Godātie pedagogi, skolēni un vecāki!
Jaunā mācību gada sākumā skolēniem novēlu sajust radošo iedvesmu ikvienā mācību priekšmetā, skolotājiem – gūt gandarījumu par savu
un audzēkņu darbu, savukārt vecākiem – drošības izjūtu, kuru sniedz
apziņa par tām nākotnes iespējām, ko bērniem dod kvalitatīva izglītība.
Novēlu droši uzsākt jauno mācību posmu un lai sastapšanās prieks nezūd arī ikdienas darbu ritmā!
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Jauni izaicinājumi

1. septembrī Pasta
salā – «ZinīBUMS»
 Jana Bahmane

Šogad mācību sezonas atklāšanas pasākums «ZinīBUMS»
1. septembri aicina
pavadīt aktīvi – jau
no pulksten 14 Pasta
salā notiks bērnu un
ģimeņu sporta festivāls ar dažādām
aktivitātēm skolēniem, bet no pulksten 16 turpat varēs
izbaudīt koncertu un
atkalredzēšanos ar
draugiem un skolasbiedriem.

Jau pēc pāris dienām vairāk nekā 7000 Jelgavas skolēnu uzsāks jauno mācību gadu, un tradicionāli pirms gaidāmā darba cēliena pilsētas pedagogi sanāk kopā konferencē, lai vēlreiz ieskicētu darba prioritātes. Lielākais izglītības nozares izaicinājums arī šajā mācību
gadā Jelgavā būs pilsētas izglītības attīstības stratēģijas ieviešana, tostarp skolu tīkla sakārtošana, kas aizsākās iepriekšējā mācību gadā.
«Mūsu būtiskākie izaicinājumi ir efektīvs izglītības iestāžu tīkls, pirmsskolas izglītības pieejamība, daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības
programmu īstenošana,» akcentēja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Viņa aicināja pedagogus uz sadarbību, iekļaujošas
izglītības nodrošināšanu un skolēnu individuālo prasmju attīstību. Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsvēra, ka
skolām ir jāturpina darbs, lai definētu savus attīstības virzienus un specializāciju. «Dažas skolas to jau ir veiksmīgi izdarījušas aizvadītajā
mācību gadā, bet citas pie savas specializācijas definēšanas vēl strādā, un esmu drošs, ka jaunajā mācību gadā tā izkristalizēsies. Šajā
procesā ir būtiski pārmaiņas mācību saturā ieviest pakāpeniski un pēctecīgi, atceroties, ka svarīgākais uzdevums ir veidot radošu un
kritiski domājošu skolēnu,» tā domes priekšsēdētājs.
Foto: Ivars Veiliņš
Sākoties jaunajam mācību gadam, pilsētā sveikti arī 15 jauni pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki.

Atvadīsimies no vasaras ar vērienu! Stājas spēkā braukšanas

ātruma ierobežojumi pie
izglītības iestādēm

 Anastasija Miteniece

Foto: no JV arhīva
31. augustā Hercoga Jēkaba laukumā notiks Vispārējie piena, maizes
un medus svētki, piedāvājot vienuviet nobaudīt vairāk nekā 180
ražotāju produkciju, kā arī kopīgi noteikt Latvijas atzītāko medu
un veselīgāko maizi mūsdienīgam patērētājam. Skvērā aiz kultūras
nama varēs izmēģināt gaisa jogu, uzzināt, kā nodzīvot līdz 120
gadiem, veikt veselības eksprestestus un izbaudīt citas sporta un
izzinošas aktivitātes desmit tematiskās zonās – tur pulcēs labsajūtas
festivāls «ESI». Bet Piena paku laivu regate šogad pirmo reizi startēs
Driksā, dienas izskaņā aicinot apmeklēt grupas «Sub Scriptum»,
«Pērkons» un «Dakota» koncertu Pasta salā. Tāpat vasaras pēdējā
dienā Jelgavā notiks SUP, 3x3 basketbola un pludmales volejbola
sacensības. Plašāk ar pasākumu programmu var iepazīties vietnē
festivali.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka jelgavniekiem svētku laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. No 30. augusta pulksten 15 līdz 31. augusta pulksten
17 būs aizliegts novietot automašīnu Krišjāņa Barona ielas posmā
no Uzvaras līdz Pasta ielai un iebrauktuvē uz Hercoga Jēkaba laukumu no Krišjāņa Barona ielas. Tāpat no 30. augusta pulksten 17
līdz 31. augusta pulksten 17 nebūs pieejams stāvlaukums Pilssalas
ielā 1, kur 31. augustā notiks 3x3 basketbola sacensības. Bet 31.
augustā no pulksten 7 līdz 17 satiksmei būs slēgts Krišjāņa Barona
ielas posms no Uzvaras līdz Pasta ielai.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
šonedēļ pie izglītības
iestādēm ierobežots
maksimālais braukšanas ātrums – ierobežojumi būs spēkā līdz 16.
septembrim. Savukārt
no 2. septembra divas
nedēļas pie skolām
dežurēs policisti.
Zīmes, kas ierobežo braukšanas ātrumu līdz 40 kilometriem stundā, šonedēļ uzstādītas Dambja ielas posmā no
Aspazijas līdz Brigaderes ielai,
Akadēmijas ielas abās pusēs no
Vaļņu ielas, Lapskalna ielā no
Uzvaras līdz Blaumaņa ielai,
Pasta ielā no tirdzniecības centra «Vivo centrs» iebrauktuves
līdz Sudrabu Edžus ielai, Pļavu
ielas posmā no Cukura līdz
Ziedoņa ielai, kā arī Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā no Svētes
līdz Raiņa ielai. Pie pārējām
izglītības iestādēm darbojas
jau iepriekš noteiktie ātruma
ierobežojumi.
Būtiski uzsvērt, ka ar mērķi

