Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 189 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 27. augusta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 174 dalībnieki.
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«Junda» un «Zinītis» atklāts!

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Rodijs Tokarevs,
Alise Melānija Žuža, Marika Zandberga, Solvita Kalniņa, Irma Zemloga,
Valters Vorps, Ieva Cauna, Adrians Peršakovs, Svetlana Muravjova,
Dzintra Bitena, Aija Emberga, Evelīna Saulīte, Regīna Vasiļjeva,
Inta Ķince, Emija Lukumiete, Andris Barkans, Māra Ķeņģe.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt
trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.

Izsludina pieteikšanos
Gada balvai uzņēmējdarbībā
 Sintija Čepanone

Līdz 30. septembrim
ikviens aicināts izvirzīt pretendentus Jelgavas pilsētas pašvaldības konkursam
«Jelgavas pilsētas
Gada balva uzņēmējdarbībā 2020». «Uzņēmējiem – nekautrēties, iedzīvotājiem
– skatīties apkārt un
pamanīt!» pieteikties pašiem vai izvirzīt kandidātus nu jau
otrajai Jelgavas pilsētas Gada balvai uzņēmējdarbībā aicina
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Zinību dienā svinīgi atklāta jaunrades nama «Junda» un bērnu un jauniešu bibliotēkas «Zinītis» jaunā mājvieta Zemgales prospektā
7. Atklāšanas pasākumā ap ēku bija apvilkta 250 metru gara lente ar pilsētas 755. jubilejas gada, «Zinīša» un «Jundas» logo, no
kuras gabaliņu kā simbolisku grāmatzīmi varēja saņemt ikviens klātesošais. «Šī ēka jau vēsturiski ir bijusi nozīmīga pilsētai, tās iedzīvotājiem, un šobrīd, pēc vairāk nekā divu gadu rekonstrukcijas, mēs to esam nodevuši izglītībai, lai bērni un jaunieši šeit krātu
jaunas zināšanas un attīstītu savas prasmes. Lai šajā ēkā vienmēr darbojas tie, kuri rada, veido un arī izveido!» tā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Savukārt Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza akcentēja, ka jau otro mācību gadu pēc
kārtas Zinību dienā pilsētas bērni iegūst jaunu mācību vidi – pērn savā rekonstruētajā ēkā atgriezās Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, bet šogad – jaunrades nams «Junda». «Mūsdienās formālās un neformālās izglītības sasaiste ir ļoti svarīga – labu izglītību
nevar iegūt tikai skolā, tā noteikti ir jāpapildina radošās interešu izglītības nodarbībās. Paldies katram «Jundas» pedagogam, kurš
radīja šo vidi. Lai augam lepni par savu pilsētu, māju, ģimeni un arī «Jundu»!» tā G.Auza. «Zinītis» apmeklētājus uzņem jau no 16.
jūnija, bet «Jundā» nodarbības atsāksies 7. septembrī. Pieteikšanās pulciņiem elektroniski sākās 2. septembrī. Foto: Ivars Veiliņš

Nākamnedēļ arī Jelgavā notiks
militārās mācības «Zobens 2020»
 Sintija Čepanone

No 7. līdz 13. septembrim Zemessardzes 4.
Kurzemes brigādes atbildības teritorijā, kurā
ietilpst arī Jelgava, notiks lauka taktiskās mācības «Zobens 2020».
Mācību kulminācija
mūsu pilsētā paredzēta
no 11. līdz 13. septembrim. Iedzīvotāji aicināti ar izpratni izturēties,
redzot karavīru, zemessargu un militārās tehnikas pārvietošanos
pilsētā.
Kolektīvajās apmācībās tiks
trenētas darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos, pilnveidotas
komandvadības spējas, stiprināta
sadarbība starp apakšvienībām
un pārbaudītas vienību spējas
plānot un īstenot aizsardzības
operācijas, informē Zemessardzes

4. Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste
Guna Pričina. Arī Zemessardzes
52. kaujas atbalsta bataljons, kas
izvietojies Jelgavā, trenēs savas
aizsardzības spējas paaugstinātu
draudu apstākļos un pārbaudīs
sadarbību ar Valsts robežsardzi,
Valsts policiju, Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policiju un Jelgavas
pašvaldības institūcijām hibrīdapdraudējuma apstākļos.
Jelgavā apmācības koncentrēsies Zemessardzes 52. kaujas
atbalsta bataljona štāba apkaimē
Dambja ielā, kā arī bijušā Pārlielupes cietuma teritorijā. «Līdz
ar to no 11. līdz 13. septembrim
iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi Dambja ielas posmā
no Sarmas ielas līdz Aspazijas
ielai – brauktuves vienā pusē
un uz ietves būs kontrolpunkti,
bet transporta un gājēju kustība
pilnībā netiks apturēta, tāpat
daļēji tiks ierobežota piekļuve
Zemgales rajona tiesas stāvvietai.

Savukārt bijušajā Pārlielupes
cietumā Garozas ielā 31 mācību
gaitā plānots izspēlēt ienaidnieka
neitralizēšanas scenāriju. Satiksmes kustība apkārtējās ielās
nebūs ierobežota, un vienīgais, ar
ko jārēķinās iedzīvotājiem, ir mācību munīcijas radītais troksnis,»
skaidro Zemessardzes 52. kaujas
atbalsta bataljona Civilmilitārās
sadarbības nodaļas speciāliste
kaprāle Evita Hibšmane, akcentējot, ka apkārtnē dežurēs Valsts
un Pašvaldības policija un būs arī
atbildīgās personas, kas nepieciešamības gadījumā jelgavniekiem
sniegs papildu informāciju.
Tāpat iedzīvotājiem jāņem
vērā, ka visu nākamo nedēļu arī
Jelgavā un apkaimē pa autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan
sabiedroto bruņoto spēku militārā
tehnika, karavīri un zemessargi.
Būtiski uzsvērt, ka mācību laikā
ārpus poligoniem tiks izmantota
tikai mācību munīcija un kaujas
imitācijas līdzekļi, kas rada troks-

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

ni, bet neapdraud cilvēku veselību
un dzīvību. Tomēr, mācību vietā
atrodot nezināmus priekšmetus,
tos aizliegts aiztikt vai pārvietot.
Bruņotie spēki aicina ar izpratni
izturēties arī pret iespējamiem
pārvietošanās īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties
mācību laikā.
Jāpiebilst, ka iespēju robežās operatīvā informācija par
Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona aktivitātēm
pieejama «Facebook» lapā
@zs52kab. Informatīvais tālrunis
iedzīvotājiem – 25424404.
Militārās mācības «Zobens
2020» notiks ikgadējo Nacionālo bruņoto spēku militāro
mācību cikla «Namejs 2020»
gaitā, kas visā Latvijā norisinās
no 15. augusta līdz 4. oktobrim,
lai pārbaudītu un pilnveidotu
vienību gatavību izvērsties valsts
aizsardzības uzdevumu izpildei
kā patstāvīgi, tā arī kolektīvās
aizsardzības sistēmas ietvaros.
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Konkurss ir iespēja pateikt
paldies uzņēmējiem, novērtējot viņu devumu ne tikai
pilsētas ekonomikas attīstībā,
bet arī ikdienā pozitīvi novērtētu preču vai pakalpojumu
nodrošināšanā. Konkursā
uzņēmumi tiks vērtēti trīs nominācijās – «Sociāli atbildīgs
uzņēmums», «Radošs uzņēmums» un «Gada debija» –,
katrā aptverot uzņēmumus,
kuros darbinieku skaits ir no
1 līdz 10, uzņēmumus, kuros
darbinieku skaits ir no 11 līdz
50, un uzņēmumus, kuros
darbinieku skaits pārsniedz
51. Būtiski, ka dalībniekus

