8%
Vidējais rezultāts JELGAVĀ – 49,6%

Vidējais rezultāts VALSTĪ – 32,8%
Vidējais rezultāts JELGAVĀ – 29,1%

Jelgavas 4. vidusskola (24 skolēni)
Jelgavas 5. vidusskola (23 skolēni)
Jelgavas 6. vidusskola (21 skolēns)
Jelgavas SpīdolasValsts ģimnāzija (74 skolēni)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (31 skolēns)
Jelgavas Valsts ģimnāzija (106 skolēni)
Jelgavas Amatu vidusskola (46 skolēni)
Jelgavas Mūzikas vidusskola (12 skolēni)
Jelgavas tehnikums (178 skolēni)
JelgavasVakara (maiņu) vidusskola (12 skolēni)

59,0%
58,0%
46,0%
66,1%
55,3%
66,1%
32,1%
68,2%
33,9%
42,4%

Jelgavas 4. vidusskola (24 skolēni)
Jelgavas 5. vidusskola (23 skolēni)
Jelgavas 6. vidusskola (21 skolēns)
Jelgavas SpīdolasValsts ģimnāzija (74 skolēni)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (30 skolēni)
Jelgavas Valsts ģimnāzija (106 skolēni)
Jelgavas Amatu vidusskola (46 skolēni)
Jelgavas Mūzikas vidusskola (10 skolēni)
Jelgavas tehnikums (180 skolēni)
JelgavasVakara (maiņu) vidusskola (11 skolēni)

37,7%
62,8%
36,5%
39,5%
25,2%
43,9%
11,2%
32,3%
15,9%
17,6%

ANGĻU VALODA

KRIEVU VALODA

Vidējais rezultāts VALSTĪ – 62,7%
Vidējais rezultāts JELGAVĀ – 65,1%

Vidējais rezultāts VALSTĪ – 74,4%
Vidējais rezultāts JELGAVĀ – 70,8%

Jelgavas 4. vidusskola (24 skolēni)
Jelgavas 5. vidusskola (23 skolēni)
Jelgavas 6. vidusskola (21 skolēns)
Jelgavas SpīdolasValsts ģimnāzija (71 skolēns)
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (22 skolēni)
Jelgavas Valsts ģimnāzija (98 skolēni)
Jelgavas Amatu vidusskola (23 skolēni)
Jelgavas Mūzikas vidusskola (16 skolēni)
Jelgavas tehnikums (146 skolēni)
JelgavasVakara (maiņu) vidusskola (6 skolēni)

77,9%
67,4%
55,3%
75,2%
66,8%
76,1%
45,6%
76,5%
53,8%
48,7%

Jelgavas 4. vidusskola (8 skolēni)

82,2%

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
(8 skolēni)

82,7%

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(9 skolēni)

75,4%

Jelgavas Valsts ģimnāzija (10 skolēni)

Jelgavas tehnikums (80 skolēni)

80,2%
68,9%
67,6%

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
(7 skolēni)

65,6%

Jelgavas Amatu vidusskola (26 skolēni)

JELGAVAS SKOLU IZVĒLES CENTRALIZĒTO EKSĀMENU REZULTĀTI
Vidējais rezultāts valstī

* – skolēnu skaits

Bioloģija

Ķīmija

Fizika

Vēsture

Ekonomika Informātika Ģeogrāfija

57,1 %

62,8 %

37,5 %

41,3 %

70,8 %

60,7 %

59,8 %

62,1 %
70,6 %

Vidējais rezultāts Jelgavā

57,7 %

35,1 %

38,8 %

73,5 %

61,4 %

Jelgavas 4. vidusskola

48,2 % (7)* -

36,0 % (2)

61,7 % (2)

-

56,5 % (39) 72,59 % (1)

Jelgavas 5. vidusskola

78,4 % (3)

68,4 % (6)

40,2 % (6)

73,0 % (1)

70,73 % (1) 65,0 % (10) -

Jelgavas 6. vidusskola

59,3 % (3)

46,0 % (2)

59,3 % (1)

-

-

64,0 % (14) -

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 63,7 % (8)

63,3 % (2)

46,1 % (6)

78,9 % (3)

76,8 % (12) 64,0 % (50) -

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola -

-

23,3 % (1)

70,2 % (1)

75,2 % (6)

51,4 % (13) 70,6 % (4)

57,8 % (25) 66,9 % (10) 67,8 % (3)

60,3 % (3)

79,4 % (3)

69,2 % (32) 70,4 % (6)

Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Amatu vidusskola

-

-

-

31,5 % (43) -

-

-

Jelgavas Mūzikas vidusskola

-

-

-

54,0 % (12) -

-

-

Jelgavas tehnikums

-

32,7 % (3)

23,4 % (18) 38,2 % (187) -

53,4 % (16) -

-

-

-

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 32,0 % (2)
Piemēram, 187 jaunieši ir Jelgavas tehnikuma audzēkņi, 43
– Jelgavas Amatu vidusskolas, 12
– Jelgavas Mūzikas vidusskolas,
bet pārējie – vispārizglītojošo skolu
skolēni. Jelgavas 6. vidusskolā
šo eksāmenu nekārtoja neviens
skolēns,» stāsta pārvaldes vadītāja. Vēstures eksāmenā Jelgavas
rezultāts ir 38,8 procenti, bet vidējais rādītājs valstī – 41,3 procenti.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja norāda, ka vēstures eksāmenā
grūtības sagādājis argumentētais
pārspriedums – šajā uzdevumā
Jelgavas jaunieši saņēmuši vērtējumu, kas ir zemāks par 20
procentiem. «Tieši argumentēšanai, sava viedokļa izteikšanai ir
jāpievērš pastiprināta uzmanība

27,7 % (4)

47,9 % (2)

-

visos mācību priekšmetos,» secina 23, pērn – 31 skolēns. Rezultāts ķīmijas eksāmenā valstī – 62,8 proG.Auza.
centi, savukārt Jelgavā nedaudz
Kāpums un kritums
zemāks – 60,7 procenti. «Ķīmijā,
eksaktajos priekšmetos
tāpat kā citos mācību priekšmeKārtot eksāmenu dabaszinātņu tos, grūtības sagādāja nestandarta
priekšmetos – fizikā, ķīmijā, biolo- uzdevumu risināšana. Vai tas
ģijā – izvēlas tie jaunieši, kuriem ir laika trūkums eksāmenā, vai
šis pārbaudes darbs ir svarīgs, lai īpaši sarežģīti uzdevumi – tas ir
iestātos augstskolā un apgūtu jāanalizē priekšmeta skolotājiem,»
izvēlēto profesiju. Bioloģijas eksā- pauž G.Auza. Tāpat ir sarucis arī
menu šogad kārtoja 48 jaunieši, fizikas eksāmena kārtotāju skaits.
kas ir par trim vairāk nekā pērn. Šo eksāmenu šogad kārtoja 37
Viņu rezultāts – 57,7 procenti absolventi, bet pirms gada – 46.
(valstī – 57,1 procenti). Eksāmenā, Visvairāk eksāmenu fizikā izvēizņemot vakarskolu, uzrādītas lējās kārtot Jelgavas tehnikuma
stabili labas zināšanas, un jaunieši audzēkņi – 18 skolēni. Jelgavā viar visiem uzdevumiem tikuši galā. dējais rezultāts fizikas eksāmenā
Nedaudz samazinājies ķīmijas veido 35,1 procentu, kamēr valstī
eksāmena kārtotāju skaits – šogad šis rādītājs ir 37,5 procenti.

Pagalmu labiekārtošanai
var pieteikties līdz
30. septembrim
 Anastasija Miteniece

Šonedēļ izsludināta
piektā pieteikumu
iesniegšanas kārta
pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu
māju labiekārtošanas programmā. Pagalmu sakārtošanai
no Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžeta šogad paredzēti
100 000 eiro, tomēr
līdz šim četrās pieteikumu kārtās saņemti
projekti, kuri varētu
apgūt aptuveni 75
procentus līdzfinansējuma. Pieteikumi
dalībai programmā
tiks gaidīti līdz 30.
septembrim.
Pašvaldības līdzfinansētajā
daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas programmā četrās
pieteikumu kārtās līdz 19.
augustam iesniegti septiņi
projekti, kas pretendē uz
pašvaldības līdzfinansējumu
kopumā vairāk nekā 75 000
eiro apmērā. «Šobrīd pašvaldības līdzfinansējums aizvien
ir pieejams, tādēļ aicinām
iedzīvotājus izrādīt iniciatīvu
un izmantot iespēju sakārtot
savas daudzdzīvokļu mājas
pagalmu,» norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītāja vietniece Sandra
Liepiņa, atgādinot, ka pastāv
iespēja saņemt konsultācijas
par pieteikuma sagatavošanu
un iesniegšanu.
Divu projektu, kas šogad iesniegti pirmajās pieteikšanās
kārtās, realizācija ir iesākta,
un vienā gadījumā darbi jau
paveikti. Piemēram, šobrīd
pagalmu labiekārtošana norit trīsstāvu daudzdzīvokļu
nama pagalmā Krišjāņa Barona ielā 10 – tur tiek izbūvēti
lietusūdens kanalizāciju tīkli.
Savukārt Pulkveža Brieža
ielā 14 pagalma labiekārtošana jau noslēgusies – pie nama

izveidots atkritumu konteineru laukums. Labiekārtošanas projektu iesnieguši arī
Akadēmijas ielas 28 dzīvokļu
īpašnieki, kuri ar pašvaldības
atbalstu iecerējuši sakārtot
lietusūdens novades sistēmu
iekšpagalmā, kā arī atjaunot
tā segumu, bet vērienīgākie
labiekārtošanas darbi paredzēti Katoļu ielā 19, kur
pērn ar pašvaldības atbalstu
nojaukts vecais pagrabs un tā
vietā ierīkots stāvlaukums. Šī
nama pārstāvji šogad pieteikuši uzreiz četrus projektus,
kas paredz lietusūdens kanalizācijas izbūvi iekšpagalmā
un piebraucamā ceļa asfaltēšanu.
Konkursa nosacījumi ir
tādi paši kā iepriekš – pieejamais atbalsts darbiem, kam
nepieciešama būvatļauja vai
apliecinājuma karte, ir 10 000
eiro, savukārt darbiem, kam
nepieciešams paskaidrojuma
raksts, maksimālais pieejamais atbalsta apmērs ir 2000
eiro. Pašvaldības atbalsts
nevar pārsniegt pusi no kopējām izmaksām, izņemot gadījumus, ja plānots sakārtot
piebraucamo ceļu, kas kopīgs
vairākām mājām – tad pašvaldības atbalsts var būt līdz
80 procentiem no izmaksām.
Ja projektu iesniedz vairākas
mājas kopā, arī pieejamā
atbalsta apmērs būs lielāks.
Ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.16-7 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu lab
iekārtošanai» var iepazīties
«Pilsētsaimniecības» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pa tālruni
63084470, e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai klātienē iestādē
pirmdienās no pulksten 18
līdz 19, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63084470.

17. septembrī filmas
«Jelgava 94» pirmizrāde
 Ritma Gaidamoviča

Septembrī skatītāju
vērtējumam tiks nodota Jura Podnieka
studijas spēlfilma
«Jelgava 94». Filmas
pirmizrāde notiks
tieši Jelgavā – 17.
septembrī pulksten
21 Jelgavas kultūras
namā. Filma «Jelgava 94» Jelgavas
kultūras namā tiks
rādīta arī vairākos
seansos 18., 19. un
21. septembrī. Biļešu
tirdzniecība jau ir
sākusies.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» informē, ka spēlfilmas «Jelgava 94»
pirmizrāde gaidāma Jelgavas
kultūras namā 17. septembrī
pulksten 21. Filmu kultūras
namā rādīs arī 18. un 19. septembrī pulksten 15, 18 un 20,
kā arī 21. septembrī pulksten
10, 12, 14, 17, 19 un 21.
Biļetes uz visiem kino seansiem jau šobrīd var iegādāties
«Biļešu paradīzes» kasēs un

internetā www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena – 4 eiro.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka filma tapusi,
par pamatu ņemot jelgavnieka Jāņa Joņeva romānu
ar tādu pašu nosaukumu
«Jelgava 94». Filma ir par
jaunu cilvēku, kurš ir sevis
un sava ceļa meklējumos ar
vēlmi pretoties tik ierastajai
kārtībai – nekļūt tādam kā
visi. Galvenais varonis, pusaudzis – Jānis, vēlas iepazīt
tuvāk klases jaunpienācēju
Kristīni, kuras interešu vadīts, ir gatavs pievērsties tā
laika alternatīvajai mūzikai
un kultūrai.
«Jelgava 94» ir pirmā tā dēvētā «zaļā» filma, kas tapusi
Latvijā, jo filmēšanas laikā
dažādos veidos tika taupīti
resursi – patērēts pēc iespējas mazāks degvielas apjoms,
trauki tika aizstāti ar tādiem,
kas izgatavoti no dabai draudzīgiem materiāliem, kā arī
dažādi lietotie priekšmeti tika
izmantoti atkārtoti.
No 20. septembra filma
«Jelgava 94» tiks izrādīta arī
citviet Latvijā.
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Atvērts satiksmei
Foto: Ivars Veiliņš