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

atvieglot piekļūšanu skolai Vecajā ceļā no Pērnavas ielas līdz
6. vidusskolas ieejai tiks atjaunotas uz vasaru noņemtās ceļa
zīmes, kas nosaka apstāšanās
ierobežojumus. Proti, vienā Vecā
ceļa posma pusē tiks izvietotas
ceļa zīmes «Apstāties aizliegts»
– tas nozīmē, ka automašīnu apstāšanās šajā zonā būs aizliegta
pavisam. Savukārt pretējā ielas
pusē tiks izvietotas ceļa zīmes,
kas noteiks apstāšanās aizliegumu darba dienās no pulksten
7.30 līdz 9.
Jāpiebilst, ka tuvāko nedēļu
laikā Skautu ielā, kur jau ir
ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes
«30 kilometru zona» un gājēju
pāreja pie krustojuma ar Rīgas
ielu, tiks izbūvēts ātrumvalnis.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» skaidro, ka gada laikā
šajā vietā reģistrēti vairāki ceļu
satiksmes negadījumi, tādēļ drošības nolūkos pie krustojuma,
kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes tuvumā, papildus
tiks izbūvēts arī ātrumvalnis.
No 2. līdz 16. septembrim rīta
stundās pie izglītības iestādēm
dežurēs Valsts policijas inspektori un pašvaldības policisti.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«Šoreiz esam mainījuši «ZinīBUMA» konceptu, lielāku
uzsvaru liekot uz dažādām
aktivitātēm, konkursiem un
sacensībām, savukārt ar izglītības un ārpusstundu piedāvājumu plašāk varēs iepazīties
tehnikas un inovāciju festivālā
«Mehatrons», kas Jelgavā notiks no 6. līdz 8. septembrim,»
stāsta pašvaldības iestādes
«Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars Pirvics.
Bērnu un ģimeņu sporta
festivāls, ko organizē biedrība
«Gold Barbell», Pasta salā sāk-

sies pulksten 14, nodrošinot
16 dažādas sporta aktivitātes
interesentiem līdz 14 gadu
vecumam. Reģistrācija sacensībām notiks no pulksten 14
līdz 16, bet izmēģināt savus
spēkus visās aktivitātēs festivāla dalībnieki varēs līdz pat
pulksten 18. «Reģistrējoties
sacensībām, katrs dalībnieks
saņems lapu ar atrakciju nosaukumiem, un piedalīties
tajās varēs paša izvēlētā secībā. Pasākuma noslēgumā
tiks noskaidroti veiksmīgākie
dalībnieki divās vecuma grupās – līdz 10 gadu vecumam
un līdz 14 gadu vecumam,»
skaidro organizatori. Tāpat
no pulksten 15 līdz 17 notiks
aktivitātes Spēka teltī – jauniešiem un pieaugušajiem
būs iespēja pārbaudīt savus
spēkus guļspiešanā un vilkmē
no zemes. Festivāla dalībnieku apbalvošana paredzēta ap
pulksten 19.30.
Zinību dienā no pulksten
16 līdz 21 Pasta salā uzstāsies
pašmāju popgrupa «Noslēpums», grupas «Labvakariņ»
un «Amnēzija», kā arī Jelgavas popkoris un «Double
Faced Eels».
Dalība «ZinīBUMĀ» ir bez
maksas.

2019./2020. MĀCĪBU GADA ZINĪBU DIENAS
SVINĪGIE PASĀKUMI
Izglītības iestāde
Jelgavas Valsts ģimnāzija

Svinīgā pasākuma
norises laiks
1. septembrī pulksten 11

Svinīgā pasākuma
norises vieta
Pie skolas

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2. septembrī pulksten 9

Pie skolas

Jelgavas 4. vidusskola

2. septembrī pulksten 10

Pie skolas

Jelgavas 5. vidusskola

2. septembrī pulksten 9

Skolas pagalms

Jelgavas 6. vidusskola

2. septembrī pulksten 10

Skolas pagalms

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

2. septembrī pulksten 9
(jaunie skolēni)
2. septembrī pulksten 10
(visi skolēni)

Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un
mākslas muzejs

Jelgavas Centra pamatskola

2. septembrī pulksten 9

Pie skolas

Jelgavas 4. sākumskola

2. septembrī pulksten 9

Skolas pagalms

Jelgavas pamatskola
«Valdeka»-attīstības centrs

2. septembrī pulksten 10

Skolas pagalms

Jelgavas Paula Bendrupa
pamatskola

2. septembrī pulksten 10

Skolas pagalms

Jelgavas Amatu vidusskola

2. septembrī pulksten 9

Skolas aktu zāle

Jelgavas tehnikums

2. septembrī pulksten 9 –
2., 3., 4. kurss
2. septembrī pulksten 11 –
1. kurss

Skolas aktu zāle

Jelgavas Mūzikas vidusskola

2. septembrī
pulksten 11; 14; 15

Skolas koncertzāle

Lazdiņas privātā pamatskola
«Punktiņš»

2. septembrī pulksten 10

Skolas pagalms
Pulkveža
O.Kalpaka ielā 14

Jelgavas Mākslas skola

2. septembrī pulksten 15

Skolas aktu zāle

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jaunajā mācību gadā Jelgavas izglītības iestādēs darbu
sāks trīs izglītības programmas «Iespējamā misija» pedagogi – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas kolektīvā ienāks
matemātikas skolotāja Evelīna Strelēvica un fizikas skolotājs
Nauris Kaņka, bet vizuālo mākslu Jelgavas tehnikuma audzēkņiem mācīs Beate Gargurne.
Izglītības programma «Iespējamā misija» Latvijā tiek īstenota jau kopš 2008. gada, un tā jauniem talantīgiem cilvēkiem
piedāvā kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem, nākotnes
viedokļu līderiem, kuri ar savu personību motivētu skolēnus
un paplašinātu viņu redzesloku. Piedaloties programmā,
dalībnieki strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot mācību
priekšmetu savā specialitātē, un paralēli skolotāja darbam
divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes «Iespējamās misijas» Līderības attīstības programmā.
Visi trīs Jelgavas jaunie «Iespējamās misijas» pedagogi jau
paspējuši sevi apliecināt izvēlētajā specialitātē un ikdienas
darbā sapratuši, ka viņus saista pedagoģija, tāpēc ir gatavi
mācīties paši, lai ienāktu skolā kā pedagogi ar savu redzējumu par kvalitatīvu izglītību. Galvenais, ko uzsver jaunie
skolotāji, – jauniešiem ir jāmāca izprast lietu sakarības un
domāt plašāk.