konkursam var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī pats uzņēmums.
Konkursam pieteiktos uzņēmumus izvērtēs žūrijas
komisija, un katrā kategorijā
pieteiktie uzņēmumi tiks
vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram, cik droša
ir uzņēmuma darba vide, vai
uzņēmums ir videi draudzīgs,
kāda ir uzņēmuma reputācija,
vai tajā ir inovatīvu produktu
un pakalpojumu attīstība, cik
liels ir uzņēmēja ieguldījums
Jelgavas vārda popularizēšanā, vai uzņēmējs atbalsta
sporta, izglītības un kultūras
attīstību pilsētā.
Dalībnieki jāpiesaka, elektroniski aizpildot pieteikuma
veidlapu mājaslapā www.
zrkac.lv vai pieteikumu nosūtot pa pastu (Svētes iela
33, Jelgava, LV-3001, ar norādi «Konkursam «Jelgavas
pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā»»).
«Aicinām ikvienu iesaistīties šajā procesā, iesakot
labākos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus!» aicina
L.Miķelsone. Jelgavas pilsētas Gada balvas uzņēmējdarbībā uzvarētāji šogad tiks
godināti 26. novembrī.
Jāatgādina, ka pērn konkursā tika pieteikti 28 uzņēmumi, taču žūrijas komisija
klātienē vērtēja 18 – tos, kas
atbilda nolikumam. Nolikums
publicēts pilsētas mājaslapā
www.jelgava.lv un ZRKAC
mājaslapā www.zrkac.lv.

Atsāk kursēt 6. un
18. pilsētas autobuss
 Sintija Čepanone

1. septembrī Jelgavā
atsāka kursēt autobusi arī 6. un 18. maršrutā, līdz ar to visi
pilsētas sabiedriskā
transporta maršruti
atjaunoti pilnā apjomā. Taču vēl līdz 31.
decembrim saglabāsies šobrīd spēkā
esošās izmaiņas reģionālajos pasažieru
pārvadājumos.
Lai ierobežotu Covid-19
izplatību, pavasarī tika slēgti vairāki pilsētas autobusu
reisi un maršruti, kas jūnijā
atjaunoti daļēji. «Izvērtējot
pieprasījumu, iespējamās alternatīvas un racionāli plānojot pilsētas sabiedriskā
transporta kustību, divus pilsētas autobusu maršrutus – 6.
maršrutu Vīgriežu iela–Ānes
pasts un 18. maršrutu Meiju

ceļš–Ozolnieku vidusskola –
vasarā atstājām slēgtus. Līdz
ar mācību gada sākumu, lai
atvieglotu iespēju skolēniem
nokļūt savā izglītības iestādē,
autobusu kustība atjaunota
arī šajos maršrutos,» skaidro SIA «Jelgavas autobusu
parks» pārstāvis Gatis Dūmiņš.
Taču viņš norāda, ka joprojām ir spēkā reģionālajos
maršrutos noteiktie ierobežojumi. «Līdz 31. decembrim
netiks atjaunoti ārkārtējās
situācijas laikā slēgtie 24
mikroautobusu reisi uz Rīgu
un atpakaļ, kā arī 18 reisos
maršrutā Jelgava–Rīga–Jelgava turpinās kursēt lielas ietilpības autobuss,» G.Dūmiņš
gan akcentē, ka izmaiņas
kā pilsētas, tā reģionālajos
pasažieru pārvadājumos var
ieviest epidemioloģiskā situācija valstī, tādēļ iedzīvotāji
aicināti sekot līdzi aktuālajai
informācijai.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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ZRKAC jaunajā sezonā akcentē attālinātas
kompetenču pilnveides iespējas
 Sintija Čepanone

«Ikvienam no mums ir ļoti
svarīgi neapstāties pie reiz
iegūtām zināšanām un nemitīgi turpināt sevi pilnveidot.
Šobrīd lielākais izaicinājums
mums visiem ir digitālo prasmju uzlabošana, jo ārkārtējās
situācijas viestās izmaiņas nav
īstermiņa – digitālā transformācija ir sākusies un uzņem
apgriezienus,» saka Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore
Sarmīte Vīksna. Iepazīties ar
ZRKAC jaunā mācību gada
kursu piedāvājumu varēs 5.
septembrī tehnikas un inovāciju festivālā «Mehatrons»
Pasta salā.
«Jau no pulksten 11 visus aicinām uz
Pasta salas slidotavu, kas būs pārtapusi
par ZRKAC Izglītības skatuvi. Tur varēs
iegūt izsmeļošu informāciju par ZRKAC
piedāvātajām iespējām jaunajā sezonā un
notiks arī bezmaksas lekcijas ar tādiem
pazīstamiem ekspertiem kā psihoterapeits Ernests Pūliņš-Cinis, pasākumu,
televīzijas un radio raidījumu vadītāja
Baiba Sipeniece-Gavare, modes dizainers
un stila eksperts Aleksandrs Pavlovs,»
saka S.Vīksna.
Viņa spriež, ka prasme izmantot tehnoloģijas ir kļuvusi par mūsu ikdienu,
tādēļ mūsu reakcijai uz jaunu zināšanu
apguvi jābūt tikpat straujai, cik strauji
tās attīstās. «Protams, dzīves prasmes
tādās jomās kā veselība, personības attīstība, nodarbinātība, ģimenes labklājība
ir vienlīdz nozīmīgas, un ZRKAC kā
pieaugušo izglītības iestādes uzdevums
ir palīdzēt atrast katra vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, izstrādājot elastīgas
un kvalitatīvas izglītības programmas,
operatīvi reaģēt uz izmaiņām darba
tirgū, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju
jebkurā vecumā aktualizēt un papildināt
zināšanas,» tā S.Vīksna.