No 1.lpp.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Eva Pucena skaidro, ka trīsarpus
mēnešu laikā 78,26 metrus garā
dzelzceļa pārvada rekonstrukcijas darbi norisinājās uzreiz visā
platībā. Iepriekš tika konstatēts,
ka tilta konstrukciju skārusi
korozija, sācis izdrupt betons,
balstu stiprinājumi vietām bija
nosēdušies, balsti apauguši ar
zāli. Lai uzlabotu tilta izturību
un stabilitāti, pārvada balsti tika
stiprināti. Tāpat laiduma konstrukcijā bija redzamas ūdens
caursūkšanās pēdas, kas liecināja par bojātu hidroizolāciju,
tāpēc būvdarbu gaitā izbūvēta
arī lietusūdens novade no tilta.
Šobrīd no Rubeņu ceļa pāri gaisa
pārvadam teju visā tilta platībā
jau ieklāta asfalta pamata kārta,
un šajā posmā atjaunota satiksme, tomēr darbi vēl turpinās.
Tiltam tiek uzstādītas jaunas
margas, apgaismojuma balsti,
kas tiks mainīti visā rekonstruējamā Loka maģistrāles posmā,
kā arī tiek atjaunotas noejas
kāpnes abās tilta pusēs.
Autovadītājiem jāņem vērā,
ka šobrīd dzelzceļa pārvads ir
atvērts satiksmei, tomēr spēkā
ir arī satiksmes ierobežojumi –
autotransporta kustība notiek
pa vienu joslu, un ir nodrošināta
reversa satiksme, ko regulē
luksofors. Būtiski uzsvērt, ka
tilta margas gājēju zonā vēl nav
nostiprinātas, tāpēc drošības
apsvērumu dēļ gājējiem pārvada
šķērsošana aizvien ir aizliegta.
Pasažieriem, kas ikdienā izmanto pilsētas nozīmes sabiedrisko
transportu, SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) pārstāvis

Gatis Dūmiņš norāda, ka minētajā posmā atcelti iepriekš
ieviestie grozījumi pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta
6. un 11. maršruta reisos – uz
un no Raubēniem (Agroķīmiju)
tie atsāks kursēt pa ierastajiem
maršrutiem.
Pilnsabiedrības «RERE vide
– Hidrostatyba» atbildīgais būvdarbu vadītājs Edgars Krastiņš
stāsta, ka būvdarbi aktīvi norit
arī citos Loka maģistrāles posmos. «Paveikto darbu apjomu varam iedalīt vairākās daļās – esam
paveikuši aptuveni 85 procentus
no plānotajiem inženierkomunikāciju darbiem, aptuveni 60
procentus no zemes darbiem, un
tuvākajās dienās būsim īstenojuši arī asfaltēšanas darbu apmēram 35 procentu apjomā,» stāsta
būvdarbu vadītājs. Vairākos
Loka maģistrāles krustojumos ar
citām ielām tiks izbūvēti rotācijas apļi. Šobrīd Rubeņu ceļa un
Loka maģistrāles krustojumā ir
izbūvēta aptuveni trešā daļa no
plānotā rotācijas apļa, bet Loka
maģistrāles un Langervaldes ielas krustojuma rotācijas aplī jau
sākta ielas apmaļu uzstādīšana.
Savukārt Bērzu ceļa un Loka
maģistrāles krustojumā paredzētā apļa teritorijā notiek sadzīves
kanalizācijas izbūves darbi.
Intensīvs darba process šobrīd norisinās arī pie Jelgavas
6. vidusskolas, lai nodrošinātu
piekļuvi pie skolas, sākoties
jaunajam mācību gadam – pie
skolas Loka maģistrāles pusē
tiek izbūvēts stāvlaukums.
«Stāvlaukumā notiek apmaļu
izbūve. Kad tas būs pabeigts,
laukumā ieklāsim šķembu kārtas segumu, lai no septembra

to varētu izmantot kā pagaidu
stāvlaukumu automašīnu novietošanai. Asfaltēšanas un
bruģēšanas darbi stāvlaukumā
tiks atlikti uz nākamo pavasari.
Autovadītājiem gan jārēķinās,
ka, sākoties skolai, satiksmes
kustību gar skolu nav plānots
mainīt – tā notiks pa vienu joslu,
un reverso kustību regulēs luksofors,» tā E.Krastiņš.
Jāpiebilst, ka šobrīd tiek izbūvētas pazemes komunikācijas
Loka maģistrāles un Kalnciema
ceļa krustojumā. Šī iemesla
dēļ ir slēgta Kalnciema ceļa
brauktuves daļa, bet satiksme
tiek organizēta divās joslās pa
izbūvētu pagaidu brauktuvi.
Autovadītājiem jāņem arī vērā
fakts, ka Loka maģistrāles posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema
ceļam ir vienvirziena kustība
– tas nozīmē, ka no Kalnciema
ceļa, braucot no pilsētas centra,
nevar veikt labo pagriezienu un
nogriezties uz Loka maģistrāli.
Apbraukšanai var izmantot Veco
ceļu, Robežu ielu, Rogu ceļu.
Savukārt kravas transports, kas
brauc virzienā no Kalnciema,
tiek novirzīts pa Garozas ielu.
Darbi norit arī Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojumā,
kur satiksme tiek organizēta pa
vienu joslu katrā virzienā. Tādējādi var rasties satiksmes palēninājums, un autovadītājiem, kas
brauc virzienā no Jelgavas uz
Rīgu un otrādi, ceļš var aizņemt
vairāk laika nekā ierasts. Tāpat
šajā krustojumā nav atļauts
veikt kreiso pagriezienu nevienā
braukšanas virzienā.
Jāuzsver, ka darbu zonā atļautais braukšanas ātrums ir 30
kilometri stundā.

Bezmaksas nodarbībās varēs gūt padomus
pusaudžu audzināšanas jautājumos
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde aicina jelgavniekus, kuru ģimenēs aug pusaudži
vecumā no 12 līdz 16
gadiem, piedalīties
bezmaksas grupas
nodarbībās «Ceļvedis,
audzinot pusaudzi».
Pirmā tikšanās paredzēta 17. septembrī
pulksten 17. Dalībai
nodarbībā ir iepriekš
jāpiesakās, jo vietu
skaits ir ierobežots.
«Šajās bezmaksas nodarbībās
tiks apspriestas tieši pusaudžu
vecākiem aktuālas tēmas. Dažkārt cilvēkiem ir nepieciešams
pārrunāt to, kas notiek viņu

ģimenē, dzirdēt citu pieredzi, kā
arī saņemt ieteikumus, kā rīkoties konkrētā situācijā,» stāsta
nodarbību vadītāja, sociālā
darbiniece Daiga Cīrule. Viņa
norāda, ka kopumā paredzētas
desmit bezmaksas nodarbības,
kuru laikā ar vecākiem tiks
runāts par pusaudžu attīstību – gan psiholoģisko, gan
fizisko, gan seksuālo. Tajās
tiks apspriestas tēmas arī par
pusaudžu un vecāku tiesībām,
pienākumiem, atbildību, kā arī
savstarpējām attiecībām un
komunikāciju ģimenē. Iecerēts
runāt arī par veselīgu dzīvesveidu – brīvo laiku, fiziskajām aktivitātēm, uzturu, atkarībām,
kā arī par pusaudžu sociālajām
prasmēm, tostarp, draugiem un
subkultūrām. Tāpat vecāki nodarbību laikā noskaidros, kas ir

emociju pašregulācija, emociju
un uzvedības traucējumi – kā
ar tiem tikt galā, kur meklēt
palīdzību. Tiks apspriestas arī
pusaudža dzīves prasmes jeb
jautājums, cik lielā mērā jaunietis ir gatavs patstāvīgai dzīvei.
Paredzēts, ka nodarbības notiks vienu reizi nedēļā – otrdienu vakaros. Vienas nodarbības
ilgums – trīs stundas. Pirmā
nodarbība paredzēta otrdien,
17. septembrī, pulksten 17
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Ģimenes atbalsta nodaļā Zirgu
ielā 47a, 2. stāvā.
Lai rēķinātos ar dalībnieku
skaitu, jo vietu skaits ir ierobežots, vecāki aicināti iepriekš
pieteikties nodarbībām, zvanot
pa tālruni 63011783, 20538320
vai rakstot pa e-pastu daiga.
cirule@soc.jelgava.lv.

Īsi
 Dodot iespēju pēdējās vasaras
brīvlaika nedēļas pavadīt aktīvi,
šonedēļ un nākamnedēļ Veselības
veicināšanas programmas ietvaros
tiks organizēti vēl divi papildu bērnu
un jauniešu treniņi – 22. augustā un
27. augustā pulksten 11 pie Miezītes
bibliotēkas. Tajos bez maksas var
piedalīties ikviens pilsētas bērns
un jaunietis. Veselības veicināšanas
programmas ietvaros bērniem un
jauniešiem līdz septembrim treniņi
notiek divas reizes nedēļā – pirmdienās
pulksten 16 pie Miezītes bibliotēkas
Dobeles šosejā 100 un trešdienās pulksten 16 Pasta salas trenažieru laukumā.
Treniņus vada trenere Egija Troščenko.
Savukārt šonedēļ un nākamnedēļ,
līdztekus jau esošajiem, plānoti vēl divi
treniņi pie Miezītes bibliotēkas.
 Stacijas parkā demontēts un
aizvests 1919. gada Sarkanā terora
upuru piemiņas krusts. Tā vietā no
izturīgāka koka tiks izgatavots un
izvietots jauns krusts. Piemiņas zīme
Stacijas parkā atrodas kopš 1998. gada,
un iepriekš tam ir atjaunots gan krāsojums, gan plāksne. «Izvērtējot krusta
stāvokli, secināts, ka mitruma ietekmē
tas sācis bojāties, tāpēc bija nepieciešams krustu demontēt, un piemiņas
vietā tiks izvietots jauns krusts,» norāda
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Plānots, ka līgumsabiedrība SIA «RT
Timber» izgatavos jaunu piemiņas
krustu no izturīgāka koka un vietā, kur
tiek piestiprināta plāksne, tiks izveidoti
distanceri, ļaujot koka konstrukcijai
vēdināties.

Jelgavas Mūzikas vidusskola
izsludina audzēkņu
papilduzņemšanu 1. klasē:
• vijoles, čella klasē;
• kora klasē;
• akordeona klasē;
• pūšaminstrumentu – trompetes, saksofona un mežraga – klasē.
Uzņemšana –
28. augustā no pulksten 16 līdz 18.
Plašāka informācija skolas mājaslapā
http://jelgavasmuzskola.lv/ vai
pa tālruni 63020203, 63022173 (Inta Slaveika).

SIA «Fish+Fish» (reģ.Nr.40103680283) –
zivju izstrādājumu ražošanas uzņēmums, kas
nodarbojas ar saldētu zvejas produktu ražošanu
– saistībā ar paplašināšanos aicina savam
kolektīvam pievienoties

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJUS(-AS).

Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības kandidātiem:
• fiziskā izturība,
• vēlme strādāt un atbildības sajūta par
uzticēto darbu.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu (alga pēc nodokļu nomaksas, sākot no 700 līdz 900 EUR);
• sociālās garantijas;
• apmācības darba pienākumu veikšanai;
• bezmaksas transportu uz/no darba maršrutā Jelgava–Ozolnieki–Jaunolaine–Olaine;
• bezmaksas veselības apdrošināšanas
polisi (pēc pārbaudes laika);
• darbu maiņās – no pulksten 7 līdz 16 vai
no pulksten 16 līdz 22.
Darba vieta – Olaine, Rūpnīcu iela 4
(atrodas «Nordic Industrial Park» teritorijā).
Zvanīt pa tālruni 29104410
no pulksten 8 līdz 16 (darba dienās).
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
Pulciņu nodarbību saraksts 2019./2020. m.g. 1. semestrim
Nodarbības

Tautas dejas
M.Bratkus, E.Medne,
koncertm. G.Vanaga
Līnijdejas
S.Vīgante
Mūsdienu deju studija «Intence»
S.A.Kuriga
Ritmika, kustību koordinācija
D.Blūma
Deju aerobika
D.Blūma
Nodarbības

Vecuma grupa

Nodarbības

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta

Jundaliņi 4-5 g. v.
19.00-19.40
19.00-19.40
Jundaliņi 6-7 g. v.
18.00-18.45
18.00-18.45
Jundēni 1.-2. kl.
19.00-19.45
19.00-19.45
Jundēni 3.-4. kl.
14.30-15.55
14.30-15.55
Jundēni 4.-5. kl.
14.30-15.55
14.30-15.55
Jundēni 6.-7. kl.
16.00-17.25
16.00-17.25
Jundēni 8.-9. kl.
17.30-18.55
17.30-18.55
Jundari 10.-12. kl.
16.00-17.45
16.00-17.45
Uzņemšana - par brīvām vietām grupās interesēties klātienē 2. un 3. septembrī nodarbību laikos pie skolotājas
Madlēnas Bratkus. Grupu nodarbības sāksies no 4. un 5. septembra.
Iesācēji 1.-7. kl.
14.30-15.55
14.30-15.55
Turpinātāji
16.00-18.20
16.00-18.20
Pirmsskola
18.00-19.15
18.00-19.15
Iesācēji I
15.00-15.45
15.00-15.45
Iesācēji II
16.00-16.45
16.00-16.45
Iesācēji III
17.00-17.45
17.00-17.45
5-6 g. v.
18.00-18.45
1.-4. kl.
17.00-17.45
No 6. kl.
Vecuma grupa

Studija 5-7 g. v.
Muzikālā studija un popgrupas «Smaids» Jaunākā popgrupa
Vidējā popgrupa
V.Ņinkovska
Vecākā popgrupa
Studija 4-6 g. v.
Studija 1.-4. kl.
Muzikālā studija un popgrupas
Studija 5.-12. kl.
«Lai skan»
Popgrupa 5-8 g. v.
Popgrupa 8-11 g. v.
I.Šveicere
Popgrupa 11-14 g. v.
Popgrupa no 14 g. v.
Kustīgās notiņas
3-4 g. v.
5-6 g. v.
E.Lukjanska
Nodarbības
Vecuma grupa
«Jundas» ģitāras
E.Ķeņģe

Pirmdiena
DEJOTprieks

Sarakstā iespējamas
izmaiņas!
Skatīt www.junda.lv!