«Esmu izvirzījis mērķi – kļūt
par profesionālu pedagogu»
Nauris Kaņka, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas
fizikas skolotājs 8. un 9.
klasēm:
Izglītība: bakalaura grāds
mašīnu projektēšanā un
ražošanā, iegūts LLU
«Šobrīd, pirms Zinību dienas, ir
tāds ļoti pozitīvs satraukums – visu
vasaru esam intensīvi mācījušies
«Iespējamās misijas» programmā,
apgūtas tik daudzas un dažādas mācīšanas metodes, pieejas, ka šobrīd
jau gribas ieiet klasē un sākt izmantot iegūtās zināšanas, atrast to savu
unikālo mācīšanas filozofiju, ko pats
esmu apņēmies balstīt uz trīs pamatiem: droša vide, cieņa un atklātība.
Esmu pārliecināts, ka slikta ziņa
ar laiku labāka nekļūst. Mēs visi
savu reizi kļūdāmies, un kļūdīties ir
normāli. Taču tikai tad, ja mēs par
savām kļūdām varam atklāti runāt,
tās ir iespējams risināt. Neizpildīts
mājasdarbs vai neattaisnots kavējums ir tās sliktās ziņas, kas ar laiku
labākas nekļūs, tāpēc, manuprāt,
tikai atklātība vienam pret otru var
radīt pamatu, no kura mācīšanās
process iegūst.
Man vienmēr ir paticis paskaidrot,
ieinteresēt otru cilvēku, ļaut viņam
izprast, un tas, ka redzu – viņš izprot,
sniedz milzīgu gandarījumu. Tā arī
ir viena no motivācijām, kāpēc esmu
«Iespējamajā misijā», un daļēji to
apjaust man ļāva līdzšinējā darba
pieredze. No vienas puses, kas gan
var būt kopīgs kvalitātes inženiera
darbam ar pedagoģiju, taču, no otras,
– arī kvalitātes inženierim ir jāspēj
panākt, ka viņā ieklausās, ka viņa
norādījumus izprot, ka tiek sasniegts
labāks rezultāts.

Šobrīd mans izaicinājums ir radīt
jauniešos interesi par fiziku. Vēlos izveidot un adaptēt mācību materiālus
un metodes, ar kurām viegli un
efektīvi strādāt klasē, lai sasniegtu
uz kompetenču attīstību vērstus rezultātus. Domāju, ka, sadarbojoties
ar citiem skolotājiem, varam veidot
saikni starp priekšmetiem, mācību
tēmām un uzdevumiem, lai skolēns
sajustu likumsakarības, mijiedarbību un izprastu, kā no viena jautājuma izriet cits, lai fizikas mācību
stunda būtu aizraujoša. Manuprāt,
«Iespējamā misija» ir īstā vieta,
kas ļauj pilnveidot savas mācīšanas spējas. Mēs grupā esam līdzīgi
domājoši jauni cilvēki, un mums
netiek mācītas kādas utopiskas un
ideālas vadīšanas spējas. Es teiktu,
ka «Iespējamā misija» ir profesionāli
vadīts radošums, kur mēs, jaunie
pedagogi, uz savas ādas izbaudām
piedāvātās mācīšanas metodes,
analizējam, kas un kā strādā, ko un
kā pilnveidot.
Apzinos, ka divi turpmākie gadi,
strādājot skolā un vienlaicīgi mācoties «Iespējamajā misijā», būs diezgan saspringti, taču es sev esmu izvirzījis mērķi – kļūt par profesionālu
pedagogu. Tas nozīmē, ka jau skaidri
zinu: pēc diviem gadiem noslēdzoties
«Iespējamajai misijai», es palikšu
skolā. Lai kļūtu par pedagogu ar
lielo burtu, manuprāt, nepieciešami
vismaz seši septiņi darba gadi, kas
skolotājam ļauj pilnībā izstrādāt
savu mācīšanas filozofiju, to aprobēt
un redzēt sasniegto rezultātu. Tāpat
es uzskatu – lai kļūtu par īstu profesionāli, jāiziet cauri visiem attīstības
posmiem: tā sākas ar degsmi un
aizrautību par savu darbu, kam seko
rutīna, iespējams, lejupejoša līkne,
bet tad atkal ir jāpanāk pacēlums.»

VIEDOKĻI
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«Cilvēka izglītība ir viņa dzīves
apdrošināšana»
Evelīna Strelēvica, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas
matemātikas skolotāja 8.
un 9. klasēm:
Izglītība: bakalaura grāds
būvniecībā, iegūts LLU
«Kad es sāku apzināties savas stiprās puses, sapratu, ka viena no tām
ir komunikācija, kas man ikdienā ir
vitāli nepieciešama. Taču, strādājot
par projektēšanas inženieri, kas ir arī
darbs komandā, komunikācija aizņem
tikai aptuveni 20–30 procentus no
ikdienas darba, jo savā būtībā visbiežāk vidējais inženieris ir noslēgts
un pašpietiekams. Jā, man bija super
darbavieta, super darba vadītāji, taču
pienāk brīdis, kad ar to ir par maz.
Kāpēc es esmu šeit, kāds ir mans
dzīves mērķis? Tie ir jautājumi, uz
kuriem atbildot apjautu, ka gribu un
varu dot vairāk. Pedagoģija ir darbs
sabiedrības labā, un pat tad, ja izdodas palīdzēt vienam no simts, tas ir
neatsverams ieguldījums.
Ja jautāsiet, kāpēc es neizvēlējos
studēt pedagoģiju uzreiz pēc ģimnāzijas, teikšu godīgi: tolaik sabiedrības
spiediens bija ļoti liels – inženieris
nekad nepaliks bešā, tur, kur ir nauda, ir labi… Eksaktie priekšmeti man
padevās, tāpēc arī inženierzinātņu
novirziens ģimnāzijā un būvniecības specialitāte augstskolā… Bet es
šodien un es 16 gadu vecumā – tie
ir divi dažādi cilvēki. Nu es vairs
neteiktu, ka labi ir tikai tur, kur ir
nauda. Pienāk brīdis, kad alga nav
motivācija. Manuprāt, nevis atalgojums, bet cilvēka izglītība ir viņa
dzīves apdrošināšana. Un «Iespējamā

misija» ir tā, kas man sniedz iespēju
vēl vairāk nostiprināt savu dzīves
apdrošināšanu, iegūt jaunu neatsveramu pieredzi, kas savukārt ļaus
palīdzēt citiem.
Pirms jaunā mācību gada es saviem
skolēniem noteikti neteiktu, ka tā,
kā bija, vairs nebūs. Nav pareizas un
nepareizas mācīšanas metodes – tās
vienkārši ir dažādas, un katrs pedagogs izvēlas sev atbilstošākās. Arī mēs
«Iespējamajā misijā» esam apguvuši
ļoti plašu mācīšanas metožu bāzi, no
kuras man jāspēj izvēlēties kādas trīs,
ar kurām strādājot un pilnveidojot es
klasē jutīšos droša. Radošums matemātikā ir tas, ko centīšos panākt savā
darbā. Nestandarta domāšana tāpat
kā muskuļi ir jātrenē – nevar no skolēna prasīt to, ko neesi uztrenējis. Es
ceru, ka mums kopā izdosies panākt,
ka mani audzēkņi būs ne tikai izpildītāji, bet arī radītāji, kuri varēs teikt,
ka matemātika ir radoša. Procenti,
daļskaitļi, ģeometriskas figūras – tie
nav tikai cipari un līnijas, tā ir mūsu
dzīve. Pat tad, ja neviens no maniem