Valodu apguve – attālināti

«Šobrīd tehnoloģiju piedāvātās iespējas ļauj izmantot tik daudz jaunu,
atraktīvu un viegli lietojamu komunikācijas rīku, ka tiešsaistes mācības kļūst
par stabilu un kvalitatīvu alternatīvu
mācībām klātienē.
Ceram, ka šī iespēja
būs valodu studiju
risinājums tiem,
kam darba grafika, dzīvesvietas vai
jebkuru citu iemeslu dēļ nav iespējas
apmeklēt klātienes
nodarbības,» apgūt
valodas aicina ZRKAC Tālmācības
nodaļas vadītāja Astra Vanaga, skaidrojot, ka jaunās sezonas piedāvājumā ir
angļu, vācu, itāļu, spāņu, krievu, lietuviešu un latviešu valoda, turklāt visas,
izņemot lietuviešu valodu, varēs apgūt
arī attālināti. Pie pasniedzējiem, kuriem
konkrētā valoda ir dzimtā, attālināti būs
iespēja pilnveidot angļu, spāņu un itāļu
valodas zināšanas augstākajā līmenī un
izkopt valodas lietojuma nianses.
«Esam paplašinājuši apmācības iespējas arī pirmsskolas vecuma bērniem
«FasTracKids» programmā un uz «Fas
TracEnglish» nodarbībām gaidīsim 5–6
gadus vecus bērnus, lai atraktīvā un speciāli bērnu uztverei un vecumposmam
piemērotā mācību vidē sāktu apgūt angļu
valodu,» stāsta A.Vanaga.
Tāpat paplašināts tiešsaistes komunikācijas rīku un prezentācijas prasmju
apguves programmu klāsts. ZRKAC
piedāvātajos praktiskos semināros būs
iespēja apgūt, piemēram, kā veidot
interaktīvas prezentācijas, kā izmantot
mākoņpakalpojumus, kā lietot tiešsaistes
platformas un rīkus videolekciju, konfe-

renču un sanāksmju sagatavošanā un
straumēšanā.
«Jaunajā mācību gadā esam padomājuši arī par īpašu piedāvājumu
senioriem – Nesteidzīgās dzīves skolā
viņus gaidīs Valodu studija, ļaujot apgūt
angļu un vācu sarunvalodas pamatus,
Dzīvesprieka studija, kurā varēs iepazīt
mūzikas terapiju, meklēt krāsas ikdienā
un ieraudzīt dzīvesspēka dažādās sejas.
Savukārt Digitālā studija gaidīs tos, kuri
vēlas iepazīt fotografēšanas prieku un
iemācīties lietot viedierīces,» izglītoties
arī seniorus aicina A.Vanaga.

Akcents – tehnoloģiju
pārzināšanas prasmes

ZRKAC IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS JAUNAJĀ SEZONĀ
349 programmas klātienē

Kopā – 414 programmas

• Valodu kompetence – 74
• IKT kompetence – 56
• Inženierzinātņu kompetence – 36
• Uzņēmējdarbības kompetence – 64
• Pedagogu profesionālā kompetence – 43

41

ZRKAC savā piedāvājumā ir iekļāvis
• Sev, mājai un ģimenes biznesam –
jaunas programmas, kas ļaus apgūt
• Citas kompetences –
darba un mācību procesa organizēšanu
attālināti. Izglītības un informācijas
• Bezdarbnieku apmācība –
tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītāja
Antra Škinča atklāj, ka, piemēram,
programmā «Tiešsaistes sanāksmju rīks
«Zoom»» interesenti iemācīsies nodrošināt tiešsaistes sanāksmes un nodarbības,
izmantojot profesionālo digitālo rīku
• Valodu kompetence –
«Zoom», programma «Video straumēšana «YouTube», «Facebook», «Twitch»,
• IKT kompetence –
izmantojot programmu «OBS studio»
– pamatkurss» paredzēta visiem, kuri
• Uzņēmējdarbības kompetence –
vēlas piedāvāt tiešsaistes video saturu,
tostarp konferences, pamācības, mācību
• Sev, mājai un ģimenes biznesam –
nodarbības, izklaidējoša satura video
plašākai auditorijai, izplatot to sociālo
• Pedagogu profesionālā kompetence –
tīklu platformās.
Tāpat tiks piedāvāti semināri prasmju
papildināšanai darbā ar mūsdienu digitā- arī pedagogu prasmju pilnveidi mācību Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadīlajām tehnoloģijām, piemēram, «Gudrā satura plānošanā.
tāja Līga Miķelsone, semināram aicinot
māja», «eParaksts, tā izmantošanas
«Kompetenču pieejas mācību saturā īs- pieteikties uzņēmumu vadītājus, biznesa
iespējas», «Mēs un internets».
tenošanas kontekstā vēl aktuālāka kļūst attīstības vadītājus, iepirkumu speciālispedagogu prasme tehnoloģijas jēgpilni tus un citus interesentus. Viņa skaidro,
Atbalsts pedagogiem un skolēniem un pilnvērtīgi iekļaut mācību procesā, ka seminārā tiks sniegta informācija
Jaunus izaicinājumus ZRKAC pare- izmantot to sniegtās priekšrocības un arī par Latvijas Investīciju un attīstības
dzējis arī darbā ar izglītības iestādēm, attīstīt skolēnu digitālās prasmes. Pagāju- aģentūras atbalsta mehānismu pieejaun šajā jomā izvirzītas piecas prioritātes: šajā mācību gadā ZRKAC veica Jelgavas mību sertifikācijai, tādēļ, ja ir jautājumi
diferencēta metodiskā atbalsta nodroši- pilsētas vispārējās izglītības skolu pedago- par konkrētiem sertifikātiem, lūgums
nāšana izglītības iestādēm kompetenču gu digitālo prasmju diagnostiku, nosakot jautājumus iesūtīt pirms semināra.
pieejas īstenošanā; mācību jomu darbība pedagogu prasmju līmeni un prioritārās
Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikukā resurss kompetenču pieejas ieviešanā; mācību vajadzības. Pamatojoties uz šiem miem, papildināts kursu klāsts par
pedagogu digitālās lietpratības attīstība; datiem, šajā mācību gadā tiks organizēti tiešsaistes iespējām gan vadītājiem
skolēnu lasīšanas prasmju apguve un gan saturiski, gan apmācību formu un («Veiksmes atslēga nenoteiktības apsmācīšanās kultūra skolā: labizjūtas vides norises ziņā daudzveidīgi pedagogu tākļos – biznesa modeļa inovācija»),
radīšanas priekšnoteikumi vispārējās digitālo prasmju pilnveides pasākumi,» gan mārketinga speciālistiem («Mana
izglītības iestādē.
zīmola izveidošana un popularizēšana»,
piebilst A.Škinča.
«2020./2021. mācību gadā skolas
Tāpat jaunajā mācību gadā turpinās «Stratēģiska konkurentu analīze vienas
uzsāk īstenot kompetenču pieeju mā- pērn uzsāktā «Erasmus+» projekta «Pe- dienas laikā (biznesa modeļa kanvas mecību saturā, tāpēc dagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes tode)»), gan personāla vadītājiem, biroja
viena no ZRKAC attīstībai» īstenošana, kurā iesaistījies vadītājiem un lietvežiem («Dokumentu
darbības prioritā- ZRKAC, Šauļu pilsētas pašvaldības arhivēšana un kārtošana optimālai
tēm ir diferencēta izglītības centrs un Igaunijas Skolotāju glabāšanai», «Lietišķo rakstu valoda
metodiskā atbalsta asociācija. Projekta laikā paredzēts dokumentos», «Personāla atlases procesa
nodrošināšana iz- izstrādāt rokasgrāmatu, kurā apkopots attīstības perspektīvas»).
glītības iestādēm gan teorētiskais pamatojums, gan prakĪpaša sadaļa paredzēta skaistumkopkompetenču pieejas tiski piemēri lastītprasmes attīstīšanai šanas speciālistiem, kuriem būs iespēja
īstenošanā, piedāvā- bērniem no pusotra līdz 12 gadu vecu- apgūt kursus «Skaistumkopšanas pakaljot plašu pedagogu mam, ko pedagogi varēs izmantot kā pojumu sniegšanai noteiktās minimālās
profesionālās piln- metodisko līdzekli. «Attālinātā mācību higiēnas prasības», «Tetovēšanas un pīrveides pasākumu pieeja šā gada pavasarī visās trijās pro- singa pakalpojumu sniegšanai noteiktās
klāstu, palīdzot pilnveidot sadarbības jekta sadarbības valstīs sniedza jaunu minimālās higiēnas prasības», «Kosmēun plānošanas, mācību procesa orga- ierosmi rokasgrāmatas izstrādātājiem, tiskā iedeguma pakalpojumam noteiktās
nizēšanas, vērtēšanas, atgriezeniskās tāpēc tā būs papildināta ar sadaļu par higiēnas prasības», savukārt pārtikas
saites sniegšanas un citas prasmes,» to, kā var veicināt lasītprasmi attālināti, aprites uzņēmumi varēs gūt izpratni par
uzsver A.Škinča. Darbā ar pirmsskolas un arī atbalsta materiāliem vecākiem,» minimālajām higiēnas prasībām pārtikas
izglītības iestādēm, kurās kompetenču uzsver A.Škinča.
uzņēmumā un paškontroli un HACCP
pieeja mācību saturā tiks īstenota jau otro
mazajiem un vidējiem pārtikas aprites
mācību gadu, akcentēta metodiskā atbal- Atbalsts uzņēmējiem
uzņēmumiem.
sta sniegšana, lai turpinātu pirmsskolas
«Covid-19 iespaidā mainās globālās
Pievēršot uzmanību darba aizsardzīizglītības iestāžu kā mācīšanās organi- piegādes ķēdes, tās kļūst īsākas, un bas jautājumiem, tiks īstenotas apmācīzāciju izveides procesu – iestāžu, kurā kritērijos parādās papildu prasības, lai bas «Darba aizsardzības likumdošanas
mācās visi: vadības komanda, pedagogi, izraudzītos atbilstošākos uzņēmumus prasību ievērošana lauksaimniecības
skolotāju palīgi, audzēkņi un audzēkņu vai izvēlētos tos partnerus, kas spēj admi- uzņēmumā» un «Darba aizsardzības
vecāki. Tāpat tiek plānota pirmsskolas nistratīvi nodrošināt lielo klientu apkal- organizēšana attālinātā darba veicējiem»,
izglītības iestāžu un skolu pedagogu, pošanu. Šo prasību vidū ir dažāda veida kas jo īpaši aktuāli ir saistībā ar Covid-19
īpaši 1. klašu skolotāju, sadarbība, lai sertifikācijas – sākot no vadības sistēmām izplatību.
nodrošinātu pēctecību bērna izglītības pašā uzņēmumā, beidzot ar produktu
Jāpiebilst, ka projekta «Uzņēmējprocesā, bērncentrētu pieeju, respektējot sertifikāciju un izejvielu izsekojamības darbība, sievietes un atbalsts: sieviešu
vides prasības.
sertifikāciju, kur atšķiras prasības būv- uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas
Tāpat jaunajā mācību gadā ZRKAC niecībā, metālapstrādē, kokrūpniecībā, un Krievijas pierobežu rajonos» gaitā
turpinās darbu ar mācību jomu vadītā- pārtikas ražošanā un citās jomās, tādēļ septembra beigās plānots atklāt sieviešu
jiem, par prioritāti izvirzot metodiskā jau 15. septembrī no pulksten 10 līdz uzņēmēju resursu centru, jau šajā sezonā
atbalsta sniegšanu pedagogiem jauno 12 «Zoom» vidē sadarbībā ar SIA «BM nodrošinot iespējas saņemt individuālas
pamatizglītības un vispārējās izglītības Certification» tiks organizēts bezmaksas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzstandartu realizēšanā, skolotāju savstar- seminārs «Sertifikācijas prasības ieie- sākšanu, attīstību un IT izmantošanu
pējo sadarbību mācību jomu ietvaros, kā šanai eksporta tirgos»,» atklāj ZRKAC uzņēmējdarbībā.