Iesācēji I
Iesācēji II
Turpinātāji I
Turpinātāji II
Vecuma grupa

Bināriņš
U.Pekša
«Arduino» programmēšana
U.Pekša
Tehniskā modelēšana M.Dzerkalis
Koka tehnika
V.Kazāks
Koka auto modeļi
O.Krauze
Trases automodelisms
M.Kalniņš, O.Krauze
Trases automodelisms O.Krauze

No 4. kl. (ar priekšzināšanām I)
No 4. kl. (ar priekšzināšanām II)
No 5. kl. (ar priekšzināšanām)
No 5. kl. (bez priekšzināšanām)
No 5. kl.
1.-3. kl.
4.-9. kl.
No 10. kl.
1.-3. kl.
No 4. kl.
Iesācēji no 3. kl.
Turpinātāji
No 3. kl.

Mūsdienu tehnoloģijas
K.Ļubinskis

No 5. kl.

16.00-16.45
Pirmdiena
Otrdiena
DZIEDĀTprieks
14.30-15.15 14.30-15.15
15.30-17.15
15.30-17.15
17.30-19.15 17.30-19.15
18.00-18.45
14.00-15.45
16.00-16.45
17.00-17.45
14.00-15.45
16.00-17.45
18.00-19.45
Pirmdiena
Otrdiena
MUZICĒTprieks
15.00-16.25
16.40-18.05
18.20-19.45
Pirmdiena
Otrdiena
TEHNIKprieks
16.00-17.45
16.00-17.45
18.00-19.45
18.00-19.45
15.30-19.30
13.30-15.15
15.30-17.15
17.30-20.00

Trešdiena

Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola
Jelgavas
4. sākumskola
Jelgavas
4. sākumskola
Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta

15.00-16.25 Pasta iela 32
18.20-19.45
16.40-18.05
16.40-18.05
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
16.00-17.45
18.00-19.45
15.30-19.30

17.00-20.00

16.00-17.45
18.00-19.45

Pasta iela 32
Pasta iela 32
Skolas iela 2

13.30-15.15
15.30-17.15 Skolas iela 2
17.30-20.00
Skolas iela 2
14.00-18.00
Skolas iela 2
6. vidusskola
Trešdiena Pasta iela 32,

17.00-20.00 piektdiena -

Skolas iela 2

7-10 g. v.
14.00-15.45
5-6 g. v.
16.00-17.45
Skolas iela 2
Uzņemšana - no 16. septembra pie skolotājas nodarbību laikos.
7-9 g. v. I grupa
15.00-16.15
7-9 g. v. II grupa
16.30-17.45
7-9 g. v. III grupa
15.00-16.15
«LEGO» robotika (WeDo 2.0)
7-9 g. v. IV grupa
16.30-17.45 Skolas iela 2
K.Jankeviča, L.Roziņa
7-9 g. v. V grupa
15.00-16.15
7-9 g. v. VI grupa
16.30-17.45
Uzņemšana - 3. septembrī no pulksten 15.00 līdz 18.00 Skolas ielā 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
DARBOTIESprieks
Keramika I.Brizga
7-25 g. v.
14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 Skolas iela 2
Keramika mazajiem I.Brizga
5-6 g. v.
19.00-20.00
19.00-20.00 Skolas iela 2
Ādas plastikas darbnīca
Iesācēji no 4. kl.
14.00- 15.45 14.00- 15.45
14.00-15.45
Turpinātāji
16.00-18.45 16.00-18.45
16.00-18.45 Skolas iela 2
S.Tauriņa
Floristika
Iesācēji no 1. kl.
14.00-15.45
14.00-18.00
Turpinātāji
16.00-17.45
14.00-18.00 Skolas iela 2
G.Veisa
Stikla māksla
Iesācēji no 3. kl.
15.00-16.45
15.00-16.45
Skolas iela 2
Turpinātāji
17.00-18.45
17.00-18.45
A.Birģele
Radošā darbnīca
Iesācēji no 1. kl.
14.00-15.25
14.00-15.25
Skolas iela 2
Turpinātāji
15.30-17.15
15.30-17.15
I.Hofmane
Es un dizains I.Hofmane
No 4. kl.
17.30-20.00
17.30-20.00
Skolas iela 2
1.-7. kl. I grupa
14.30-16.15
Radošā studija
1.-7. kl. II grupa
16.30-18.15
6. vidusskola
L.Roziņa
Uzņemšana - no 19. septembra pie skolotājas nodarbību laikos.
No 3. kl. I grupa
14.00-15.25
Pavediena tēlniecība
No 3. kl. II grupa
15.30-16.55
(3D pildspalva)
No 3. kl. III grupa
14.00-15.25 Skolas iela 2
I.Jaunzeme
Turpinātāji
15.30-16.55
Jautrā māksla L.Palma
No 1. kl.
14.00-15.45
14.00-15.45 Skolas iela 2
1.-3. kl.
14.30-15.55
14.30-15.55
Mākslas studija
4.-7. kl.
16.00-17.45
16.00-17.45
Skolas iela 2
M.Meiere
Pirmsskola
18.00-19.15
18.00-19.15
Animācija ikdienā M.Putna
No 5. kl.
14.00-16.00
14.00-18.00
Pasta iela 32
Papīra māksla L.Palma
No 4. kl.
16.00-18.30
16.00-18.30 Skolas iela 2
Galda spēles L.Hofmane
No 1. kl.
14.00-18.00
Skolas iela 2
Radi, spēlē un eksperimentē L.Palma No 1. kl.
14.00-17.00
14.00-17.00
Skolas iela 2
Brīvā laika klubs «Pietura» M.Putna No 1. kl.
14.00-18.00 14.00-18.00
Miezītes bibliotēka
Dabas draugi M.Mangusa
1.-5. kl.
13.30-17.30
13.30-17.30
13.30-17.30 Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
VALODprieks
1.-2. kl.
14.30-15.15
14.30-15.15
Latviešu valoda
3.-4. kl.
15.30-16.15
15.30-16.15
Skolas iela 2
A.Rindjonoka
5.-6. kl.
16.30-17.15
16.30-17.15
1. kl.
14.00-14.45
14.00-14.45
2. kl.
14.00-14.45
14.00-14.45
Angļu valoda
3. kl.
15.00-15.45
15.00-15.45
4. kl. I grupa
15.00-15.45
15.00-15.45 Pasta iela 32
E.Lazare
4. kl. II grupa
16.00-16.45
16.00-16.45
5. kl.
16.00-16.45
16.00-16.45
Jaunums! Ķīniešu valoda Yue Zhang
No 4. kl.
17.00-18.45
17.00-18.45 Pasta iela 32
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
ĪPAŠSprieks
Klubs «Puķuzirnītis»
No 1. kl.
14.30-18.30
15.00-18.00
Skolas iela 2
Bērni
un
jaunieši
ar
īpašām
vajadzībām
darbojas
darbnīcās «Keramika», ««Lego» laiks».
S.Serebrjakova
Nodarbības
notiek
pirmdienās,
otrdienās
un
ceturtdienās.
«Lediņu bitītes»
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām norisinās nometnes vietā «Lediņi», Lediņu ceļā 1, Jelgavā.
I.Staune, L.Palma,
«Lediņi»
Pulciņā pieejama «Brīvā laika istaba», «Montesori atveseļošanās pedagoģija».
S.Serebrjakova
Uzņemšana - par pulciņa norisi interesēties, zvanot pa tālruni 29878714, skolotāja S.Serebrjakova.
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
JAUNIEŠprieks
Jauniešu klubs M.Nelsone
No 15 g. v.
15.30-19.30
15.30-19.30
Pasta iela 32
Pusaudžu klubs «Bāze»
10-14 g. v.
14.30-18.30
Pasta iela 32
Uzņemšana
no
18.
septembra
pie
skolotājas
nodarbību
laikos.
L.Roziņa
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
PIRMSSKOLNIEKprieks
1. a klasīte (6-12 mēn.)
10.45-12.00
10.45-12.00
1. b klasīte (6-12 mēn.)
9.15-10.30
9.15-10.30
1. c klasīte (6-12 mēn.)
12.15-13.30
12.15-13.30
«Jundas» skola mazajiem
2. a klasīte (1-2 gadi)
9.15-10.30
10.45-12.00
Pasta iela 32
2. b klasīte (1-2 gadi)
10.45-12.00
10.45-12.00
A.Ofkante
2. c klasīte (1-2 gadi)
12.15-13.30
12.15-13.30
3. klasīte (2-3 gadi)
9.15-10.30
9.15-10.30
Uzņemšana - pieteikšanās grupās notiks klātienē 3. septembrī no pulksten 9.30 līdz 12.00, Pasta ielā 32 (zālē).
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta
DAŽĀDGAUMJUprieks
5.-12. kl.
16.00-20.00
16.00-20.00 Jelgavas pamatSporta tūrisms, alpīnisms un klinšu Nodarbību norises vieta - Jelgavas pamatskola «Valdeka» - attīstības centrs, Institūta iela 4.
skola «Valdeka»
kāpšana N.Hofmanis, L.Hofmane
Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām - ceturtdienās un brīvdienās - pēc nepieciešamības (treniņi, sacensības, izbraukumi) - attīstības centrs
Mazskauti 8-11 g. v.
15.30-17.30
Jelgavas LKS 41. skautu vienība
Skolas iela 2,
Skauti 12-16 g. v.
15.30-17.30
«Mežabrāļi» I.Meiliņš
Sestdienās nodarbības notiek «Lediņos», Lediņu ceļā 1. Mazskauti 8-11 g. v. / Skauti 12-16 g. v. plkst.10.00-14.00 «Lediņi»
Nodarbības ir plānotas ar starpbrīžiem. Tālrunis uzziņām – 63022298 (dežurants Pasta ielā 32), 63023531 (dežurants Skolas ielā 2); e-pasts junda@izglitiba.jelgava.lv.
«LEGO» laiks
L.Roziņa

Foto: no JV arhīva

Pasta iela 32

15.00-16.25

14.00-17.00 14.00-17.00
14.00-18.00

Pilnveido sevi kādā no
46 «Jundas» pulciņiem!

Pasta iela 32

14.30-15.15
15.30-16.15 14.30-15.15 Pasta iela 32
16.30-17.15 15.30-17.15
17.30-19.15 17.30-19.15
17.00-17.45
14.00-15.45
16.00-16.45
Skolas iela 2
18.00-18.45
14.00-14.45
15.00-16.45
19.00-19.45
17.00-17.45
17.00-17.45
18.00-18.45
18.00-18.45 Skolas iela 2
Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Nodarbību vieta

13.30-16.00
16.00-19.30

Ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts

 Jana Bahmane

Savā 30. – jubilejas – sezonā bērnu un jauniešu
centrs «Junda» piedāvās 46
pulciņus, sniedzot iespēju
interesentiem līdz 25 gadu
vecumam lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, attīstot savu radošumu, tehniskās iemaņas,
valodas un citas prasmes, kā
arī iegūstot jaunus domubiedrus un draugus. Jaunajā
sezonā «Jundas» nodarbību
klāstu papildinās pulciņš «Ķīniešu valoda», kurā bērni, sākot no 4. klases, varēs apgūt
ķīniešu valodas pamatus un
izzināt šīs austrumu valsts
kultūru. Pieteikšanās pulciņiem sāksies 2. septembrī,
aicinot interesentus apmeklēt interesējošās nodarbības
«Jundas» ēkās Pasta ielā 32
un Skolas ielā 2, iepazīties
ar pedagogiem un uzzināt
vairāk par pulciņu norisi.
«Līdz šim «Jundā» darbojās divi
valodu pulciņi – «Latviešu valoda» un
«Angļu valoda» –, taču no septembra
centrā būs iespēja apgūt arī ķīniešu
valodu. Jaunais pulciņš ir skolotājas Yue
Zhang iniciatīva – viņa mūs uzrunāja
ar šo ideju, un mēs labprāt to atbalstījām,» stāsta bērnu un jauniešu centra
«Junda» izglītības metodiķe Kristīne
Jankeviča. «Jundas» administrācija
vērtē, ka ķīniešu valoda varētu būt
interesants un saistošs piedāvājums
bērniem un jauniešiem.
Jauno sezonu ar jaunu nosaukumu
iesāks daudzu pilsētas ģimeņu iemīļotā
«Jundas» «Bēbīšu skola», kas turpmāk
darbosies kā ««Jundas» skola mazajiem». «No bērna kopšanas atvaļinājuma
atgriezusies mūsu skolotāja Agnese
Ofkante, kura ir lielisks piemērs tam,
cik radoša var būt daudzbērnu ģimene.
Skolotāja bērnus un viņu vecākus iesaista rotaļdziesmās, radošajās darbnīcās,
vada aktivitātes, kurās tiek attīstītas
dažādas maņas. ««Jundas» skola mazajiem» ir vieta, kur mācās gan bērni, gan
arī vecāki, jo viņiem ir iespēja darboties
ar savu bērnu pieredzējuša pedagoga
vadībā,» norāda «Jundas» direktores
vietniece Zane Leikuma. Tāpat šajā
pulciņā bērni socializējas, mācās dalīties
ar rotaļlietām – tas ir īpaši aktuāli ģimenēm, kurās aug viens bērns. ««Jundas»
skolā mazajiem» tiek svinētas gadskārtas, dažādi valsts nozīmes svētki, ir izveidojušās savas tradīcijas. Jāpiebilst, ka
uzņemšana šajā pulciņā «Jundā» Pasta
ielā 32 notiks 3. septembrī no pulksten
9.30 līdz 12.00.
Savu darbību paplašinājis pulciņš
«Koka tehnika», kas iepriekš darboties aicināja tikai pamatskolas
skolēnus, bet septembrī uzņems arī
grupu vidusskolēniem un studentiem.
«Daudzi šādos tehniskajos pulciņos
izvēlas attīstīt kādu projektu, piemēram, bijuši gadījumi, kad pulciņā
rodas iecere par produktu, ko ražot
skolēnu mācību uzņēmumā – šī ir
iespēja pilnveidot savas prasmes,