skolēniem neizvēlēsies studēt inženierzinātnes, viņiem ir jāsaprot,
ka matemātika dzīvē būs vienmēr:
kāpēc uz papīra alga ir tāda, bet uz
rokas – cita; kurš no kredīta piedāvājumiem ir izdevīgākais; cik liela māja
mūsu ģimenei nepieciešama – tie visi
ir matemātiski aprēķini. Tāpēc arī
šobrīd es eju pa Jelgavas ielām un
vēroju, domāju, ko praktisku vienā
vai otrā pilsētvides vietā ar skolēniem
varētu apspriest, aprēķināt. Teiksim,
ikviens skolēns ir gājis garām Svētās
Trīsvienības baznīcas tornim, bet
diezin vai viņi to ir uzlūkojuši kā
ģeometrisku figūru… Taču tieši šādas – reālai situācijai piesaistītas un
skolēniem asociatīvi izprotamas – lietas, manuprāt, ļauj trenēt radošumu
matemātikā. Esmu pārliecināta, ka
mācīties var ar prieku. Es gribētu
tikt katram skolēnam pēc iespējas
tuvāk, lai saprastu, kur zināšanās ir
caurums, kā to aizpildīt, lai sekmīgi
turpinātu mācības. Savukārt tiem,
kuriem matemātika padodas, gribu
dot iespēju apgūt vairāk.»

«Māksla ir labs veids, kā
paskatīties uz lietām citādāk»
Beate Gargurne, Jelgavas tehnikuma vizuālās
mākslas skolotāja:
Izglītība: bakalaura grāds
grafikas dizainā, iegūts
Latvijas Universitātē
«Manā gadījumā vizuālā māksla
sevī slēpj astoņus priekšmetus, kurus
es pasniegšu Jelgavas tehnikuma
dažādu specialitāšu audzēkņiem.
Katrs no tiem ir īpaši pielāgots
konkrētai specialitātei, piemēram,
mēbeļu galdnieki apgūs zīmēšanu
atšķirīgās tehnikās, izzinot dažādu
stilu un laikmeta mēbeles, apdares
darbu tehniķi mācīsies koloristiku
un kompozīcijas pamatus, viesmīlības
pakalpojumu speciālisti – floristiku,
galda noformējumu. Un šie piemēri
jau vien parāda, cik dažāda ir māksla, cik cieši tā ir saistīta ar citām
profesijām, pat ļoti tehniskām. Tieši
tāpat kā citas profesijas nevar bez
mākslas, arī mākslinieks nevar iztikt
bez zināšanām tādos eksaktos priekšmetos kā ķīmija vai fizika. Grūti taču
iedomāties mākslinieku, kurš veido
lielformāta instalāciju, neizprotot, kā
to uzbūvēt, lai tā nesagāztos! Tāpēc,
manuprāt, māksla ir ļoti labs veids,
kas ļauj paskatīties uz lietām citādāk,
saskatīt kopsakarības.
Māksla vienmēr būs man tuva, taču
arī pedagoģija dzīvē allaž bijusi līdzās
– manā ģimenē ir pedagogi, bet pašai,
šķiet, pirmo reizi doma par pedagoģiju prātā ienāca Rīgas Dizaina skolā,
kur mākslas vēstures stundā pieķēru
sevi pie domas: ja es būtu pedagoģe,
gribētu būt kā mana pasniedzēja. To
pat grūti izstāstīt, bet pasniedzēja
mākslas vēsturi tā prata piesaistīt
mūsdienu dzīvei, ka man, 16 gadu
vecai meitenei no Cēsīm, kura tikko

ieradusies Rīgā, kad visi ceļi vaļā un
mācības nav prātā, viņas vārdi trāpīja
kā naglai uz galvas, liekot saprast,
cik svarīgi ir domāt un analizēt, ka
dzīve nav tik viegla, kā man tobrīd
šķita. Tieši tad arī sapratu, ka savā
dzīvē lietas gribu darīt kvalitatīvi un
pamatīgi.
Par «Iespējamo misiju» biju dzirdējusi un aizdomājusies jau agrāk, taču
tad bija darbs Latvijas Nacionālās
operas un baleta dekorāciju darbnīcā,
pēc tam – privātā uzņēmumā, kas
veido koka dekorus un grāmatas bērniem, un domas par pedagoģiju tika
noliktas malā. Taču pagājušā gada
rudenī dzīve mainījās un bija brīvs
laiks, lai apstātos un bez steigas apdomātu, ko īsti dzīvē vēlos… Tieši tad
arī pieteicos «Iespējamajai misijai».
Šobrīd ar nepacietību gaidu, kad
sāksies darbs skolā. Jau «Iespējamās
misijas» nodarbībās vasarā mums
tika dota iespēja vadīt stundas klasē,
un tas sniedza vēl lielāku pārliecību,
ka pedagoģija man ir pareizais vir-

ziens. Tu ienāc klasē, satiec jaunus
cilvēkus, un tikai no tevis atkarīgs,
kā veidot to labo un drošo vidi klasē,
kā radīt mikroklimatu, lai bērns ar
prieku nāktu uz tavām stundām.
Tad, kad tas izdodas, gandarījums
ir milzīgs.
Es zinu, ka nebūs viegli, bet esmu
gatava nopietnam un saspringtam
darba cēlienam, jo paralēli stundām
klasē arī pašai būs daudz jāmācās.
Taču es uzskatu: lai mācītu, ir jāmācās, tādēļ esmu gatava visam,
ko piedāvās «Iespējamās misijas»
programma.
Šobrīd esmu apņēmusies Jelgavas
tehnikumā palikt arī pēc «Iespējamās
misijas», jo paralēli vizuālās mākslas
pasniegšanai kļūšu par audzinātāju
1. kursa apdares darbu tehniķu
specialitātes audzēkņiem. Tāpēc ļoti
ceru, ka mums kopā izdosies un pēc
četriem gadiem svinēsim izlaidumu!»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts

Izstrādāti saistošie
noteikumi par sabiedrisko
kārtību izglītības iestāžu
sporta laukumos
 Ritma Gaidamoviča