Iepazīties ar ZRKAC jaunā mācību gada kursu piedāvājumu varēs
5. septembrī tehnikas
un inovāciju festivālā
«Mehatrons» Pasta salā.
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Metālapstrādes mācību
parka specifika – profesionālo
kompetenču mācīšana

Darbs ar pieaugušajiem un metālapstrādes uzņēmumu darbiniekiem vēl
pirms Covid-19 pandēmijas rosināja
veidot individuālās mācību programmas,
praktiski visu gadu piedāvājot apgūt tieši
tās tehniskās iemaņas, kas nepieciešamas.
«Ar ZRKAC sadarbības skolām – Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolu un Jelgavas Amatu vidusskolu – aizvadīto darba cēlienu
noslēdzām attālinātajās mācībās, un abu
skolu audzēkņi eksāmenos pierādīja, ka
Metālapstrādes mācību parkā ir iegūtas
ļoti labas kompetences, pat neraugoties
uz šajā nozarē tik sarežģīto attālināto
mācību formu. Visiem ir saprotams, ka
metināšanu vai CNC mašīnu vadību
nevar iemācīties attālināti, taču Metālapstrādes mācību parkā teorētisko zināšanu
un praktisko iemaņu apguve vienmēr ir
bijusi savstarpēji saistīta, tāpēc arī īstenotā attālinātā mācīšanās būtiski nekaitēja
mācību kvalitātei,» vērtē Metālapstrādes
mācību parka vadītājs Māris Ernstsons.
Šajā sezonā piedāvājumā ir 36 mācību
programmas, no kurām 23 iespējams
apgūt, mācoties individuāli klātienē. «Jaunums ir mācību programmas darbam
ar metināšanas un griešanas robotiem,
lāzergriešana un automātiskās noliktavu sistēmas vadība, mācības darbam ar
CNC lokšņu lokāmo iekārtu,» tā viņš,
akcentējot, ka metināšanas mācībās
iespējams apgūt ne tikai pašu metināšanas procesu, bet arī darboties ar pēdējās
paaudzes iekārtām, kuras piemērotas
viedajai ražošanai, atbilstoši «Industry
4.0». Savukārt CNC kursu piedāvājumā
ir viss nepieciešamais, lai iegūtu pietiekamas kompetences darbam ar Latvijā
populārākajām CNC mašīnu vadības
sistēmām. Tāpat kopš gada sākuma
piedāvājums papildināts ar iespēju apgūt
specifiskas kompetences lokšņapstrādes
ciparvadības darbgaldu lietošanai – aktuālo piedāvājumu var uzzināt, sazinoties
ar ZRKAC.
Jāpiebilst, ka ZRKAC jaunās sezonas
piedāvājums apkopots katalogā, kas būs
pieejams gan «Mehatrona» laikā, gan
pēc tam klātienē iestādē un elektroniski
mājaslapā www.zrkac.lv. Arī pieteikties
izvēlētajiem kursiem un nodarbībām
varēs kā ZRKAC sezonas atklāšanas pasākuma laikā, tā iestādē un elektroniski,
mājaslapā aizpildot kursu anketu.