eksperimentēt, iedvesmoties,» vērtē
Z.Leikuma.
Pusaudži un jaunieši, kuri vēl nav
izlēmuši, kādā pulciņā iesaistīties, bet ir
aktīvi un vēlas uzzināt vairāk par savām
iespējām pilsētā un pasaulē, aicināti
apmeklēt pusaudžu klubu «Bāze» vai
«Jundas» «Jauniešu klubu». Tā ir iespēja iesaistīties pasākumu organizēšanā,
darboties brīvprātīgā lomā, satikt domubiedrus, kopīgi spēlēt galda spēles un
uzzināt vairāk par dažādām pusaudžu
un jauniešu programmām, konkursiem.
«Bāze» gaida interesentus vecumā no
10 līdz 14 gadiem, bet «Jauniešu klubs»
pulcē dalībniekus no 15 gadu vecuma.
Jāatgādina, ka darbību turpinās arī
brīvā laika klubs «Pietura» Miezītes
bibliotēkā, «Radošā studija» un «Trases
automodelisms» Jelgavas 6. vidusskolā,
kā arī «Sporta tūrisms, alpīnisms un
klinšu kāpšana» Jelgavas pamatskolā
«Valdeka» – attīstības centrā. Organizējot šos pulciņus, «Junda» nodrošina
iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku
netālu no dzīvesvietas Pārlielupē un
Dobeles šosejas rajonā dzīvojošajiem
bērniem un jauniešiem.
«Junda» sev interesējošo pulciņu
aicina izvēlēties bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem. «Bieži vien cilvēki
ir pārsteigti, ka centrā ko sev saistošu
var atrast interesenti līdz pat 25 gadu
vecumam – tās ir dažādas darbnīcas,
piemēram, keramika, ādas plastika,
deja, dziedāšana. Jāuzsver, ka Jelgavā
deklarētajiem bērniem un jauniešiem,
tostarp studentiem, nodarbības «Jundā» ir pieejamas bez maksas, bet citā
pašvaldībā deklarētajiem interesentiem
mēneša maksa par dalību pulciņā ir 7,11
eiro,» papildina Z.Leikuma.
Pieteikšanās nodarbībām sāksies no
2. septembra nodarbību norises laikos
pie interešu izglītības pedagoga. «Bērni
mācību gada pirmajos mēnešos apzinās
savu noslodzi mācībās, prioritātes, tādēļ
nereti gadās, ka kāds no dalības pulciņā atsakās un rodas brīva vieta citam
interesentam. Tādēļ pat gadījumā, ja
kāda pulciņa grupa nokomplektēta
jau pirmajās pieteikšanās dienās, tas
nenozīmē, ka vēlāk neradīsies brīva
vieta,» skaidro «Jundā». Sekot līdzi
aktuālajai informācijai par pulciņiem
un to pieejamību var mājaslapā www.
junda.lv. Tāpat tur atrodams pieteikšanās iesniegums, ko pilngadīgi jaunieši
var aizpildīt patstāvīgi, bet jaunāku
bērnu iesniegums jāparaksta kādam no
vecākiem vai aizbildnim.
«Junda» aicina ikvienu atvērtu,
radošu un darboties gribošu bērnu
un jaunieti kuplināt centra saimi
un ar nepacietību gaida mirkli, kad
varēs pārvākties uz jaunajām telpām
Zemgales prospektā 7, kur vienuviet
atradīsies visi «Jundas» pulciņi. Bērnu
un jauniešu centra administrācija lēš,
ka pārvākšanās varētu notikt nākamā
gada sākumā, un atklāj, ka tā būs 30
gadu jubilejas nozīmīgākā dāvana, kas
paplašinās «Jundas» iespējas. «Gan
šobrīd, gan saistībā ar jauno ēku mums
ir daudz ideju un ieceru, tādēļ, ja kāds
vēlas pievienoties «Jundas» pedagogu
kolektīvam, aicinām sazināties un kļūt
par mūsu kolēģi,» aicina K.Jankeviča.

Ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts

Latvijas čempionātā –
septiņas medaļas

Nedēļas nogalē
Jūrmalā notika
Latvijas čempionāts akadēmiskajā airēšanā
pieaugušajiem.
Čempiona titulu vieniniekos izcīnīja Jelgavas airētājs Jānis Timbors, kurš kopā
ar Specializētās airēšanas sporta skolas
airētāju Ģirtu Sokolovu izcīnīja arī čempiona titulu pārairu divniekos. Kopumā
jelgavnieki mājās pārveda divas zelta un
piecas bronzas medaļas. Divi jaunieši –
Kristīne Bumbiere un Mārcis Izkalns – pēc
šī čempionāta ir iekļauti Latvijas izlases
sastāvā, un septembrī startēs Baltijas
jūras valstu kausā junioriem «Baltic Cup».
Foto: Agita Puriņa

Pēc sešiem posmiem
jelgavnieki 7. vietā

Jelgavas Sporta servisa centra komandas
skrējēji aizvadījuši skriešanas seriāla «BigBank Skrien Latvija» 6. posmu Kuldīgā.
Tajā Jelgavas komanda izcīnīja 6. vietu,
bet pēc sešiem posmiem komanda ierindojas 7. vietā. Kuldīgas posmā Endijs
Titomers 5 kilometru distancē izcīnīja
5. vietu ar rezultātu 0:17:14 stundas, Daiga Dābola 5 kilometru distanci noslēdza
69. vietā (rezultāts – 0:22:10), 10 kilometru distancē Anastasija Geraseva izcīnīja
37. vietu (rezultāts – 0:42:40), Ilze Sermolīte ieņēma 76. vietu (rezultāts – 0:47:15),
bet 21 kilometra distancē Oskars Stāmers
ierindojās 14. vietā ar laiku 1:20:43 stundas
un Salvis Brasavs 21. vietā ar laiku 1:25:14.
Nākamais skriešanas seriāla posms –
15. septembrī Valmierā.

SPORTS
FK «Jelgava» piedzīvo
neveiksmi Valmierā

FK «Jelgava» 17.
augustā aizvadīja
«Optibet» futbola
Virslīgas 26. kārtas maču, izbraukumā tiekoties ar
«Valmiera Glass»/
ViA futbolistiem. Diemžēl jelgavnieki
ar rezultātu 1:3 piekāpās mājiniekiem.
Vienīgos vārtus jelgavnieku labā guva
Igors Kozlovs. Šī FK «Jelgava» rindās bija
debijas spēle ukraiņu uzbrucējam Maksimam Marusičam, ar kuru pagājušajā
nedēļā FK «Jelgava» parakstīja līgumu.
Nākamo Virslīgas čempionāta spēli FK
«Jelgava» aizvadīs 25. augustā pulksten
16, ZOC stadionā uzņemot BFC «Daugavpils» komandu.
Foto: Jānis Līgats

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Uzrāda sezonas labāko laiku

Otrdien pirmo no četriem startiem Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā notiekošajā
FINA pasaules junioru čempionātā peldēšanā 50 metru baseinā aizvadīja Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas audzēknis
Didzis Rudavs. Viņš 100 metru brasa peldējumā uzrādīja šīs sezonas labāko laiku
– 1:04,43 minūtes un 79 peldētāju konkurencē ierindojās 41. vietā. «Protams, gribēju,
lai rezultāts būtu vēl labāks, jo zinu, ka viņš
to spēj. Taču arī šis rezultāts ir atzīstams, jo ir
viņa šīs sezonas labākais šajā distancē. Didža
personīgais rekords gan ir 1:04,07 minūtes.
Spriežot pēc rezultāta, viņš distanci iesāka
nedaudz par lēnu,» atzīst Didža trenere
Astra Ozoliņa. Nākamie starti Didzim: 22.
augustā 50 metros brīvajā stilā, 23. augustā
50 metros tauriņstilā, bet 24. augustā – 50
metros brasā, kas ir viņa vadošā distance.

1. septembrī Lielupē notiks
ātrumlaivu sacensības
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Viesturs Lācis

Lielupē pie promenādes
1. septembrī norisināsies
Latvijas atklātā čempionāta 7. posms ūdens motosportā. Sacensību sākums
– pulksten 12. Sacensību organizators, Jelgavas
ūdens motosporta kluba
«Paisums» vadītājs Valdis
Kuķalks stāsta, ka sacensības notiks posmā no Liel
upes tilta līdz promenādes
pludmalei, un to laikā būs
ierobežota ūdens transporta kustība Lielupē, kā
arī nevarēs peldēties Pasta
salas pludmalē.
V.Kuķalks norāda, ka šis jau ir 60.
gads, kopš Jelgavā Lielupē tiek rīkotas
ātrumlaivu sacensības. «Šogad mūsu
pilsētā notiks Latvijas čempionāta
ūdens motosportā noslēdzošais posms,
pēc kura tiks noskaidroti ne tikai
šī posma uzvarētāji, bet arī 2019.
gada Latvijas čempioni. Plānots, ka
uz sacensībām Jelgavā ieradīsies ap
50 dalībnieku no Latvijas, kā arī no
kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. Čempionāta posmā piedalīsies
dalībnieki vecumā no desmit gadiem,
kuri sacentīsies 11 laivu klasēs, tostarp vismaz sešas dāmas,» stāsta
V.Kuķalks. Jelgavas klubu «Paisums»
sacensībās savās mājās šogad pārstāvēs trīs ātrumlaivu piloti – pats

Sporta pasākumi
22. un 23. augustā pulksten 13
un 25. augustā pulksten 12 – U-15
meiteņu izlašu Baltijas kauss futbolā
(ZOC).
24. augustā pulksten 10 – Zemgales Ādas bumbas čempionāts
futbolā 2004. g. dz. (ZOC).
24. augustā pulksten 10 – ama
tieru minifutbola festivāls «Mītava
open» (ZOC).
25. augustā pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts
2009. g. dz. attīstības B grupā (ZOC).
25. augustā pulksten 16 – «Optibet» Virslīga futbolā: FK «Jelgava»–
BFC «Daugavpils» (ZOC).
27. augustā pulksten 10 – Zemgales Jaunatnes futbola čempionāts
2007. g. dz. attīstības B grupā (ZOC).
28. augustā pulksten 11 – Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā
U-13 elites grupas A apakšgrupā:
FS «Jelgava»–FS «Tukums 2000/TSS»
(Kārklu ielā 6).
31. augustā pulksten 18 – «Optibet» Virslīga futbolā: FK «Jelgava»–
«Riga» FC (ZOC).
3. septembrī pulksten 17 – Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā
Attīstības U-13 grupā: «Jelgavas
BJSS»–FK «Dinamo Rīga» (ZOC).
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Piektajā posmā – otrais

Jelgavas mototriālists Andris
Grīnfelds nedēļas
nogalē Vidrižos
startēja Latvijas
čempionāta enduro 5. posmā. Pirmo reizi braucot šajā
trasē, jelgavnieks savā «E2» klasē izcīnīja
2. vietu, bet Latvijas čempionāta kopvērtējumā viņš joprojām saglabā līdera
pozīciju. «Šī bija pirmā reize, kad braucu
Vidrižu trasē, līdz ar to kaut kas jauns, nezināms, bet šķiet, ka tiku galā labi. Tiesa,
pieļāvu divas rupjas kļūdas, piedzīvojot
nelielus kritienus, kas atstāja iespaidu uz
kopējo trases laiku,» atzīst sportists. 24.
augustā Ropažos notiks Latvijas čempionāta enduro 6. jeb noslēdzošais posms.
Foto: no personīgā arhīva

Vai arī šogad
Jelgava būs
spēcīgāko
jauniešu
pilsēta?
 Ilze Knusle

31. augustā, Piena, maizes
un medus svētku laikā,
Jelgavā norisināsies sacensības «Latvijas spēcīgākā
pilsēta». Šis tituls tiks piešķirts tai sacensību seriāla
dalībpilsētai, kurā trīs stundu laikā kopsummā tiks
pacelts vislielākais svars.

V.Kuķalks, kurš startēs «FR1000»
klasē, Mārtiņš Lauss, kurš startēs
«RN2000» klasē, un Aigars Jurēvics,
kurš startēs «T550» klasē. «Jāpiebilst,
ka Mārtiņš nesen Baltijas čempionātā
izcīnīja 2. vietu un pēc aizvadītajiem
Latvijas čempionāta ūdens motosporta posmiem kopvērtējuma tabulā
ierindojas 2. vietā, līdz ar to viņš
noteikti cīnīsies par medaļu,» stāsta
V.Kuķalks, piebilstot, ka Jelgavā ap
pulksten 17.30 paredzēts apbalvot
tikai šī posma uzvarētājus. Čempionā-

ta kopvērtējuma līderi tiks apbalvoti
atsevišķā pasākumā.
Sacensību organizators informē,
ka katram dalībniekam Lielupē būs
jāveic aptuveni 12 kilometrus gara
trase. «Brauciena garumu jeb veicamo
apļu skaitu noteiks sacensību tiesneši,
tāpēc nav zināmi precīzi starta laiki
katrai laivu klasei,» piebilst V.Kuķalks.
Trase tiks ierīkota Lielupes posmā
no Lielupes tilta līdz promenādes
peldvietai. Starts tiks dots no speciāli
sacensībām izbūvētas laipas, kas iz-

vietota tuvāk Lielupes tiltam. «Nekādi
būtiski satiksmes ierobežojumi sacensību laikā nav plānoti. Kuģotājiem
jārēķinās, ka būs ierobežota ūdens
transporta kustība zem Lielupes tilta
un trases posmā. Tāpat iedzīvotāji
sacensību laikā – no pulksten 12 līdz
aptuveni 17 – nevarēs peldēties Pasta
salas publiskajā pludmalē. Turpretī
promenādes pludmalē peldēšana būs
atļauta,» stāsta V.Kuķalks.
Ieeja uz ātrumlaivu sacensībām
skatītājiem ir bez maksas.