Augusta Jelgavas domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības
saistošos noteikumus
«Par sabiedrisko kārtību
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
sporta laukumos».
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka
pēdējā gada laikā pilsētā būtiski
mainījusies skolu sporta infrastruktūra – šovasar vien ekspluatācijā pieņemti trīs rekonstruēti
sporta laukumi, kas papildināti
ar āra trenažieriem, tajos izveidoti
skrejceļi vieglatlētiem, sporta spēļu
laukumi, ko klāj speciāls gumijas
segums. «Iedzīvotāji šos rekonstruētos laukumus arvien aktīvāk
izmanto savām sportiskajām
aktivitātēm, un, lai skolu sporta
laukumu izmantošana būtu droša
un to ekspluatācijā netiktu pieļauti
pārkāpumi, izstrādāti vienoti
sporta laukumu izmantošanas
kārtības noteikumi, kas nosaka, ko
tajos drīkst un ko nedrīkst darīt,»
skaidro G.Auza.
Skolu sporta laukumu izmantošanas pamatmērķis ir Jelgavas
pilsētas izglītojamo mācību un
sporta treniņu procesa nodrošināšana, taču laukumi ir paredzēti
arī publiskai lietošanai sporta aktivitātēm, un tajos apmeklētājiem
jāievēro laukuma izmantošanas
kārtības noteikumi un jāņem vērā
informatīvās zīmes.
Saistošie noteikumi paredz, ka
skolu sporta laukumi nav publiski
pieejami laikā no pulksten 23 līdz
5, bet pārējā diennakts laikā tie
izmantojami izglītības iestāžu noteiktā laikā. «Katrā skolā mācību
process tiek organizēts atšķirīgi –
vidusskolās un ģimnāzijās mācību
stundas notiek ilgāk, turpretim
sākumskolā tās beidzas agrāk,
līdz ar to sporta laukums publiskai lietošanai ir pieejams agrāk.
Iedzīvotājiem gan jāņem vērā,
ka sporta laukumus treniņiem
izmantos arī pilsētas sporta skolu
audzēkņi, kā arī tajos var notikt
sacensības un citi pasākumi, tādējādi laukumu pieejamība var tikt
ierobežota,» tā G.Auza, piebilstot,
ka tie publiskai lietošanai var būt
slēgti arī uzkopšanas vai tehnisku
sagatavošanās darbu dēļ. «Katras
skolas sporta laukuma noslogojums būs zināms septembrī, kad
sāksies jaunais mācību gads. Ar
to varēs iepazīties katras izglītības
iestādes mājaslapā, kā arī informācija par laukuma noslogojumu
un pieejamību individuālām sportiskām aktivitātēm tiks izvietota
pie sporta laukumiem,» stāsta
pārvaldes vadītāja.

Saistošie noteikumi paredz:
lai nebojātu sporta laukumu segumu, tajos kategoriski aizliegts
braukt ar jebkāda veida transportlīdzekļiem vai pārvietošanās
līdzekļiem, izņemot tehniskos
palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, un ar pašvaldību saskaņotos pasākumos. «Īpaši svarīgi tas
ir rekonstruētajos stadionos – pie
Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas –, kuros
ieklāts mīkstais gumijas segums.
Pa to nedrīkst pārvietoties ne
ar velosipēdu, ne skrejriteni, ne
skrituļslidām. Skrejceļš ir domāts
tikai skriešanai, turklāt – ar sporta
apaviem. Tāpat tas attiecas uz katru stadiona sektoru, kas paredzēts
konkrētam mērķim, – vai tas būtu
basketbolam, volejbolam, vai cita
sporta veida aktivitātēm. Mīkstā
seguma laukumi nav pielīdzināmi skeitparkam, kurā ir cietais
segums, kas var izturēt lielu slodzi.
Dodoties uz stadionu, iedzīvotāji
savus velosipēdus aicināti atstāt
tiem paredzētā vietā pie skolas,»
skaidro Jelgavas Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis,
norādot, ka šobrīd tiek gatavoti
informatīvie stendi, kuros būs
norādīts, ko drīkst un ko nedrīkst
darīt stadionā. Šādi stendi tiks izvietoti pie visiem rekonstruētajiem
stadioniem.
Saistošie noteikumi nosaka,
ka laukumu un tā aprīkojumu
aizliegts lietot tam neparedzētiem mērķiem, neatbilstoši to
paredzētajam lietošanas veidam
vai nestspējai; lietot apavus vai
inventāru, kas neatbilst fizisko
aktivitāšu veikšanai vai bojā segumu; atrasties laukumā ārpus publiskās pieejamības laika; patvaļīgi
pārvietot, pārveidot laukuma
aprīkojumu vai izveidot jebkādas
konstrukcijas; traucēt citiem
apmeklētājiem, apdraudēt savu
vai citu apmeklētāju veselību; uzturēties tajos ar mājdzīvniekiem,
izņemot ar pašvaldību saskaņotos pasākumos; ienest stikla
taru, sprādzienbīstamus, viegli
uzliesmojošus priekšmetus vai
vielas; izmantot skaņu iekārtas
publiskai mūzikas atskaņošanai,
izņemot ar pašvaldību saskaņotos
pasākumos.
Sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu stadionos kontrolēs
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, un par noteikumu neievērošanu fiziskām personām var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu līdz 350 eiro.
Jāpiebilst, ka saistošie noteikumi vēl tiks izskatīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tie stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 167 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļi publicēti 22.
augusta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 139 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ojārs Dzērve, Laima Miklona, Evija Torne, Aleksejs Gaidamovičs, Maija Luce,
Oksana Česnokova, Sandra Īriste, Dace Hercberga, Guna Rampāne,
Anita Tamisāre, Andrejs Andrejevs, Laila Fišere, Dzidra Botore.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt mēneša
laikā no šī paziņojuma publicēšanas, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63005567 vai 63005574.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Foto: Ivars Veiliņš