Biznesa inkubators rīko
pēdējo uzņemšanu
 Ritma Gaidamoviča

Interesenti, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt uzņēmējdarbību, aicināti
pieteikties uzņemšanai
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras
(LIAA) biznesa inkubatoros, tostarp Jelgavas
Biznesa inkubatorā.
Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK) un
inkubācijas (INK) programmā var iesniegt līdz
20. septembrim.
PINK programmā kopumā 14
inkubatoros, tostarp Jelgavas Biznesa inkubatorā, tiks uzņemti 257
topošie uzņēmēji, bet inkubācijas
programmā – 76. «Biznesa inkubatoru programma turpināsies
līdz 2023. gada beigām, un šī būs
pēdējā lielā uzņemšana, jo inkubatori būs sasnieguši maksimālo kapacitāti, apkalpojot aptuveni 600
jauno uzņēmumu,» norāda LIAA
Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova.
Vienlaikus ar jauno uzņemšanu septembrī Jelgavas Biznesa
inkubators paplašina darbības
teritoriju, apvienojoties ar inkubatoru Bauskā. Tas nozīmē, ka
turpmāk pretendēt uz LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora sniegto
atbalstu varēs uzņēmēji ne tikai
no Jelgavas pilsētas, Jelgavas,
Ozolnieku, Auces, Tērvetes un
Dobeles novada, bet arī no Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un
Iecavas novada.
«Jelgavas un Bauskas biz-

nesa inkubatoru apvienošanas
mērķis ir radīt daudz augstāku
atbalstu un pievienoto vērtību
uzņēmējiem. Apvienojoties mūsu
kopiena pieaugs no 36 inkubācijas
dalībniekiem līdz 54, savukārt
kopējais dalībnieku skaits, gan
esošie, gan bijušie pirmsinkubācijas un inkubācijas dalībnieki,
būs jau 250 iepriekšējo 150 vietā.
Tas ļaus organizēt daudz vērtīgākas mācības un piesaistīt jaunus
atbalsta mehānismus jaunajiem
uzņēmējiem, palielināt uzņēmēju
savstarpējo sadarbību un atbalstu. Jaunu uzņēmumu attīstībā
ļoti nozīmīga ir pieredzes apmaiņa un spēja sadarboties, tādēļ
abu inkubatoru dalībnieki būs
ieguvēji, jo kopienas dalībnieku
skaita pieaugums savstarpēju
mijiedarbību ievērojami paaugstinās,» pārliecināts LIAA Jelgavas
Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs.
Biznesa inkubatori dalībniekiem piedāvā ne vien bezmaksas
apmācības, mentoru konsultācijas un koprades telpas, bet
arī grantus līdz 50 procentiem
no attiecināmajām izmaksām
dažādu pakalpojumu apmaksai
un ražošanas iekārtu iegādei.
Izejmateriālu iegādei uzņēmumi
var piesaistīt līdzfinansējumu 30
procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām. Jāuzsver, ka
atbalsts neatmaksājamu grantu
veidā uzņēmumiem ir pieejams
jau no uzņemšanas inkubatorā.
Sīkāku informāciju par biznesa
inkubatoru programmu un
pieteikšanās kārtību var iegūt
LIAA tīmekļvietnē www.liaa.
gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS SEPTEMBRĪ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
•Otrdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Vesela mugura».
•Trešdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Kardio/Spēks».

Būs pieejami vingrošanas paklājiņi un inventārs.
Jāņem līdzi savs vingrošanas paklājiņš.
Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs
Norises vieta: Jelgavas Amatu vidus(Kronvalda iela 24).
skolas sporta zāle (Elektrības iela 8).
Nodarbībām «Kardio/Spēks» un «Vesela mugura» iepriekš obligāti jāpiesakās pie treneres
Tatjanas, sūtot SMS pa tālruni 29532699. Nodarbībām «Māmiņām ar mazuļiem»
iepriekš obligāti jāpiesakās pie treneres Egijas, sūtot SMS pa tālruni 28887875.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane Grava.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS NODARBĪBU CIKLIEM
DEJU NODARBĪBU CIKLI
IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 54 GADU VECUMA

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
CIKLI GRŪTNIECĒM AR FIZIOTERAPEITU

• Veselības dejas – no 8. septembra līdz
10. novembrim otrdienās no plkst.19.15.
• Balles dejas – no 16. oktobra līdz 18.
decembrim piektdienās plkst.19.

• No 23. septembra līdz 16. oktobrim
trešdienās un piektdienās plkst.14.
• No 6. līdz 30. oktobrim otrdienās un
piektdienās plkst.11.30.
• No 21. oktobra līdz 31. novembrim
trešdienās un piektdienās plkst.14.
• No 3. līdz 27. novembrim otrdienās un
piektdienās plkst.11.30.

Norises vieta: deju studija «Dejovisi.lv» (Raiņa iela 28).

Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni
25758333 vai e-pastu info@dejovisi.lv.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
CIKLI PERSONĀM NO 54 GADU VECUMA
AR FIZIOTERAPEITU

Atjaunotas ietves
pie trim skolām

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies sakaru kanalizācijas izbūve un ietvju
atjaunošana pie trim Jelgavas skolām – Aspazijas ielā
gar Jelgavas 5. vidusskolu, Institūta ielā gar Jelgavas
pamatskolu «Valdeka»-attīstības centru un Sarmas ielā
gar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju. Reizē ar ietves
atjaunošanu pie Spīdolas Valsts ģimnāzijas izbūvētas
papildu velonovietnes 140 velosipēdiem.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Inga Bernāne stāsta,
ka Aspazijas ielas posmā no
Dobeles šosejas līdz iebrauktuvei
uz stāvlaukumu pie Jelgavas
5. vidusskolas izbūvēta sakaru
kanalizācija 211 metru garumā
un ietves sadrupušā asfalta vietā
ieklāts bruģis.
Līdzīgi darbi šovasar paveikti

Institūta ielas posmā no Rīgas
ielas līdz Zāļu ielai – tur izbūvēts
elektronisko sakaru kabeļu tīkls
180 metru garumā –, bet no
Rīgas ielas līdz Vecajam ceļam,
gar privātmājām, uz Jelgavas
pamatskolu «Valdeka»-attīstības
centru atjaunots ietves segums,
tādējādi uzlabojot infrastruktūru
gar skolu.
Savukārt šonedēļ noslēgušies

būvdarbi pie Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas, kur izbūvēta
sakaru kanalizācija un nobruģēta ietve no Sarmas ielas 2
līdz Mazajam ceļam. Šie darbi
veikti kompleksi ar teritorijas
labiekārtošanu skolas priekšā,
kur ieklāts bruģis un izbūvētas
papildu velosipēdu novietnes. Lai
gan pie ģimnāzijas gar stadiona
malu jau bija novietnes ap 40
velosipēdiem, ikdienas pieredze
rādīja, ka tas ir nepietiekami, jo
skolēni savus riteņus slēdza arī
pie ielas un ietves atdalošajām
barjerām. Lai risinātu šo problēmu, ņemot vērā arī to, ka skolā
palielinās audzēkņu skaits, pie
Spīdolas Valsts ģimnāzijas izbūvētas jaunas novietnes ar vietu
140 velosipēdiem.