Pēdējie šīs vasaras turnīri 3x3
basketbolā un pludmales volejbolā
 Ilze Knusle

31. augustā, Piena, maizes
un medus svētku laikā, Jelgavā notiks pēdējie šīs vasaras turnīri 3x3 basketbolā
un pludmales volejbolā.
3x3 basketbola turnīrs norisināsies
stāvlaukumā pie Pasta salas. Tas
sāksies pulksten 11, bet no pulksten
10 būs komandu reģistrācija, kas
noslēgsies pulksten 10.45. «Lai nodrošinātu iespēju piedalīties pēc iespējas
vairāk interesentiem, saglabāsim tās
pašas vecuma grupas, kas bija šī gada
pirmajā turnīrā Pilsētas svētku laikā,»
norāda turnīra organizatoru pārstāvis
Dins Ušvils. Grupas būs šādas: meitenes no 11 līdz 13 gadu vecumam;
jaunietes no 14 līdz 16 gadu vecumam;
jaunietes un sievietes no 17 gadu vecuma; zēni no 11 līdz 13 gadu vecumam;
jaunieši no 14 līdz 16 gadu vecumam;
jaunieši un vīrieši no 17 gadu vecuma;
vīrieši no 35 gadu vecuma. Ja kādā no
grupām pieteiksies par maz komandu,

galvenais sacensību tiesnesis var lemt
par grupu apvienošanu.
Jāpiebilst, ka pirmajā vasaras turnīrā piedalījās 31 komanda, bet šoreiz
organizatori cer sagaidīt lielāku atsaucību tieši no meitenēm un sievietēm.
3x3 basketbola turnīru organizē BK
«Jelgava» sadarbībā ar Sporta servisa
centru. Komandām dalība turnīrā ir
bez maksas.
Savukārt pludmales volejbola turnīrs notiks Pasta salas laukumos un
sāksies pulksten 12. «Tāpat kā līdz
šim, praktizējam bezmaksas dalību
pāriem, kas pieteiksies iepriekš,»
norāda turnīra organizators Andrejs
Jamrovskis, piebilstot – piesakoties
sacensību dienā to norises vietā, dalības maksa būs 10 eiro no komandas.
Komandā jābūt diviem dalībniekiem
– tie var būt divi vīrieši, divas sievietes
vai vīrietis un sieviete – bez vecuma
ierobežojuma. Visas komandas startēs
kopējā ieskaitē, nenodalot atsevišķi
vīriešu, sieviešu un jauktās komandas.
«Lai visām komandām būtu vienlīdzīgas iespējas tikt pie balvām, jauktajām

un dāmu komandām spēlē pret vīriešu
komandu piešķiram handikapu punktu izteiksmē,» norāda A.Jamrovskis.
Labākās trīs komandas tiks pie naudas balvas: 1. vieta – pie 150 eiro, 2.
vieta – pie 100 eiro, 3. vieta – pie 50
eiro. Lai varētu turnīrā piedalīties bez
maksas, komandai jāpiesakās līdz 30.
augusta pulksten 23.59, pa e-pastu
vkbiolars@gmail.com nosūtot abu
spēlētāju vārdus, uzvārdus un dzīvesvietas adreses. Sacensību dienā Pasta
salā pieteikties varēs no pulksten
11.30 līdz 11.45.
«Šovasar Jelgavā ir uzlabota sporta
infrastruktūra – Pasta salā tagad ir
četri pludmales volejbola laukumi,
kas iedzīvotājiem pieejami bez maksas. Domāju, tieši tas veicināja pāru
aktivitāti – Pilsētas svētku turnīrā
piedalījās 29 komandas. Ceram arī
augusta turnīrā sagaidīt vismaz tikpat
lielu aktivitāti,» tā organizators.
Pludmales volejbola turnīru rīko
vīriešu volejbola klubs «Biolars/Jelgava» sadarbībā ar Jelgavas Sporta
servisa centru.

«Sacensību formāts ir svaru stieņa
spiešana guļus. Sievietes un jaunieši,
kuriem vēl nav 18 gadu, var celt 20
kilogramu smagu stieni, bet pārējie
– 50 kilogramu smagu stieni. Tomēr,
ja kāds jaunietis vai dāma jūtas gana
jaudīgi, drīkst celt arī 50 kilogramu,
tikai tad šis dalībnieks tiks vērtēts tautas klasē, nevis individuāli
jauniešu vai sieviešu kategorijā,»
stāsta sacensību organizators Arnis
Rukmanis.
Sacensības norisināsies stāvlaukumā pie kultūras nama un ilgs trīs
stundas no pulksten 12. Šajā laikā
ikvienam būs iespēja izmēģināt savus
spēkus svaru stieņa spiešanā guļus,
vienlaikus palīdzot Jelgavai cīņā par
spēcīgākās pilsētas titulu. Dalība
pasākumā ir bez maksas, un interesentiem nav jāreģistrējas iepriekš.
Spēcīgākā pilsēta tiks noteikta, summējot visu posma dalībnieku paceltos
kilogramus. Šobrīd ir aizvadīti deviņi
posmi – līdere ar paceltām vairāk nekā
223 tonnām ir Valmiera. Otrajā vietā
ar 185 620 paceltiem kilogramiem ierindojas Ventspils, trešā – Gulbene ar
175 900 kilogramiem. Pēc Jelgavas
posma vēl notiks sacensības Siguldā un
Dobelē, un 5. oktobrī taps zināms, kura
pilsēta būs izcīnījusi spēcīgākās titulu.
Atsevišķi tiek vērtēti arī jauniešu
(2000. dzimšanas gads un jaunāki)
rezultāti katrā no posmiem, un, sacensību seriālam noslēdzoties, tiek
apbalvotas arī trīs spēcīgākās jauniešu pilsētas. «Pērn Jelgavas posmā
jaunieši pacēla 36 960 kilogramus,
uzvarot kopvērtējumā, tāpēc 31.
augustā jūsu pilsētai tiks pasniegts
kauss,» norāda A.Rukmanis.
Katrā posmā īpašas balvas saņem
arī trīs spēcīgākie vīrieši, sievietes
un jaunieši individuāli. Līdz šim
lielākais individuālais rezultāts ir
reģistrēts Ventspilī, kur kāds vīrietis
50 kilogramu smago stieni pacēla 280
reižu, kopvērtējumā paceļot 14 000 kilogramu. Kad seriāls noslēgsies, tiks
apbalvoti arī trīs Latvijas spēcīgākie
vīrieši, sievietes un jaunieši.
Sacensības rīko Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar biedrību
«Spēka pasaule» un Sporta servisa
centru. Jelgava šajā seriālā iesaistīsies ceturto reizi.
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«Jelgavas poliklīnikas
akadēmijā» tiks atsākti
semināri mediķiem
 Anastasija Miteniece

Jelgavas poliklīnika
turpina pērn aizsākto projektu «Jelgavas
poliklīnikas akadēmija», kurā pilsētas un
novadu mediķiem ir
iespēja bez maksas
piedalīties un papildināt savas zināšanas
tematiskos semināros
ar starptautiski atzītiem profesionāļiem
medicīnas jomā. Pirmā
tikšanās šosezon gaidāma 19. septembrī
pulksten 15 – par antikoagulantu lietošanu
pacientiem pēc sirds
vārstuļu operācijām
stāstīs Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes
slimnīcas (PSKUS) Sirds
ķirurģijas nodaļas vadītājs, sirds ķirurgs
Pēteris Stradiņš.
««Jelgavas poliklīnikas akadēmijas» mērķis ir nodrošināt
iespēju mūsu pilsētas un novada
mediķiem paplašināt redzesloku un pilnveidot profesionālās
kompetences, iepazīstoties ar
starptautiska līmeņa medicīnas
jomas speciālistu pieredzi. Līdz
šim poliklīnikas organizētos seminārus ikreiz apmeklēja vidēji
50 mediķi, un, ņemot vērā šo
interesi un pieprasījumu, turpināsim iesākto darbu. Pasākumu
tematika šosezon izvēlēta, gan
pamatojoties uz ārstu ieteikumiem, gan ņemot vērā šī brīža
aktualitātes medicīnā,» norāda
Jelgavas poliklīnikas Sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne.
Jāpiebilst, ka šosezon pirmais
bezmaksas izglītojošais semi-

nārs mediķiem notiks 19. septembrī pulksten 15, kad par
tēmu «Antikoagulantu lietošana pacientiem pēc sirds vārstuļu
operācijām» stāstīs sirds ķirurgs
P.Stradiņš. Pasākums norisināsies Jelgavas poliklīnikas konferenču zālē. Iepriekš pieteikties
nav nepieciešams.
«Jelgavas poliklīnikas akadēmijas» semināri, tāpat kā
iepriekš, turpmāk norisināsies
vienreiz mēnesī. 17. oktobrī
Jelgavas poliklīnikā notiks seminārs, kuru vadīs PSKUS Asinsvadu ķirurģijas centra asinsvadu ķirurgs flebologs Dainis
Krieviņš, savukārt 14. novembrī
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā norisināsies
konference par ģimenes psihoemocionālo veselību. Saistībā ar
šo jautājumu mediķus izglītos
neiroloģe, imunoloģe, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas ārste Viktorija Ķēniņa, neiroloģe un SIA «Avicenna.
lv» ārste Sandra Vestermane,
psihiatre un veselības centra
«Vivendi» ārste Inga Zārde, psihoterapeite un Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas ārste
Gunta Andžāne, kā arī klīniskā
psiholoģe Lolita Muzikante.
Savukārt 12. decembrī mediķi
tiks aicināti uz pasākumu, kur
lekciju par tēmu «Nezināmais
un zināmais diabēta diagnostikā un diabēta profilaksē» vadīs
endokrinologs Ingvars Rasa,
bet par HCV un HIV ģimenes
ārsta praksē stāstīs infektologs
Viesturs Zvirbulis.
Jāpiebilst, ka apmeklēt bezmaksas seminārus ir aicināti
tikai medicīnas darbinieki.
Aktuālākā informācija par semināru tematiku un norises
laiku būs pieejama mājaslapā
www.jp.lv.
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Stacijas parkā rekonstruē
apgaismojumu
 Anastasija Miteniece

Stacijas parkā uzsākta apgaismojuma rekonstrukcija – tur tiks
uzstādītas 37 apgaismojuma laternas ar
LED gaismekļiem, kas
būs aprīkotas ar gaismekļu kontrolieriem
un vadības blokiem.
«Apgaismojuma tīkla pārbūve Stacijas parkā bija ilgstoši
plānota – esošais risinājums,
kas kalpojis vairāk nekā 30
gadu, ir nolietojies un nenodrošina pietiekamu apgaismojumu,» skaidro pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins. Stacijas parkā paredzēts izbūvēt 37 apgaismojuma laternas ar jauniem LED
gaismekļiem, vienlaikus tos
aprīkojot ar gaismekļu kontrolieriem un vadības blokiem.
«Mūsdienīgi risinājumi ļaus ne
vien uzlabot apgaismojumu, bet
arī gudri pārvaldīt enerģijas pa-

Foto: Ivars Veiliņš
tēriņu. Pateicoties sensoriem,
varēsim nodrošināt apgaismojuma intensitātes maiņu no
20 līdz 100 procentiem. Proti,
vakarā apgaismojums degs
ar pilnu intensitāti, bet pēc
pusnakts tā tiks samazināta.
Turklāt apgaismojums reaģēs
uz kustību, un brīdī, kamēr
cilvēks šķērso parku, tas atkal
atjaunosies līdz maksimālajai

intensitātei,» ieguvumus uzskaita A.Bobikins.
Vecie Stacijas parka gaismekļi
ir nolietojušies un tiks utilizēti.
Darbus veic SIA «A.C./D.C.», un
tos plānots pabeigt novembrī.
Apgaismojuma pārbūve notiek,
realizējot emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta «Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar

viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā» aktivitātes.
Jāpiebilst, ka šovasar arī
citviet pilsētā jau izbūvēts
vai pārbūvēts apgaismojums,
piemēram, Salnas ielas posmā
no Tērvetes līdz Ruļļu ielai, kā
arī Tērvetes ielā pie dzelzceļa
pārbrauktuves. Tuvāko nedēļu
laikā apgaismojuma izbūve
plānota arī Celtnieku ielā.