Satiksmi Lapskalna
ielā atjaunos šonedēļ
 Anastasija Miteniece

Īstenojot projektu, kas
paredz mazināt plūdu
draudus Lapskalna, Slokas ielas un 1. līnijas rajonā, 3. jūnijā tika slēgts
Lapskalna ielas posms
no Kazarmes līdz Zvejnieku ielai. Šobrīd tur
noslēdzas asfaltēšanas
darbi, un paredzēts, ka
jau šonedēļ tiks atjaunota satiksme.
Lapskalna ielas posmā pavasarī
īstenota viena no pašvaldības realizētā projekta «Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu
draudu novēršanai» aktivitātēm
– sakārtota ielas meliorācijas
sistēma. Lapskalna iela ir viena
no plūdu apdraudētajām teritorijām pilsētā, jo atrodas zemāk
par Driksas un Lielupes ūdens
līmeni, tādēļ bija būtiski mazināt
šīs vietas applūšanas risku.
Pavasarī Lapskalna ielā no
Kazarmes līdz Zvejnieku ielai
tika izbūvēta saimnieciskā kanalizācija, bet vasarā turpinājās

arī lietusūdens kanalizācijas
izbūve. Līdz šim tur bija kopēja
kanalizācijas sistēma, kas savu
laiku jau nokalpojusi, tāpēc tā tika
pārveidota, atsevišķi izbūvējot
saimniecisko un lietusūdens kanalizāciju. «Saimnieciskās kanalizācijas sistēma lielākoties ir zem
ietves vai gar ielas malu, tāpēc
tās izbūves dēļ satiksme nebija
jāslēdz, vien atsevišķās vietās un
laikā vajadzēja rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Savukārt
lietusūdens kanalizācijas sistēma
atrodas zem ielas braucamās
daļas, tāpēc būvdarbu laikā ielas
posms bija jāslēdz. Šobrīd darbi
pie pazemes komunikācijām ir noslēgušies, Lapskalna ielas posmā
tiek ieklāts asfaltbetona segums
un privātmāju pusē atjaunota
ietve,» skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Pucena, papildinot:
ja laikapstākļi būs labvēlīgi, satiksmes kustība Lapskalna ielas
posmā tiks atjaunota piektdien.
Jāpiebilst gan, ka būvdarbu zonā
vēl nebūs uzklāts horizontālais marķējums un spēkā paliks
braukšanas ātruma ierobežojums

30 kilometri stundā.
Būtiski uzsvērt, ka līdz ar satiksmes atjaunošanu Lapskalna
ielā atsāks kursēt pilsētas sabiedriskais transports. Pilsētas 4., 14.,
15., 22. un 25. maršruta autobusi
kursēs pa ierasto maršrutu – Kārļa iela vairs netiks izmantota kā
apbraucamais ceļš, tiks slēgta arī
tur esošā pagaidu pietura. Vienlaikus, autobusiem atsākot kursēt
pa ierasto maršrutu, iedzīvotājiem
atkal būs pieejama uz laiku slēgtā
pietura «Larelini» abos virzienos.
Jāatgādina, ka Lapskalna ielas
posma sakārtošana ir viena no
pašvaldības realizētā projekta
aktivitātēm – paralēli darbi notiek
arī Jelgavas lidlauka teritorijā,
kur paredzēts rekonstruēt tam
piegulošā poldera slūžas, kā arī
veikt grāvju sistēmas atjaunošanu
Slokas ielas un 1. līnijas rajonā.
Projekta kopējās izmaksas ir
3 905 655,13 eiro, tostarp 1 814
750 eiro ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums,
80 062,50 eiro – valsts budžeta
dotācija pašvaldībām, savukārt 2
010 842,63 eiro – Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums.

Pašvaldība līdzfinansēs četrus
veselības veicināšanas projektus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde paziņojusi
veselības veicināšanas
ideju konkursa uzvarētājus. Pašvaldības
līdzfinansējumu 250
eiro saņems četras veselību veicinošas aktivitātes, kurās jelgavnieki varēs iesaistīties
bez maksas. Trīs no
atbalstītajiem projektiem tiks īstenoti septembrī, viens – oktobrī,
un šobrīd ir sākusies
pieteikšanās bezmaksas nodarbībām.
Šis ir jau otrais gads, kad Jelgavas Sociālo lietu pārvalde rīko
veselības veicināšanas ideju konkursu, dodot iespēju savas idejas
realizācijai saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu. Pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vecākais speciālists veselības veicināšanas jautājumos
Aleksejs Ērglis stāsta, ka šogad
konkursā saņemti septiņi pieteikumi, bet vērtēšanas komisija
atbalstīja četrus – katrs saņems
pašvaldības līdzfinansējumu 250
eiro. Visas nodarbības un treniņi
darbspējas vecuma iedzīvotājiem
būs bez maksas.
Pašvaldības atbalstu projektu

konkursā saņēmuši divi jelgavnieces Ritas Saltumas projekti, kas
tiks realizēti viņas fitnesa studijā
«RS fitness» Dobeles šosejā 2a,
3. stāvā. Fitnesa studijas trenere
piedāvās nodarbības «Atslābinies
ar ROLL», kurās interesentiem
rādīs, kā ar speciāliem pašmasāžas
ruļļiem, masējot ķermeņa sāpošos punktus, iespējams mazināt
sāpes. Šajā aktivitātē var iesaistīties 15 cilvēki, apmeklējot sešas
grupai paredzētās nodarbības. Tās
notiks 9., 11., 16., 18., 23. un 25.
septembrī no pulksten 20.10 līdz
21. Tāpat studijā «RS fitness» būs
nodarbības «Esi spēcīgs ar TRX»
– tajās tiks izmantotas speciālas
piekares sistēmas, kas palīdz
cilvēkam attīstīt muskuļu spēku,
lokanību, līdzsvaru un nodarbināt
dziļo muskulatūru. Arī šajā grupā
tiks uzņemti 15 dalībnieki, un
treniņi notiks 10., 12., 17., 19.,
24. un 26. septembrī no pulksten
20.10 līdz 21. Abām bezmaksas
aktivitātēm studijā «RS fitness»
obligāti iepriekš jāpiesakās pa
tālruni 29618337.
Projektu konkursā atbalstīts arī
Jogas centra iesniegtais projekts
«Pareiza elpošana un elpošanas
vingrinājumi veselībai», ko piedāvā jogas un meditācijas skolotāja Sanita Dubrova. Pasniedzēja
jelgavniekus aicina piedalīties
nodarbībā par pareizu elpošanu.
Nodarbības Jogas centrā Raiņa