Pārlielupes bibliotēkā – ģimenes diena

• Pirmdienās no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks».
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura».
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām
ar mazuļiem».

• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no
Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma (Institūta iela 4).
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ZIŅAS

Ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris

Norises vieta: Zemgales Veselības centrs
(Zemgales prospekts 15). Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 25612545, 63012542.

• No 7. septembra līdz 2. oktobrim
pirmdienās un piektdienās plkst.18.
• No 21. septembra līdz 14. oktobrim
pirmdienās un trešdienās plkst.13.
• No 5. līdz 30. oktobrim pirmdienās un
piektdienās plkst.18.
• No 21. oktobra līdz 16. novembrim
pirmdienās un trešdienās plkst.13.
• No 2. līdz 27. novembrim pirmdienās
un piektdienās plkst.18.
• No 23. novembra līdz 16. decembrim
pirmdienās un trešdienās plkst.13.

Nodarbības paredzētas topošajiem vecākiem.
Katrai grupai ir iespēja apmeklēt sešas nodarbības (pirmsdzemdību sajūtu skola, sagatavošanās dzemdībām, krūts barošana, jaundzimušā
aprūpe, attīstība un pēcdzemdību sajūtu skola).
Grupu sākuma datumi: 3. septembris, 8. septembris, 15. oktobris, 20. oktobris, 6. novembris.

Norises vieta: Zemgales Veselības centrs
(Zemgales prospekts 15). Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 25612545, 63012542.

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.

TOPOŠO VECĀKU SKOLA

Norises vieta: Dūlu prakse (Akadēmijas iela 3).
Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 26634531
vai e-pastu duluprakse@gmail.com.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.

 Emīls Rotgalvis

5. septembrī Pārliel
upes bibliotēkā notiks
ģimenes diena «Atvadas no vasaras brīvlaika» – no pulksten 12
līdz 15 ikviens aicināts
piedalīties radošās aktivitātēs un spēlēs, kā
arī iepazīties ar rudens
aktuālajām grāmatām
bērniem un pieaugušajiem, informē bibliotēkas vadītāja Aiga
Volkova.
Ģimenes varēs iesaistīties
dažādās tematiskās spēlēs gan
pieaugušajiem, gan bērniem.
Savu erudīciju kā lielie, tā mazie
apmeklētāji varēs pārbaudīt
aktivitātē «Grāmatu bingo»,
aizpildot tematiskas bingo kartītes, kā arī stafetē «Veiklākais

grāmatu detektīvs», kurā visa
ģimene individuāli vai kopā ar
citām ģimenēm varēs sacensties
ātrumā un veiklībā, bibliotēkas
plauktos meklējot norādītās grāmatas. Savukārt īpaši bērniem
sagatavots atjautības konkurss
«Atmini grāmatas nosaukumu».
Jaunākos apmeklētājus izklaidēs kamišibai jeb japāņu papīra
teātra izrādes – Tūves Jānsones stāsts «Mumins un jaunais
draugs» un Reiņa Pētersona un
Jāņa Joņeva «Slepenie svētki».
Tāpat ikviens varēs novērtēt
šā gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas apskatā
«Ko lasīsim šogad?». Lasīšanas
veicināšanas programma šogad
svin savu 20. gadu un piedāvā
kolekciju, kurā iekļautas 28
interesantas un daudzveidīgas
grāmatas dažādām bērnu un
jauniešu vecuma grupām, vecākiem un vecvecākiem. Projektā

iesaistīta ne vien Pārlielupes bibliotēka, bet arī Jelgavas pilsētas
bibliotēka un pārējās tās filiāles.
Dalība ģimenes dienā ir bez
maksas. Pārlielupes bibliotēkas
apmeklētāji aicināti ne vien piedalīties plānotajās aktivitātēs trīs
stundu garumā, bet arī apskatīt
Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi «Pretējās pusēs
– Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā», kas bibliotēkā būs
pieejama līdz 30. septembrim.
Izstāde parāda, kā karš skāra
sieviešu dzīvi un kā iedzīvotāji
pretojās okupācijas varām. Atsevišķas planšetes veltītas karavīru
liktenim pēc kara un sabiedrības
pretrunīgajiem vērtējumiem. Izstādes veidošanā izmantots plašs
avotu klāsts – attēli, fotogrāfijas,
plakāti, karikatūras un dokumenti no Latvijas Okupācijas
muzeja, citu muzeju un arhīvu
krātuvēm.

10. septembrī Jelgavā būs Dzejas dienas
 Ritma Gaidamoviča

10. septembrī Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz Dzejas dienu
pasākumiem – ikviens
varēs pievienoties tradicionālajam «dzejritenim» un iesaistīties
«Dzejas mikrofonā».
Šogad pasākuma vadmotīvs
ir «Drupatas no Dieva galda»,
pieminot šogad mūžībā aizgājušo dzejnieku Leonu Briedi
(1949–2020). Tā ir rinda no
L.Brieža dzejoļa, aicinot domāt
par lielo un mazo lietu sastapšanos, par spēju un nespēju

novērtēt to, kas mums dots.
Dzejas dienas sāksies ar tradicionālo «dzejriteņa» braucienu, kam starts tiks dots pilsētas
bibliotēkas pagalmā pulksten
10, klausoties dzejnieču Mildas
Klampes un Dagnijas Dreikas
lasījumus, kā arī Dzejas dienām veltītus apkārtnes skolu jauniešu priekšnesumus.
Tālāk «dzejritenis» dosies uz
Miezītes bibliotēku (pulksten
11.20), Pārlielupes bibliotēku
(pulksten 12.40) un «Zinīti»
(pulksten 13.40). Pie katras
bibliotēkas interesenti aicināti
tikties ar dzejniecēm un skolu
jauniešiem.
Savukārt no pulksten 16 līdz

18 Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Krišjāņa Barona zālē izskanēs «Dzejas mikrofons» – ar
dzejas lasījumiem uzstāsies
M.Klampe un D.Dreika, dzeju
mūzikas valodā izspēlēs altiste
un vijolniece Karlīna Īvāne un
studijas «Vijolīte» audzēkņi.
Tāpat «Dzejas mikrofonā» varēs
piedalīties ikviens, kas raksta
dzeju un vēlas tajā dalīties ar
citiem. Lai piedalītos «Dzejas
mikrofonā», līdz 8. septembrim
jāpiesakās pa e-pastu info@
biblioteka.jelgava.lv vai tālruni
63007747. Katram dalībniekam
savas dzejas lasījumam tiks dots
laika limits trīs minūtes, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