Kultūras namus gatavo jaunajai sezonai
 Jana Bahmane

Gatavojoties jaunajai sezonai, Jelgavas
kultūras namā un kultūras namā «Rota»
notiek infrastruktūras uzlabošanas darbi un kosmētiskais
remonts.
«Veicam darbus, kas pasākumu un mēģinājumu norises
sezonā nav iespējami. Piemēram, šovasar atjaunots kultūras
nama centrālās ieejas fasādes krāsojums un pārkrāsotas
1. stāva vestibilā esošās kolonnas. Tāpat plānots veikt
nelielus remontdarbus kultūras
nama centrālajā kāpņu telpā,
bet šobrīd tiek strādāts kāpņu

telpā aizskatuves daļā,» aktuālos darbus ieskicē Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» Saimnieciskā darba
sektora vadītājs Ivo Akermanis, papildinot, ka pārkrāsota
arī kultūras nama Lielās zāles
skatuves grīda. Viņš norāda, ka
skatuves grīda tiek pārkrāsota
katru gadu, jo tā ir melna un
uz tās var redzēt sezonas laikā
radušos defektus.
Savukārt kultūras namā
«Rota» šovasar veikta abu zāļu
grīdas parketa slīpēšana un
lakošana. «Zāles grīdas seguma
atjaunošana jāveic reizi trīs līdz
piecos gados – atkarībā no telpas izmantošanas intensitātes,»
skaidro I.Akermanis. «Rotas»
iekštelpās veikti arī citi nelieli
kosmētiskie remontdarbi. Taču

pie kultūras nama ieejas, kur
atrodas riteņu novietne, bija
«iesēdies» bruģis, tādēļ vasaras sezonā veikta arī ārvides
sakārtošana.
Jāatgādina, ka infrastruktūra šopavasar sakārtota arī ap
Jelgavas kultūras namu – Uzvaras ielas posmā no krustojuma
ar Krišjāņa Barona ielu līdz
iebrauktuvei uz Jelgavas kultūras namu nobruģēta ietve, kā
arī nobruģēts stāvlaukums aiz
kultūras nama un ēkas kreisajā
pusē. Būvdarbi Uzvaras un
K.Barona ielā tika uzsākti jau
pērn, kad tika atjaunota hidroizolācija pie kultūras nama ēkas
pamatiem, pārbūvēti kanalizācijas tīkli un drenāžas. Pazemes
komunikāciju pārbūves laikā
vecais ietves segums Uzvaras

Vairākās vietās pilsētā mainīta
satiksmes organizācija
 Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz Jelgavas Satiksmes kustības drošības komisijas (SKDK) lēmumu,
vairākās vietās pilsētā
veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas
un satiksmes drošības uzlabojumi –
noteikti stāvēšanas
ierobežojumi, mainīts stāvēšanas laiks,
izvietotas papildu
ceļa zīmes, informē
pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība».
Autovadītāji aicināti būt uzmanīgi un
ņemt vērā izmaiņas.
Katoļu ielas posmā no Driksas ielas līdz Raiņa ielai ir
mainīts automašīnu stāvēšanas ilgums. Proti, iepriekšējo
trīs stundu vietā šobrīd tur
automašīnu no pulksten 8 līdz
20 var novietot tikai uz divām
stundām. Ar ierosinājumu šajā
posmā samazināt automašīnu

stāvēšanas laiku SKDK vērsās
apkārtējie uzņēmēji, norādot,
ka trūkst autostāvvietu viņu
klientiem.
Stāvēšanas laika ierobežojums pēc apkārtējo uzņēmēju
lūguma noteikts un zīmes izvietotas arī Raiņa ielas posmā no
Sakņudārza ielas līdz Sarmas ielai – no pulksten 8 līdz 18 darba
dienās automašīnu stāvēšanai
šajā ielas posmā var novietot
uz divām stundām, pārējā laikā
stāvēt atļauts neierobežoti.
Tāpat, ņemot vērā, ka klientiem nav, kur atstāt automašīnas, jo gar ielas malām ilgstošai
stāvēšanai auto novietojuši
apkārtējo māju iedzīvotāji, laika
ierobežojums 40 metru posmā
noteikts pie Jāņa ielas 3. nama.
Darba dienās no pulksten 5
līdz 19 tur auto var novietot uz
divām stundām, pārējā laikā
stāvēt atļauts neierobežoti.
Savukārt ielas pretējā pusē ir izvietotas ceļa zīmes, kas aizliedz
apstāties un stāvēt.
«Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas inženieris
Kārlis Krūkliņš norāda, ka pēc

un K.Barona ielas posmā tika
demontēts, bet pēc darbu norises tas ir atjaunots. Ietve K.Barona ielā no kultūras nama līdz
krustojumam ar Uzvaras ielu
nobruģēta jau pērn, savukārt
šogad – Uzvaras ielas posmā
no krustojuma ar K.Barona ielu
līdz iebrauktuvei pie kultūras
nama. Šovasar nomainīts arī
pie kultūras nama esošais karoga masts.
Jāpiebilst, ka infrastruktūras
sakārtošanas darbi norisinās
arī brīvdabas koncertzālē «Mītava». Skatuves priekšpuse,
kas iepriekš bija gaišā krāsā un
vizuāli nepietiekami pievilcīga,
šobrīd ir pārkrāsota tumši pelēkā tonī. Tāpat aizskatuvē izvietoti metāla žogi, kas norobežo
teritoriju, gādājot par drošību.

Atvadas no
vasaras brīvlaika
bibliotēkā
 Jana Bahmane

policijas lūguma Kristapa Helmaņa ielā pretim iebrauktuvei
uz LLU Veterinārmedicīnas fakultāti gar ielas malu izvietotas
jaunas ceļa zīmes, kas aizliedz
apstāties un stāvēt.
Uzlabojot satiksmes drošību
auto stāvlaukumā pie pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpēcīši», Atmodas ielā izbūvētas
atdures barjeras, lai automašīnas nepiebrauktu pie paša žoga
un pa šo brīvo telpu – starp žogu
un atdures barjerām – varētu
pārvietoties gājēji.
Skautu ielā ir jaunas papildu
ceļa zīmes, kas autovadītājus
brīdina par to, ka brauktuvi
šķērso veloceliņš, savukārt
Iecavas un Valgundes ielas
krustojumā pēc iedzīvotāja ierosinājuma izvietotas ceļa zīmes,
kas organizē kustību.

31. augustā Pārlielupes
bibliotēkā notiks ģimenes diena «Atvadas no
vasaras brīvlaika», aicinot ikvienu no pulksten
12 līdz 15 piedalīties
radošās aktivitātēs.
Pasākumu pulksten 12 atklās
kokles skaņas – klātesošos priecēs
koklētāja Solvita Grasmane, bet
pēc tam tiks godināti fotokonkursa «Mans mīlulis» laureāti, kuru
iesūtīto fotogrāfiju izstāde jūnijā
un jūlijā bija apskatāma bibliotēkā.
Savukārt dienas gaitā bibliotēkā
un tās pagalmā notiks dažādas
radošās darbnīcas – varēs veidot
ziedus origami tehnikā, mandalas
ar spēka zīmēm un brīnumlodītēm, caur pasakām izzināt ziedu
burvību un izmēģināt savu veiksmi loterijā. «Arī pagājušās vasaras
pēdējā dienā bibliotēkā cilvēkus
pulcēja ģimenes diena. Vēlamies,
lai šī kļūst par jauku vasaras brīvlaika noslēguma tradīciju,» stāsta
Pārlielupes bibliotēkas vadītāja
Aiga Volkova, papildinot, ka dalība
pasākumā ir bez maksas.
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PAZIŅOJUMI

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Loģistikas uzņēmums

SIA «Girtekos Logistika» (reģ.Nr.40103168500)

2019./2020. mācību gadā uzņem izglītojamos 1.–9. klasē šādās izglītības programmās
(ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu):
1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);
2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(programmas kods 21015621);
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods
21015711);
4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(programmas kods 21015721);
5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);

piedāvā darbu

PREČU MARĶĒŠANAS OPERATORAM(-EI).

6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015821);
7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas
kods 21015911);
8. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015921).
Adrese – Filozofu iela 50.
Tālrunis uzziņām – 63021773, 63023866.

Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām.
Galvenās prasības:
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības sajūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Seko mums:

IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
IZSTĀDE

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (reģ.Nr.90001669496)
Jelgavas reģionālā nodaļa aicina savā komandā

KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻAS INSPEKTORU(-I)

(ierēdņa amata vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Pasta ielā 43, Jelgavā).
• orientācija uz klientu;
Piedāvājam:
• mēnešalgu 675 līdz 797 EUR (bruto) apmērā – at- • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
• prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.
bilstoši profesionālās pieredzes ilgumam;
• atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
Konkursa pretendentiem(-ēm) laika posmā no sludinājuma
• iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba
publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras
pieredzi valsts pārvaldē;
vakanču portālā līdz 2019. gada 25. augustam lūdzam
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc
pieteikumu konkursam iesniegt vai sūtīt uz adresi – SAA
nostrādāta pusgada).
Personāla daļa, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011 (ar norādi
«Konkursam uz Jelgavas reģionālās nodaļas KAD inspektoPamatpienākumi:
• konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas ra amatu») – vai sūtīt pa e-pastu personal@vsaa.gov.lv,
pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
pieteikumā iekļaujot šādus dokumentus:
• pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus infor• dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši «Europass CV»
mācijas sistēmā;
standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
• sagatavot un izdot administratīvos aktus;
• motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī aplieci• sagatavot izziņas.
nājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta
Prasības pretendentiem:
pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; • augstāko izglītību apliecinoša(-u) dokumenta(-u) (dip• augstākā izglītība;
loma un diploma pielikuma) kopiju(-as). Pretendentiem,
• valsts valodas prasme – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1); kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments
• vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā valsts par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā;
pārvaldes vai pašvaldības iestādēs pēdējo 5 gadu laikā; • valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu (gadī• prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par ad- jumā, ja izglītība nav iegūta valsts valodā).
ministratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu; Tālrunis uzziņām - 63022568.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS VINGROŠANAS
NODARBĪBAS UN PELDBASEINA ABONEMENTI
VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
CIKLI AR FIZIOTERAPEITU:
• bērniem (7–12 g.v. un 13–17 g.v.);
• grūtniecēm;
• personām no 54 gadu vecuma.
Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā un
Zemgales Veselības centrā; iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63048913.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
NODARBĪBAS PILNGADĪGĀM PERSONĀM
AR INVALIDITĀTI:

• deju studijā «Dejovisi.lv» (Raiņa ielā 28);
iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 63048913.

BEZMAKSAS PELDBASEINA
ABONEMENTI PERSONĀM VIRS
54 GADU VECUMA UN PERSONĀM
AR INVALIDITĀTI:
• tiks izsniegti 28. augustā no plkst.17 līdz 18;
• saņemšanas vieta – Dobeles iela 62a, Jelgava;
• abonementu skaits – ierobežots;
• priekšroka tiks dota tām personām, kas
iepriekš nav izmantojušas bezmaksas peldbaseina abonementus Veselības veicināšanas
projekta gaitā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
zvanīt pa tālruni 63048913.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

facebook.com

Nāc un piedalies
izgudrojumu
izstādē!

7. SEPTEMBRĪ JELGAVĀ, Festivāla “Mehatrons” ietvaros

10. septembrī pl. 1800

11. septembrī pl. 915

12. septembrī pl. 1600

Bērnu aprūpes
pamati
Grāmatvedības
uzskaites pamati

16. septembrī pl. 1715

Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

16. septembrī pl. 1730

Aktualitātes
darba aizsardzībā
un drošībā

26. septembrī pl. 1000

Angļu valoda skolēniem
Angļu valoda pusaudžiem
no 18.09.

Angļu valoda jauniešiem
no 15.10.

Elementary
Pre Intermediate

Intermediate
Upper Intermediate

Mēs jums piedāvāsim:
• elastīgu darbu maiņās (8.00-22.00);
• atalgojumu, sākot no 700 EUR;
• īpaši izdevīgu iepirkšanos «Lāču» veikalos, subsidētu ēdināšanu un bezmaksas nakšņošanas iespējas;
• transportu no Saldus un Jelgavas līdz ceptuvei «Lāči»;
• darba apģērbu un bezmaksas tā tīrīšanu.

MAIZES CEPĒJA PALĪGUS(-DZES), KONDITORA PALĪGUS(-DZES),
IESAIŅOTĀJUS(-AS), PIPARKŪKU CEPĒJUS(-AS)
Mēs jums dosim iespēju mācīties un kļūt par kvalificētiem darbiniekiem lielākajā privātajā un latviskākajā
ceptuvē valstī. Galvenais, lai būtu vēlme nepārtraukti mācīties, intensīvi strādāt un augt kopā ar uzņēmumu.
Mēs jums piedāvāsim:
• Darbu maiņās (6.30–18.30/18.30–6.30) un transportu no Jelgavas un no Saldus līdz ceptuvei «Lāči» un atpakaļ;
• Atalgojumu: maizes cepēju palīgiem(-dzēm) – sākot no 750 EUR, konditora palīgiem(-dzēm) – sākot no
650 EUR, iesaiņotājiem(-ām) – sākot no 650 EUR; piparkūku cepējiem(-ām) – 3 līdz 5 EUR/h;
• Īpaši izdevīgu iepirkšanos «Lāču» veikalos, subsidētu ēdināšanu un bezmaksas naktsmītnes;
• Darba apģērbu un bezmaksas tā tīrīšanu.
Darba vieta –
SIA «Lāči», Rīgas–Liepājas šosejas 12. km, «Benūžu Skauģi», Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

• sākumskolas skolotāju – pilna slodze;
• matemātikas skolotāju (5., 6. klase) – nepilna slodze;
• dabaszinību skolotāju – nepilna slodze;
• ģeogrāfijas skolotāju – nepilna slodze;
• sociālo zinību skolotāju – nepilna slodze;
• Latvijas un pasaules vēstures skolotāju – nepilna slodze;
• speciālo pedagogu – pilna slodze.

Adrese – Filozofu iela 50.
Tālrunis uzziņām – 63023866.

Meklē darbu
Aprūpētāja (55 gadi) no Bauskas novada
meklē darbu. Ir sertifikāts un darba pieredze
ar cukura diabēta un pēc insulta staigājošiem
cilvēkiem. Nav pieredzes ar gulošiem. Varu
gatavot, uzkopt pēc vajadzības, dzīvot pie
jums. Strādāju ar brīvdienām. T.20657807.
Betonētājs stiegrotājs meklē darbu Jelgavā. T.24951318.

Piedāvā darbu

Angļu valodas kursi

sākot no 23.09.

sākot no 02.10.

sākot no 31.10.