ielā 14 (ieeja no pagalma) notiks
1., 8., 15. un 22. oktobrī no pulksten 18 līdz 19. Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 29926033.
Šajā aktivitātē varēs iesaistīties
45 cilvēki, un katrs var izvēlēties,
kurš datums viņam ir ērtākais.
Pasniedzēja uzsver, ka pareiza elpošana būtiski ietekmē fizisko un
psihoemocionālo veselību, palīdz
samazināt saspringumu ķermenī
un atbrīvoties no stresa.
Savukārt fizioterapeite Egija
Kovaļenko ar pašvaldības atbalstu īstenos projektu «Izglītojoša
nodarbība pedagogiem veselības
veicināšanai un slimību profilaksei», 100 Jelgavas pedagogiem
piedāvājot vingrojumu apmācības
kursu. «Mans mērķis ir izglītot
pedagogus par ergonomikas,
fizisko aktivitāšu un vingrojumu
nozīmi ikdienā. Skolotāji daudz
laika pavada sēdus vai stāvus
piespiedu pozā – tas veicina sāpes
muguras, jostasvietas un spranda
zonā un traucē ikdienā kvalitatīvi
veikt darba pienākumus, kā arī
var būt cēlonis ilgstošai darba
nespējai. Tāpēc es aicinu pedagogu
kolektīvus piedalīties nodarbībā,
kurā apkopoti vingrinājumi, kas
ikdienā palīdzēs uzlabot pašsajūtu,» tā E.Kovaļenko. Pedagogu
kolektīvi nodarbībām aicināti
pieteikties, zvanot E.Kovaļenko
pa tālruni 26862456. Nodarbības
varēs notikt jau septembrī.
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 4. septembrī pulksten 13 un 17.
septembrī pulksten 10 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas
filiāle aicina darba ņēmējus uz tikšanos ar darba devējiem. 4. septembrī
pulksten 13 būs tikšanās ar SIA «Euro
Live Technologies» pārstāvjiem – uzņēmums meklē klientu apkalpošanas
operatoru un klientu konsultantu.
Savukārt 17. septembrī pulksten 10 paredzēta tikšanās ar SIA «Steel Pro», kurā
ir vakances montāžas darbu uzraugam,
metāla konstrukciju atslēdzniekam,
metālmateriālu metinātājam, montāžas darbu veicējam un atslēdzniekam.
Tikšanās laikā darba devēji prezentēs
savu uzņēmumu un darba iespējas tajā,
bet potenciālie darbinieki varēs aizpildīt
pieteikuma anketu. Darba meklētāju
tikšanās ar darba devējiem notiks NVA
Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3, 1. stāva
nodarbību telpā.
 Tirdzniecības centrs «Vivo centrs»
30. augustā pulksten 20.30 iedzīvotājus aicina uz bezmaksas
brīvdabas kino seansu Raiņa parkā.
Piedāvājumā – pašmāju komēdija
«Klases salidojums». Skatītāji aicināti
līdzi ņemt krēslu vai pledu. «Vasara
tuvojas izskaņai, un domājām, kā
varētu iepriecināt jelgavniekus. Izpētot
plašo kultūras pasākumu piedāvājumu,
atskārtām, ka šovasar Jelgavā nav bijis
neviena brīvdabas kino seansa, lai gan
iepriekšējās vasarās tie bija apmeklēti.
Mūsuprāt, bezmaksas kino būs labs
vasaras noslēguma pasākums,» atzīst
«Vivo centra» mārketinga vadītāja Laura Bērziņa. Lai filmas skatīšanās būtu
ērtāka, pasākuma organizatori aicina
līdzi ņemt salokāmo krēslu vai pledu, uz
kā apsēsties, tāpat skatītāji var ierasties
ar savu piknika grozu. Filmas seanss ir
bez maksas. Jāatgādina, ka režisora
Andreja Ēķa komēdija «Klases salidojums» pirmizrādi piedzīvoja februārī.
Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants Strads,
Juris Kaukulis, Elīna Vāne un Ieva Puķe.
«25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi
saņem ielūgumu doties uz salidojumu.
Viņu tikšanās – tās ir jaukas atmiņas,
vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais – neprātīga ballīte, kur viņus gaida
trakas lietas,» teikts filmas aprakstā.

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Rotaļa» aicina
mazos peldētājus vecumā
no 2 mēnešiem līdz 3 gadiem

uz sagatavošanu
peldēt apmācībai,

kustību attīstībai un imunitātes
stiprināšanai – katru darba dienu
atbilstošās vecuma grupās.
Lai pieteiktos un uzzinātu vairāk, aicinām
zvanīt pa tālruni 63083102.
Informācija par grupu sadalījumu un
nodarbību laikiem – iestādes mājaslapā
www.pii-rotala.lv.

Jelgavas dome
informē
Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107,
Jelgavā, un projekta izstrādes noteikumu
apstiprināšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019. gada 21. augustā
tika izskatīts un pieņemts lēmums Nr.10/10
«Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
robežu pārskatīšanas uzsākšana dzīvojamai
mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā, un projekta
izstrādes noteikumu apstiprināšana».
«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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«Jundas» jaunajā mājvietā darbus
plāno pabeigt līdz gada nogalei
 Ilze Knusle

«Objekts ir nosiltināts, izbūvētas jaunas komunikācijas
un jumts, nomainīti logi,
uzcelta piebūve, pagalmā
gandrīz pabeigti darbi pie
automoto amatieru ēkas,
izbūvēti lifti, evakuācijas
kāpnes nama ārpusē un
četras kāpnes iekšpusē,
atjaunota arī lielākā daļa
fasādes, un šobrīd pilnā
sparā rit iekšdarbi. Savukārt tuvākajā laikā paralēli
sāksies teritorijas labiekārtošana,» par notiekošo
Zemgales prospektā 7, kur
atradīsies mūsdienīgs bērnu un jauniešu centrs, saka
SIA «Torensberg» darbu
vadītāja palīgs Edgars Ramanis, lēšot, ka jau paveikti
apmēram 70 procenti no
kopējā darbu apjoma. Lai
gan saskaņā ar līgumu būvdarbi jāpabeidz līdz 2020.
gada jūnijam, būvnieki cer
tos paveikt jau šogad.
Rosība manāma teju visos ēkas
stūros – tiek atjaunots centrālās ieejas
griestu un sienu krāsojums, tiek montētas stikla starpsienas, pie sienām
liktas flīzes, krāsoti griesti, tīrīta un
atjaunota fasāde, un, tiklīdz noslēgsies šie darbi, sekos nākamie – linoleja ieklāšana visās telpās, izņemot
svinību un deju zāli, sienu krāsošana,
iekārto griestu montāža un teritorijas
labiekārtošana. Palīdzības ielas puse
tiks nobruģēta, un atpakaļ tiks uzlikts
atjaunotais metāla žogs, savukārt
pagalma pusē tiks izveidots strītbola
laukums, ierīkota stāvvieta 14 automašīnām, trīs velonovietnes,
soliņi un puķu dobes. Pagalma pusē esošais drāšu
žogs tiks nomainīts,
kā arī uzstādīti metāla automātiskie
vārti. Paralēli notiek
dažādu vēsturisko
elementu – durvju,
podiņu krāšņu, svinību
zāles karnīzes un citu –
restaurācija, kas uzticēta apakšuzņēmumiem.
«Šobrīd objektā dienā
strādā 40–45 cilvēki, un
tas ir pietiekami, lai plānotos darbus pabeigtu
līdz gada nogalei,» norāda E.Ramanis.
Tiesa, procesā nācies
saskarties arī ar neparedzētām situācijām. Piemēram, bija jāpastiprina jumta
sijas bēniņos, jo esošās koka