Poliklīnikā varēs
iegūt autovadītāja
medicīnisko izziņu
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas poliklīnika» no 8. septembra ievieš jaunu
maksas pakalpojumu – autovadītāju
medicīniskā komisija.
Medicīniskā komisija
poliklīnikā būs pieejama otrdienās no
pulksten 16.30 līdz
19, taču autovadītājiem tai obligāti
iepriekš jāpiesakās.
«Pakalpojumu ieviesām,
ņemot vērā pieprasījumu. Izanalizējot poliklīnikas iespējas,
sakomplektējām astoņu speciālistu komandu, kas pārbaudīs
autovadītāju veselības stāvokli
un izsniegs izziņu,» stāsta poliklīnikas valdes locekle Kintija
Barloti, norādot, ka pārbaudei
iepriekš obligāti jāpiesakās,
izmantojot elektronisko pieteikšanos poliklīnikas mājaslapā www.jp.lv, kur izveidota
atsevišķa izvēlne «Autovadītājiem». Tur pieejama speciāla
anketa – lai paātrinātu komisijas darbu, autovadītāji anketu
lūgti izdrukāt un aizpildīt
iepriekš. Taču to varēs izdarīt
arī 319. kabinetā, atnākot uz
komisiju.
Autovadītāju medicīniskā
komisija ir maksas pakalpojums, un tā cena ir 43 eiro. Norēķināties par šo pakalpojumu
varēs poliklīnikas 3. stāva kasē.
SIA «HGF Rīga» (reģ.Nr.40003509612)
darbību Latvijā uzsāka 2000. gadā, un
tās specializācija ir formētu gumijas un
plastmasas produktu ražošana.
Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai
GUMIJAS RAŽOŠANAS OPERATORU(-I)
darbam Olainē, Rūpnīcu ielā 4.
Pienākumi:
• produktu izgatavošana un apstrāde,
nodrošinot ražošanas procesa norisi maiņās
(6.30–15, 15–23.30, 23.30–6.30);
• uzturēt kārtību darba vietā.
Prasības:
• augstas darba spējas un fiziska noturība;
• atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• atalgojumu 700–940 EUR (bruto);
• interesantu un dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
• motivējošu atalgojumu ar lojalitātes
bonusiem;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
CV sūtīt pa e-pastu arturs@hgf.lv.

Piedāvā darbu
SAC «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
piedāvā darbu māsu palīgam(-dzei).
Darbs saistīts ar centra klientu pavadīšanu uz medicīnas iestādēm. Atalgojums – 650 EUR (bruto). T.63050449,
63022863, 28329130, e-pasts
zemgale@ozolnieki.lv.

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS ŽUKOVS (1954. g.)
ALLA IVANOVA (1960. g.)
MAREKS TUMAŠEVSKIS (1979. g.).
Izvadīšana 03.09. plkst.13 Baložu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris

Svētki Vecpilsētas ielā

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā

Foto: no JV arhīva

Pasākumi pilsētā

5. SEPTEMBRĪ

 2. tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons 2020». Ieeja – bez maksas (Pasta
salā).
 No pulksten 12 līdz 15 – ģimenes diena «Atvadas no vasaras brīvlaika».
Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: Anšlavs Eglītis «Kazanovas mētelis». Komēdija divās daļās. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

8. SEPTEMBRĪ

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

10. SEPTEMBRĪ

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

11. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 19 – «IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem 125».
Koncertā piedalās panākumiem bagāti mūziķi un mākslinieki – Jelgavas kamer
orķestris un diriģents Aigars Meri, Lielās mūzikas balvas 2020 laureāti ērģelnieks
Aigars Reinis un saksofonists Aigars Raumanis, čellists Maksims Beitāns, akordeoniste Marija Vasiļjeva, soprāns Inese Romancāne un iemīļotais mūziķis Jānis
Aišpurs, kuram pievienosies jauktais koris «Balti». Biļešu cena – 3–8 € (brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).

12. SEPTEMBRĪ

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

13. SEPTEMBRĪ

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

14. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 14 – svinīgā ziedu nolikšana Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes dzimšanas dienā (pie J.Čakstes pieminekļa).
 Pulksten 16 – Dzintras Žvagiņas grāmatas «Jelgavnieki 1918–2019» atklāšana.
Ieeja – bez maksas (Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 19 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755».
Biļešu cena – 1–2 € (Pasta salā).

27. AUGUSTA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Horizontāli
1. Karameļu darbnīca.
9. Izaugsmei.
10. Alunāna.
12. Piena.
13. Ledus.
14. Mītava.
18. Lācēnu.
19. Alnis.
21. Tornis.
23. Divdesmit astoņas.
24. Promenāde.

Vertikāli
2. Mīlestības aleja.
3. Students.
4. Studentu.
5. Valdekas.
6. Zirgi.
7. Laika rats.
8. Laika vilciens.
11. Pils.
15. Jokdaris.
16. Smilšu.
17. Prāta vētras.
20. Deviņi.
22. Šarlotes skūpsts.
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 Sintija Čepanone

Ar moto «Vārdā ir spēks» 12.
septembrī tikties Jelgavas
vecpilsētā aicina Vecpilsētas
ielas svētki. Šogad tematiskais akcents likts uz vārdu,
kas ir visa pamatā, un šajā
reizē tieši ar vārdu tiks atdzīvināta Vecpilsētas iela, rosinot
uz to palūkoties no mazliet
cita skatpunkta.
«Šis ir periods, kad visi esam dzīvojuši
mazliet klusāk un neierastāk. Daudz
teikuši, daudz runājuši, daudz vārdu
sacījuši. Šie svētki ir arī Dzejas dienu
laikā, kas šogad tiek atzīmētas ar moto
«Dzeja dziedē», un zinām, ka arī vārds
dziedē, tāpēc šogad uzsvaru liksim uz
vārdu, dzeju un dažādām teātra formām,» par svētkiem saka to režisors
Sandis Kalniņš.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde papildina, ka šogad
Vecpilsētas ielas svētkos būs simbolisks
tirdziņš, radošās darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem, dziesmas koncertos, dzeja
un proza teātru uzvedumos, iespēja novērtēt Jelgavu mākslinieka Ulda Rogas
acīm un ielūkoties Vecpilsētas ielas 14.
namā.
Šogad Vecpilsētas ielas svētku programmu pulksten 12 iesāks Jelgavas
Latviešu biedrības teātris, kas izrādīs

fragmentu no Augusta fon Kocebū lugas
«Vientiesis gadatirgū» Aijas Treijas režijā.
Šo lugu 1863. gadā latviskojis un lokalizējis Johans Heinrihs Baumanis ar nosaukumu «Lustīgais nerris uz tirgus plača»,
un tās darbība noris Jelgavā, stāsta
E.Kaufelde. Pēc tam varēs novērtēt Jelgavas Studentu teātra iestudētos kjogenstāstus, kas tapuši Astras Kacenas vadībā
un atklās komiskas ainiņas viduslaiku
Japānā. Jelgavas pilsētas un Ozolnieku
novada aktieri vedīs muzikālā dzejas
pēcpusdienā, un līdztekus dziesmām
savu vārdu dzejā atklās Žoržs Siksna un
Tirkīza kora ansamblis, kas vienlaikus
uzsāks savas 10. jubilejas sezonu.
Vecpilsētas ielas svētki Jelgavā tiek atzīmēti jau kopš 2013. gada, un to mērķis
jau sākotnēji bija ļaut iepazīt vecpilsētas
vēsturi un aicināt saskatīt tās attīstības
perspektīvas. Turpinot darbu šajā virzienā, šogad svētku dalībniekiem, iepriekš
piesakoties, būs iespēja apskatīt restaurēto ēku Vecpilsētas ielā 14. «Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs ekskursijas
gida pavadībā piedāvās pulksten 10 un
11, bet pulksten 13 būs iespēja doties
izzinošā ekskursijā pa Vecpilsētas ielas
kvartālu,» stāsta E.Kaufelde, uzsverot,
ka vietu skaits ir ierobežots un visām
ekskursijām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005450. Pulcēšanās ekskursijām
– pie ēkas Vecpilsētas ielā 14. Dalībnieki
telpās aicināti lietot deguna un mutes
aizsegu.
Jāpiebilst, ka Vecpilsētas ielā 14 ik-