100 stundas

60 stundas

42 stundas

Zemgales Olimpiskais centrs
(reģ.Nr.43603019077) aicina darbā
sētnieku. Alga – 430 EUR mēnesī (bruto).
Plašāka informācija un pieteikšanās,
zvanot pa tālruni 27197112.

vakara
Rīta unupas
gr

visi zināšanu līmeņi
Vispārējās angļu
Angļu valoda
Angļu valodas
valodas kurss
ikdienas saziņai
debašu klubs

Līdzjūtības
13. augustā mirusi bijusī ISRK «Cerība»
sportiste – paralimpiete

IVITA STRODE

Bijusī ISRK «Cerība» vadītāja Ruta Kļaviņa

Mēs no jums gaidām pieredzi klientu apkalpošanā (vēlams, viesmīlības jomā), latviešu, krievu un, vēlams,
angļu valodas zināšanas, interesi par ēdināšanas kultūru, pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu un kolēģiem.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā:

PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254)
aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju un aukli. Piedāvātais atalgojums
– skolotājai 820 EUR par likmi, auklei no
430 EUR. T.20021871, 63021591.

Nosūtot savu CV (dzīves aprakstu), jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai novērtētu pretendenta iespējamību
ieņemt norādīto amatu un nodrošinātu atlases konkursa norisi.

Mēs jums dosim iespēju piedāvāt un pasniegt mūsu apmeklētājiem ēdienus un dzērienus, pirms viesu ierašanās sagatavot
galdus (klāt galdautus, spodrināt glāzes un galda piederumus, salocīt salvetes), strādāt ar norēķinu sistēmu («R-keeper»).

E-pasts: olu@girteka.eu.
Tālrunis: 23203844 (Olga).

Mēneša alga – no 750 EUR par slodzi.

Mēs gaidīsim jūsu CV pa e-pastu personals@laci.lv un sniegsim informāciju pa tālruni 66047555 vai 27879648.

VIESMĪLI

Strādājot pie mums, nodrošinām:
• sociālās garantijas;
• atalgojumu atkarībā no padarītā darba apjoma
(430–900 EUR).
• pieņemšanu darbā uz darba līguma pamata;
• bezmaksas transporta iespējas ceļā uz/no darba
(Jelgava–Olaine–Jelgava).

CV sūtīt pa e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv.

Ivita Strode dzimusi 1973. gada 14.
decembrī, un kopš bērnības viņa bija
invalīde. 2000. gadā Ivita sāka apmeklēt
Jelgavas invalīdu rehabilitācijas un sporta
kluba «Cerība» organizētās nodarbības
vieglatlētikā. Savā 42. medicīniskajā
sporta klasē I.Strode bija labākā sportiste
Latvijā. No 2002. gada viņa ir pārstāvējusi
Latviju starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Lietuvā, Vācijā, Dānijā, Nīderlandē,
Somijā, Polijā, Grieķijā, Brazīlijā, Taizemē
un Čehijā. Tāpat šajos gados sportiste
piedalījusies lodes grūšanas un diska
mešanas disciplīnās Eiropas un pasaules
paralimpiskajos čempionātos, kā arī paralimpiskajās spēlēs.
2003. gads – 1. Eiropas čempionātā Nīderlandē (Asenā) izcīna bronzas
medaļu lodes grūšanā.
2004. gads – Atēnu Paralimpiskajās spēlēs diska mešanā ierindojas
4. vietā, lodes grūšanā – 8. vietā.
2005. gads – 2. Eiropas čempionātā Somijā (Espo) iegūta bronzas medaļa
lodes grūšanā, savukārt diska mešanā – 7. vieta.
2006. gads – 3. pasaules čempionātā Nīderlandē ierindojusies 7. vietā
diska mešanā un 8. vietā lodes grūšanā.
2007. gads – Pasaules spēlēs Taizemē diska mešanas disciplīnā izcīna
bronzas medaļu, savukārt lodes grūšanā ierindojas 7. vietā.
2012. gads – 3. Eiropas čempionātā Nīderlandē lodes grūšanā iegūta
6. vieta.
Sportiste piedalījās dažādās pasaules valstīs organizētos atklātajos
čempionātos vieglatlētikā un mājās vedusi izcīnītās medaļas.Viņas trenere
bija Maija Ukstiņa.
Ivita pēc rakstura bija cīnītāja, taču šoreiz viņa cīņā ar smago slimību
zaudēja. Mēs, cerībnieki, un visi tie, kas sekoja Ivitas sporta gaitām, vēl
ilgi viņu atcerēsimies.

Ceptuve «Lāči» (reģ.Nr.40101006613) aicina darbā
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Ir apklusuši soļi,
vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O.Vācietis)
Skumju brīdī esam kopā
ar ilggadējās izglītības darbinieces
Anastasijas Piļņikovas tuviniekiem,
no viņas uz mūžu atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji
Ir katrs mūžs kā pērļu savērums,
Tas virknējas no dienām, nedienām,
Raibs priekos, sāpēs izaug palēnām,
Līdz pienāk rudens augļu savākums.
(A.Balodis)
Skumju brīdī izsakām līdzjūtību un
esam kopā ar ģimeni, mūžībā pavadot
ilggadējo skolas direktori
Anastasiju Piļņikovu.
Jelgavas Amatu vidusskolas kolektīvs
Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu, kā mani koki zied.
(Ā.Elksne)
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
atvadoties no Anastasijas Piļņikovas.
LIZDA Jelgavas pilsētas arodorganizācija

Aizsaulē aizgājuši
VERA ULOSEVIČA (1928. g.)
LIDIJA VORONKOVA (1930. g.)
RUTA RUKERE-RUTKEVIČA (1941. g.)
ANNA KISEĻOVA (1938. g.)
ANASTASIJA PIĻŅIKOVA (1935. g.)
MARIJA SALIŅA (1945.g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.11.45 Meža kapsētā.
JĀNIS TIMMA (1938. g.).
Izvadīšana 22.08. plkst.13 no Bērzes
baznīcas uz Branču kapiem.
INTA NAUMANE (1943. g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.13 Baložu kapsētā.
RIHARDS TUMŠAIS (1941. g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES «KULTŪRA» KOLEKTĪVOS!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Jauktais koris «MĪTAVA»
A.Pizika, tālr.29229062
Jauktais koris «ZEMGALE»
G.Pavilons, tālr.29155577

Uzņem jaunus dalībniekus

3. un 5. septembrī pulksten 19 jaunu dalībnieku uzņemšana visās balsu grupās
9., 11. un 18. septembrī pulksten 18, kā arī visu
septembra mēnesi kora mēģinājumu laikos
uzņem jaunus dalībniekus visās balsu grupās
Jauktais koris «TIK UN TĀ»
10. septembrī pulksten 20 aicinām korim
G.Galiņš, tālr.29467242
pievienoties dziedošus vīrus
Jauktais koris «BALTI»
Koris atsāk darbību 31. augustā pulksten 10. PozitīM.Branka, tālr.29931881
vus, dziedāt gribošus un varošus dziedātājus gaidām
mēģinājumu dienās – trešdienās un sestdienās
JELGAVAS POPKORIS
Popkoris atsāk darbību septembra mēnesī, par
E.Karlsone, tālr.29849132
jaunu dalībnieku uzņemšanu interesēties pa
tālruni 29849132
Bērnu vokālais ansamblis «ROTIŅA» 3. un 5. septembrī jaunu dalībnieku uzņemA.Pizika, tālr.29229062
šana šādās vecuma grupās:
*4–6 g. v. pulksten 16–16.45;
*7–9 g. v. pulksten 17–17.45;
*10–16 g. v. pulksten 18–18.45
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS» Ansamblis atsāk darbību no 3. septembra
G.Agruma, tālr.26731200
otrdienās un piektdienās
JELGAVAS TIRKĪZA KORA ANSAMBLIS
Ž.Siksna, I.Leilands, tālr.29622683
Senioru vokālais ansamblis «VĪZIJA»
L.Gaile, tālr.26542139
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»
L.Ozola, tālr.20121850

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»
A.Skrastiņa, tālr.26539194
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
(A, B grupa)
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
(D grupa)
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»
(Ex sastāvs)
E.Simsone, tālr.29712365
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»
I.Karele, tālr.28374363

Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»
A.Noviks, tālr.29721362
Tautas deju ansamblis «RITUMS»
I.Karele, tālr.28374363
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«LAIPA»
M.Skrinda, tālr.29428013

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
«ROTA»
L.Muskare, tālr.29879292
Jauniešu deju kolektīvs «ZEMGAĻI»
L.Krēsliņa, tālr.29165523

Mūsdienu deju studija «INTRIGA»
I.Ose, tālr.29149198
Mūsdienu deju studija «BENEFICE»
A.Andersone, tālr.29160618

Folkloras kopa «DIMZĒNS»
V.Leja, tālr.28801113
Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija
A.Matisons, tālr.29190434
Jelgavas Jaunais teātris
A.Leite-Straume, tālr.226129150

Tekstilmākslas studija «DARDEDZE»
I.Ozolniece
Tautas gleznošanas studija
I.Klapers, tālr.29953991
A.Kalniņa, tālr.26314574
Zīmēšanas studija
U.Roga, tālr.29546447

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrdien, ceturtdien pulksten 19
Jelgavas k/n
Pirmdien, trešdien
pulksten 18.45
Jelgavas k/n
Otrdien, ceturtdien pulksten 20
Jelgavas k/n
Trešdien pulksten 19,
sestdien pulksten 9.30
Jelgavas k/n
Turpmāk interesēties pa
tālruni 29849132

Ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts

Svētki priekam, baudai
un pašizziņai

Otrdien, ceturtdien no
pulksten 16 (atkarībā no
vecuma grupas)
Jelgavas k/n

Otrdien pulksten 17,
piektdien pulksten 16
Jelgavas k/n
10. septembrī pulksten 18
Otrdien, ceturtdien pulksten 18
gaidām muzikālus jauniešus
Jelgavas k/n
Ansamblis atsāk darbību no
Trešdien pulksten 14.30,
4. septembra trešdienās un piektdienās
piektdien pulksten 16
Jelgavas k/n
Uzņem jaunus dejotājus no 2 līdz 16 gadu vecumam. Darba dienās
3. septembrī pulksten 18 – pirmsskolas vecuma bērni. (atkarībā no vecuma grupas)
4. septembrī pulksten 18 – skolas vecuma bērni. k/n «Rota»
Tāpat visu septembra mēnesi, iepriekš piesakoties.
Plašāka informācija pieejama pa tālruni 22020919
1. septembrī pulksten 16 kolektīvam aicinām Pirmdien, otrdien, trešdien,
pievienoties puišus visās vecuma grupās!
ceturtdien no pulksten 15.30
Uzzini vairāk: www.vejazirdzins.lv
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
2. un 9. septembrī pulksten 19.30 jaunu da- Pirmdien, trešdien
lībnieku uzņemšana A grupā (pamatsastāvs) pulksten 19.30
ar priekšzināšanām, B grupā (studija) no 15 Jelgavas k/n
gadu vecuma ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
5. un 10. septembrī pulksten 20 jaunu dalīb- Otrdien, ceturtdien
nieku uzņemšana vidējās paaudzes sastāvā pulksten 20
(vecumā no 25 gadiem).
Jelgavas k/n
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
2. septembrī pulksten 20 jaunu dalībnieku Pirmdien, ceturtdien
uzņemšana (vecumā no 45 gadiem).
pulksten 20
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
Jelgavas k/n
4. septembrī pulksten 19.30 Jelgavas Amatu Pirmdien pulksten 19.30
vidusskolas zālē un 9. septembrī pulksten Jelgavas k/n.
19.30 Jelgavas k/n Lielajā zālē aicinām dejotā- Trešdien pulksten 19.30
jus ar priekšzināšanām vecumā no 18 gadiem. Jelgavas Amatu vidusskolā
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv
Jaunu dalībnieku uzņemšana
Pirmdien, trešdien pulksten 20
9., 11., 16. un 18. septembrī pulksten 20
Jelgavas k/n
5. un 10. septembrī pulksten 19 aicinām pievie- Otrdien, ceturtdien pulksten 19
noties jaunus dejotājus – pārus un/vai puišus Jelgavas k/n
Ir pierādīts, ka dejošanas laikā ķermenī izstrā- Pirmdien, trešdien
dājas laimes hormoni – tas pozitīvi uzlabo emo- pulksten 20
cionālo stāvokli! Aicinām pievienoties puišus un deju centrā «Cukurfabrika»
pārus ar priekšzināšanām. Tiekamies jaunajā (Cukura ielā 22)
«LAIPAs» 26. deju sezonā! Esam draudzīgi,
dzīvespriecīgi, sportiski, jauneklīga azarta pilni!
STARTS 11. septembrī pulksten 20
10. septembrī pulksten 20 kolektīvs atsāk Otrdien, ceturtdien pulksten 20
sezonu, uzņemot jaunus dalībniekus šajā deju centrā «Cukurfabrika»
dienā un turpmāk otrdienās un ceturtdienās (Cukura ielā 22)
11. septembrī pulksten 20 un turpmāk visu Pirmdien, trešdien
septembra mēnesi mēģinājumu laikos gaidīsim pulksten 20
jaunus dejotājus vecumā no 16 gadiem ar vai bez k/n «Rota»
priekšzināšanām. Galvenais ir vēlme dejot, iegūt
jaunus draugus, kā arī doties ar mums kopā dažādos piedzīvojumos gan deju zālē, gan ārpus tās
4. septembrī pulksten 18.30 aicinām pieteik- Pirmdien, otrdien, trešdien,
ceturtdien no pulksten 15
ties meitenes no 5 gadu vecuma.
Jelgavas k/n
Uzzini vairāk: www.intriga.lv
Deju studija «Benefice» uzsāk sezonu 9. Nodarbības notiek katru
septembrī (esošie dejotāji). Jaunu dejotāju darba dienu katrai vecuma
uzņemšana 4., 5., 6. septembrī pulksten 14–20 grupai atšķirīgos laikos deju
un 7. septembrī pulksten 10–13. Aicinām bēr- centrā «Cukurfabrika»
nus un jauniešus vecumā no 3 līdz 18 gadiem (Cukura ielā 22)
– meitenes un puišus–, kā arī pieaugušos
uz «hobby» klasi. Deju studija «Benefice»
piedāvā apgūt «show» deju, laikmetīgo deju,
baletu, akrobātiku. Sīkāka informācija pieejama pie deju centra administratores pa tālruni
27795685 un mājaslapā www.benefice.lv
9. un 13. septembrī pulksten 18 gaidīsim Pirmdien, piektdien
jaunus dalībniekus – puišus un meitenes, pulksten 17 – bērni,
vīrus un sievas, pieaugušos un bērnus, kam pulksten 18 – pieaugušie
Jelgavas k/n
prieks dziedāt un dejot
17. un 19. septembrī pulksten 15–20 teātra Otrdien, ceturtdien
studija uzņem jaunus dalībniekus – jauniešus pulksten 16–20
vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Pretendentiem Jelgavas k/n
(ieeja no Uzvaras ielas)
jāsagatavo neliels runas gabals
13. septembrī pulksten 19 uzņem jaunus dalībnie- Pieaugušie – pirmdien,
kus pieaugušo grupā vecumā no 19 līdz 30 gadiem. trešdien pulksten 19–21,
Pretendentiem jāsagatavo sev tuvs prozas frag- jaunieši – otrdien, ceturtments, dzejolis vai fabula garumā līdz 3 minūtēm. dien 17.30–19.30
k/n «Rota»
Uzzini vairāk: www.jaunaisteatris.lv
Studija atsāk darbu septembra mēnesī – Otrdien, ceturtdien
pulksten 10–18
otrdienās un ceturtdienās.
Interesēties pa tālruni 28344478
Jelgavas k/n
Jaunu dalībnieku uzņemšana visu septembra Pirmdien, otrdien, trešdien,
mēnesi – nodarbību laikos. Interesēties pa ceturtdien no pulksten 18,
tālruni 26314574 vai 29953991
Jelgavas k/n
4. septembrī pulksten 17 studija atsāk darbu un uz- Otrdien, trešdien pulksten 16
ņem jaunus dalībniekus – skolēnus no 6. 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 63084675
• Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, tālrunis 63000844
www.kultura.jelgava.lv
• Deju centrs «Cukurfabrika», Cukura iela 22, tālrunis 27795685