vienam būs apskatāma arī mākslinieka
U.Rogas izstāde, kas veltīta Jelgavas 755.
jubilejai un piedāvās novērtēt Jelgavas
pilsētas skatus.
Svētku atmosfēru līdzīgi kā citus gadus
papildinās radošās darbnīcas. «Kopā ar
meistarēm no tautastērpu darinātavas
«Austras raksti» varēs iemēģināt roku
aušanā, biedrība «Mans tautastērps» sarūpējusi radošo darbnīcu, kurā zāļu sieva
Līga Reitere mācīs gatavot atvasaras receptes ar augiem ķermenim un veselībai,
Ilze Buivida no lietišķās mākslas studijas
«Sauldare» vadīs divpusējo rakstaino
cimdu adīšanas meistarklasi, keramikas
ceplis «Madze» piedāvās darbnīcu māla
rotu un svečturu darināšanā, Evita
Lisovska no «Prieka mustura» vadīs
darbnīcu radošā apģērba labošanā, parādot, kā ar dekoratīviem elementiem
var novērst nelielus apģērba defektus,
bet skolotāja Iveta Seimanova no biedrības «Latgales etnogrāfiskā vēstniecība»
vadīs darbnīcu bērniem «Tautastērpu
raksti zīmējumos un dekoratīvu priekšmetu izgatavošana ar tautastērpu rakstu
motīviem»,» dažas no iespējām radoši
izpausties atklāj E.Kaufelde, piebilstot,
ka būs apskatāma arī fotogrāfes Ilzes
Strēles mini izstāde – fotogrāfijas un
stāsti topošajai grāmatai «Mans tautastērps pasaulē».
Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem – 12. septembrī no pulksten 8 līdz 17 Vecpilsētas ielā transporta
kustība būs slēgta.

Dziesmu un mūzikas svētki pēc 125 gadiem – atkal Jelgavā
 Sintija Čepanone

1895. gada 15.–18. jūnijā
Jelgavā izskanēja IV Vispārējie
latviešu dziesmu un mūzikas
svētki – vienīgie dziesmu svētki, kas notikuši ārpus Rīgas.
«Jelgavnieku goda un cieņas
jautājums ir turpināt uzturēt
šo svētku tradīciju, tādēļ 11.
septembrī Jelgavas kamerorķestra mākslinieciskā vadītāja
un diriģenta Aigara Meri
vadībā uz brīvdabas koncertzāles «Mītava» skatuves atkal
satiksies dziesma un mūzika,»
saka mūzikas svētku režisors
Sandis Kalniņš.
Ik pa pieciem gadiem ar kādu īpašu
pasākumu Jelgava atzīmē šo pilsētas vēsturē nozīmīgo faktu. «Šovasar nenotika
divi kultūras dzīvē ļoti būtiski notikumi
– Vidējās paaudzes dejotāju svētki un
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki –, tādēļ jo īpašs prieks, ka Jelgavas
koncerts savā ziņā kļūs par dziesmu
svētku tradīciju uzturētāju šajā mazliet
savādajā laikā,» S.Kalniņš piebilst, ka
koncerts veidots ar akcentu uz vārdu
«mūzika», izrādot arī cieņu mūziķiem
jelgavniekiem, jo īpaši šā gada jubilāriem.

Jelgavas kamerorķestra diriģents
Aigars Meri atklāj, ka koncerts iecerēts
viendaļīgs, bet tajā būs jaušami trīs
posmi: «Jo arī tālajā 1895. gadā svētkos
norisinājās trīs koncerti – garīgs, laicīgs
un vokāli instrumentāls.» Viņš stāsta, ka
pirmajā posmā izskanēs Paula Dambja un
Marģera Zariņa skaņdarbi ērģelēm ērģelnieka Aigara Reiņa sniegumā. Zīmīgi, ka
gan P.Dambis, gan M.Zariņš, gan A.Reinis
savulaik bijuši ērģelnieki Jelgavas Svētās
Annas katedrālē. Savukārt pirmo posmu
noslēgs latviešu komponista jelgavnieka
Alvila Altmaņa darbs (izpildītāji – Inese
Romancāne (soprāns), Aigars Raumanis
(saksofons), Jelgavas kamerorķestris), un
jāuzsver, ka A.Altmanis šogad atzīmē 70.
jubileju. «Koncerta pirmā posma programmas veidošana «ap» ērģelēm nav nejauša – Konstantīna Pēkšēna projektētajā
ēkā, kurā pirms 125 gadiem norisinājās
svētku koncerti Jelgavā un kas turklāt
bijusi tajā laikā lielākā koka konstrukcija
Eiropā, bija arī ērģeles! Esmu pat dzinis
pēdas šim instrumentam – pagaidām
bez rezultātiem; svētku ērģeles laikmetu
griežos pazudušas bez vēsts. Toreiz gan
šis instruments izmantots kā atbalsts
vīru balsīm, bet 11. septembrī klausītāji
varēs baudīt ērģeles kā soloinstrumentu,»
stāsta A.Meri.
Koncerta turpinājumā virtuozos skaņ-

darbos varēs novērtēt spožo solistu
jelgavnieku – čellista Maksima Beitāna
un akordeonistes Marijas Vasiļjevas –
talantu.
Savukārt koncerta trešajā posmā
Jelgavas kamerorķestrim pievienosies
Jānis Aišpurs, I.Romancāne un jauktais
koris «Balti». Tiks atskaņotas J.Aišpura
dziesmas Rūdolfa Bērtiņa aranžējumos solistiem, orķestrim un korim, un
A.Meri atklāj, ka izskanēs arī latviešu
tautasdziesma «Pūt, vējiņi». «Jo tieši IV
Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas
svētkos šī tautasdziesma pirmo reizi ir
iekļauta kopkoncerta repertuārā,» atgādina diriģents. Koncertu vadīs muzikoloģe
Liene Jakovļeva.
Kā zīmīgu A.Meri min faktu, ka tolaik,
pirms 125 gadiem, gaisā virmoja epidēmijas draudi – divas nedēļas pirms svētkiem
Kurzemes gubernators piepeši atsauca
Krievijas iekšlietu ministrijas izdoto
atļauju svētku norisei. Arguments – daži
holēras gadījumi Ilūkstes apriņķī. Tiesa,
Jānis Čakste, kas bija atbildīgs par šo
svētku norisi, nekavējoties devās uz Pēterpili un pārliecināja iekšlietu ministru,
ka svētki vairs nav atceļami…
Koncerts notiks brīvdabas koncertzālē
«Mītava» 11. septembrī pulksten 19.
Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes»
kasēs un internetā. Cena – 3, 5 un 8 eiro.