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

31. augustā Jelgava pulcēs
veselīga un aktīva dzīvesveida
piekritējus, aicinot izbaudīt
vietējo produktu garšas, kā arī
svaigā gaisā ļauties fizisko un
garīgo labsajūtu veicinošām
aktivitātēm. Hercoga Jēkaba
laukumā notiks 19. Piena,
maizes un medus svētki, tradicionāli piedāvājot izgaršot
mūsdienīgas svētku centrālo
produktu interpretācijas, skvērā aiz kultūras nama norisināsies 3. labsajūtas festivāls
«ESI» desmit tematiskajās
zonās, bet dienas atraktīvākais
notikums būs 17. «Baltais»
Piena paku laivu regate, kas
šoreiz startēs Driksā.
«Šogad Piena, maizes un medus svētku
gadatirgus tiks iedalīts produktu sektoros
– Hercoga Jēkaba laukuma zaļajā zonā
būs izvietotas piena, maizes un medus
produktiem veltītas «ieliņas», kur vienkopus varēs apskatīt un iegādāties dažādu
ražotāju produkciju,» stāsta pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Gadatirgus, kas pulcēs vairāk
nekā 180 ražotāju, vietējās garšas aicinās
izbaudīt no pulksten 9 līdz 16 – šajā laikā

tradicionāli notiks arī dažādi konkursi.
Latvijas Biškopības biedrība aicinās kopīgi
noteikt šī gada Latvijas atzītāko medu,
bet Latvijas Maiznieku biedrība meklēs
titula «Veselīgākā maize mūsdienīgam
patērētājam Zemgalē 2019» ieguvēju.
«Šoreiz Maiznieku biedrības organizētā
konkursa mērķis ir atrast mūsdienīgam
patērētājam piemērotu veselīgu maizi un
izcelt šodienīgu garšu. Svētku dalībnieki,
kas piedalīsies provē, varēs startēt arī
orientēšanās spēlē «Ēd maizi un esi aktīvs», kurā ģimenes atraktīvi varēs izzināt
maizes tapšanas ceļu,» atklāj pašvaldības
iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas
un projektu vadības sektora vadītājs
Ivars Pirvics. Svētku atmosfēru gadatirgū
bagātinās ansamblis «Tals’ trimiš», «Zaļā
galma kapela» un kapela «Hāgenskalna
muzikanti».
Līdztekus skvērā aiz kultūras nama
no pulksten 11 līdz 15.30 notiks labsajūtas festivāls «ESI». Sporta nodarbības,
izglītojošas lekcijas, diskusijas, veselības
eksprestesti – to visu varēs izbaudīt desmit tematiskās zonās, kas plānotas tā,
lai festivālā kaut ko sev noderīgu varētu
atrast dažādas paaudzes. «Šogad festivālā
vienuviet varēs arī iepazīties ar visiem
pilsētas sporta un fitnesa centriem, to
piedāvājumu. Pasākuma norises vietā tiks
īstenota aktivitāšu programma, un sev
aktuālajām nodarbībām varēs pieteikties

klātienē, uz vietas,» stāsta I.Pirvics. Viņš
papildina, ka nodarbībām nepieciešamais
inventārs un dzeramais ūdens tiks nodrošināts – interesenti aicināti vien padomāt
par izvēlētajai aktivitātei atbilstošu apģērbu. Festivāla atklāšana zonā «Esi centrā»
norisināsies pulksten 11, kad tiks sveikti
arī vasaras mēnešos dzimušie jelgavnieki.
Gada atraktīvākais un saliedējošākais
notikums – Piena paku laivu regate
–, kurai ikviens vēl var pieteikties līdz
25. augustam, šogad pirmo reizi notiks
Driksā. «Vēlējāmies regati pienest tuvāk
skatītājiem – Driksa ir šaurāka par
Lielupi, tādēļ piena paku laivas varēs
labi redzēt gan no Pasta salas, gan Jāņa
Čakstes bulvāra. Jaunā norises vieta ir
tuvāk pilsētas centram un Pasta salai, kur
atrodas visa pasākumu norisei nepieciešamā infrastruktūra,» skaidro M.Buškevics.
Pulksten 15 Pasta salā aiz smilšu skulptūru parka notiks laivu prezentācijas,
bet parādes un ātruma braucienu starts
gaidāms pulksten 16. Ikviens klātesošais
būs aicināts uzkavēties Pasta salā, jo no
pulksten 17 brīvdabas koncertzālē «Mītava» muzicēs grupas «Sub Scriptum»,
«Pērkons» un «Dakota», savukārt pulksten 20 notiks regates dalībnieku un SUP
sacensību, kas Lielupē sāksies pulksten
9, apbalvošana. Plašāku informāciju par
svētku programmu var uzzināt mājaslapā
kultura.jelgava.lv un festivāli.jelgava.lv.

3. LABSAJŪTAS FESTIVĀLA «ESI» PROGRAMMA| 31. augustā skvērā aiz Jelgavas kultūras nama
ESI SENIORS
• 11.00–12.30 «Kritienu profilakse – patīkamākai
ikdienai» – Egija Kovaļenko, fizioterapeite.
• 12.30–14.00 «Kā saglabāt iekšējo starojumu?» –
Aina Poiša, ģimenes terapeite.
• 14.00–15.30 «Labsajūta un smadzenes» – Pēteris
Urtāns, «RigaBrain» smadzeņu treniņu centra vadītājs,
ergoterapeits.

ESI ZINOŠS
• 11.00–12.30 «Kā simptoms var palīdzēt ikdienā»
– Artūrs Miksons, psihoterapeits.
• 12.30–14.00 «Helsisms. Kāpēc «JĀ», un kad
«NĒ»?» – Edgars Mednis, pediatrs, homeopāts.
• 14.00–15.30 «Kā nodzīvot līdz 120 gadiem?» –
Andrejs Ērglis, kardiologs.

ESI GARŠĪGS
• 11.00–15.00 degustācija – «Foodtastic!» uztura
speciālistu komanda (gatavosim krāsainus un veselīgus kokteiļus, kurus varēs nobaudīt arī apmeklētāji).
• 12.00–13.30 meistarklase «Saulainā Vidusjūra
Jelgavas krastos» – pavāri Sandijs Volinskis un
Roberto Battioni (tiks gatavots Apūlijas reģiona (Itālija)
tradicionālais veģitārais sacepums).
• 14.00–15.30 meistarklase «Arī našķēties var
veselīgi!» – Liene Zemīte, «Lapsas Māja» vadītāja
un saimniece (ikviens aicināts apgūt avokado krēma
gatavošanu).

ESI CENTRĀ
• 11.00 labsajūtas festivāla «ESI» atklāšana un
jauno jelgavnieku sveikšana.
Aktīvi un enerģiski treniņi kopā ar jomas ekspertiem:
• 12.30 tabata – Egija Troščenko, fitnesa trenere;
• 13.00 «Nike training club» – Aleksejs Ērglis, treneris;
• 13.30 zumba – Ilze Skrabe, fitnesa trenere;

• 14.00 tabata – Egija Troščenko, fitnesa trenere;
• 14.30 «Nike training club» – Aleksejs Ērglis, treneris;
• 15.00 zumba – Ilze Skrabe, fitnesa trenere.
Pozitīva enerģija visas dienas garumā kopā ar
pasākuma vadītāju, veselīga dzīvesveida vēstnesi
Kasparu Zlidni.

ESI KUSTĪBĀ
• 11.00–15.30 dažāda veida un intensitātes treniņi
sadarbībā ar Jelgavas sporta klubiem.
Nodarbībās uzsvars tiks vērsts gan uz ķermeņa, gan
prāta vingrinājumiem, stiprinot vēdera un muguras
muskuļus. Šie treniņi uzlabo līdzsvaru, kustību amplitūdu, stāju un muskuļu vispārējo stāvokli, kā arī
koncentrēšanās spējas, vienlaikus samazinot muskuļu
spriedzi un stresu.
• 11.00–11.40 «Fitland» – BODY & MIND.
• 11.40–12.20 «Benefit» – BODYART.
• 12.20–13.00 «Bioritmi» – SHAPE & BURN.
• 13.00–13.40 «RS fitness» – GRIP.
• 13.40–14.20 Zemgales Olimpiskais centrs – VESELA
MUGURA.
• 14.20–15.00 Jelgavas poliklīnika – LĪDZSVARO SEVI.
• 15.00–15.30 Jogas centrs – ELPOŠANAS VINGRINĀJUMI.

ESI VĒRĪGS
• 11.00–15.30 veselības eksprespārbaudes (iespēja
noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs, ķermeņa masas analīzi ar bioimpedances svariem, veikt asinsspiediena mērījumus, pārbaudīt dzimumzīmes).

ESI GAISĀ
• 11.00–11.40; 12.20–13.00; 13.40–14.20 «Anti
Gravity» bērniem.
• 11.40–12.20; 13.00–13.40; 14.20–15.00; 15.00–
15.30 «AntiGravity» pieaugušajiem – Ilona Brizga un
Annika Andersone.

ESI SPĒCĪGS
• 11.00–15.30 dažāda veida un intensitātes spēka
treniņi sadarbībā ar Jelgavas sporta klubiem.
Visas dienas garumā būs iespēja iepazīties ar vidējas
un augstas slodzes dinamiskiem treniņiem. To laikā
tiek uzlabots ķermeņa muskuļu spēks, reljefs, sirds un
asinsvadu sistēma, līdzsvars un koordinācija.
• 11.00–11.40 «RS fitness» – TRX.
• 11.40–12.20 Zemgales Olimpiskais centrs – DEEP WORK.
• 12.20–13.00 Jelgavas poliklīnika – VESELĪBAS VINGROŠANA.
• 13.00–13.40 Jogas centrs – KUNDALINI JOGA.
• 13.40–14.20 «Bioritmi» – BOKSS.
• 14.20–15.00 «Fitland» – TOTAL BODY.
• 15.00–15.30 «Benefit» – TRX RIP.

ESI BĒRNS
• 11.00–15.30 interaktīvas un praktiskas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu, zobu veselību,
personīgo higiēnu un atkarību profilaksi – Lana
Kutiščeva, Kristīne Ozoliņa, Eva Leinerte, kultūras un
mākslas centrs «Nātre», Jelgavas Sociālo lietu pārvalde.
• 12.00–12.30 «Neiro-habilitācija mājas apstākļos»
– Sandris Cīrulis, Baltijas Rehabilitācijas centra mājas
neiro-habilitācijas konsultants, sertificēts masieris.
• 13.00–13.30 «Aktīvāka ikdiena ar palīgierīcēm» – Valters Krētainis, «KK Original Design» idejas radītājs un īpašnieks.

ESI ĢIMENE
• 11.00–12.30 «1 + 1 = ĢIMENE. Ģimenes ekoloģijas pamatprincipi» – Anna Suhanova, vecmāte un
AAM instruktore, «Fertility Soul» dibinātāja.
• 12.30–14.00 «Droša bērnība – izaicinājums vai
neiespējamā misija» – Laila Balode, «Centrs Dardedze»
eksperte.
• 14.00–15.30 «Vecāku sapulce: ģimenes attiecību
lielākie izaicinājumi» – Inga Akmentiņa-Smildziņa,
vecāku organizācijas «mammamuntetiem.lv» vadītāja.