sijas vairākās vietās bija sabojājušās
un satrunējušas. Tāpat konstatēts,
ka divas betona kāpnes ēkā tomēr ir
pārāk stipri nodilušas, lai tās varētu
atjaunot, tādēļ tika uzbūvētas citas.
Arī svinību zāles pārseguma nesošās
sijas bija satrupējušas, tāpēc izbūvētas
no jauna. Neiztika arī bez dabas spēku
iejaukšanās, proti, kādas telpas loga
ailā putns pamanījās ievīt ligzdu, un
būvnieki gaidījuši, kamēr tas izperē,
lai varētu turpināt darbu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka ēka Zemgales prospektā 7 kļūs
par modernu bērnu un jauniešu centru – uz to pēc atjaunošanas gan no
Pasta, gan no Skolas ielas pārcelsies
«Junda», un jaunajā vietā bērniem
un jauniešiem pieejamo brīvā laika
pavadīšanas iespēju klāsts tiks paplašināts. «Tiklīdz būs sakārtota ar
būvdarbiem saistītā dokumentācija,
sāksim pārcelšanās, iekārtošanās
darbus, un plānots, ka jaunajā ēkā varēsim darboties, vēlākais, no nākamā
gada septembra,» norāda «Jundas»
vadītājas vietnieks Māris Kalniņš.
Jelgavas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes projektu
vadītāja Krista Vula stāsta, ka darbi
Zemgales prospektā 7 tiek realizēti
trīs kārtās, tostarp īstenojot projektu
«Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas
Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana» SAM 4.2.2.
aktivitātē «Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās».
Projekta kopējās izmaksas ir 3 721
995,45 eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 3 238 070,34
eiro, 219 462 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 264
463,11 eiro – valsts budžeta dotācija
pašvaldībām.

Foto: Ivars Veiliņš un no SIA «Torensberg» arhīva

Ēkas pagalma puse kļuvusi ļoti saulaina. «Kad piebūvei, kas celta 1973.
gadā, noņēmām poligrānu – cementa un līmes maisījumu –, apakšā bija
ķieģeļi. Mēs tos notīrījām un arī pārējo ēkas pagalma fasādi nokrāsojām
dzeltenu,» stāsta SIA «Torensberg» darbu vadītāja palīgs Edgars Ramanis.

Palīdzības ielas pusē ir stiklota fasāde, kas stilistiski
saskan ar jauno piebūvi pagalma pusē. Šāds risinājums
izvēlēts, lai noslēptu ēkas ārsienu siltinājumu. Tur ir arī
izbūvēts viens no diviem liftiem, kas nodrošinās piekļuvi
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ēka Zemgales prospekta un Palīdzības ielas stūrī celta
1888. gadā pēc arhitekta Aleksandra Johana Frīdriha
Baumaņa projekta kā patversme tirgotāju atraitnēm
par Jelgavas grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera
testamentā pilsētai novēlētiem līdzekļiem. Visiem
par pārsteigumu, demontējot fasādes apmetumu,
uzietas četras dekoratīvas plāksnes. «Uz divām teksts
ir redzams un gandrīz salasāms, tāpēc šīs plāksnes
atjaunosim, bet diemžēl uz atlikušajām divām
neko nevar salasīt,» stāsta SIA «Torensberg» darbu
vadītāja palīgs Edgars Ramanis. Nojaušams, ka uz
plāksnēm ir iegravēta pateicība ēkas arhitektiem
un celtniekiem. «Šīs ir vērtīgas vēsturiskas liecības. Ņemot vērā, ka Gustavs Ādolfs Reiers
savulaik Jelgavā bija ievērojama personība
un Goda pilsonis, būtu jauki, ja sabiedrībā šo
ēku atpazītu kā Reiera
namu,» papildina vēsturnieks arheologs Andris
Tomašūns, kurš objektā veica
arheoloģisko uzraudzību.

Jaunās piebūves otrajā stāvā būs automodelisma trase. Kā savdabīgs
interjera elements iecerēts kādreiz RAF būvētais mikroautobuss «Latvija»,
kas saņemts dāvanā no autobūves entuziasta Andra Dambja. Busiņš tiks
atjaunots – tas būs ar salonu un sēdekļiem, bet bez motora, lai to varētu
izmantot kā vietu, kur iekāpt pasēdēt, papļāpāt.

Tā kā centru apdzīvos bērni
un jaunieši, sienas tajā būs
krāsainas – katrā telpā plānoti
divi trīs toņi. Atsevišķās telpās
tiks izmantota tāfeles krāsa, lai
uz sienām varētu rakstīt
un zīmēt ar krītu. Savukārt labierīcībās sienas
būs flīzētas – raksti
vispirms top uz grīdas,
un tikai tad flīzes tiek liktas
pie sienām.

Objekts ir interesants ar to, ka tajā jāveic plaša spektra darbi
– gan jārestaurē, gan jāsiltina, gan jābūvē no jauna. Pilnīgi no
jauna ir uzcelta 13x21 metru liela divstāvu piebūve ar stiklotu
sienu uz Sporta ielas pusi un klinšu kāpēju sienu pie pagalma
puses sienas. Ēkas 1. stāvā atradīsies lekciju zāle, informācijas
tehnoloģiju klase, teātra telpa un mūsdienu deju zāle, bet 2.
stāvā – automodelisma trase.
Pilnā sparā rit arī
ēkas centrālās
ieejas atjaunošana
– logs jau nomainīts, un šobrīd tiek
atjaunots griestu
un sienu krāsojums
un ornamenti. Vēlāk ieliks arī durvis,
kas šobrīd tiek izgatavotas pēc vēsturiskajiem attēliem,
jo padomju laikā
greznās durvis tika
nomainītas pret
parastām.

Lai telpas nepadarītu tumšākas, dažādu zonu norobežošanai izmantotas stiklotas konstrukcijas. Savukārt, lai būtu vieglāk organizēt darbu,
iekštelpās izbūvēts arī kravas lifts no pirmā uz otro stāvu.

Ēkas senākajā daļā, kas ir 130 gadu veca, vairākās telpās,
īpaši 1. stāvā, uz sienām atstāti seno ķieģeļu atsegumi.
Ķieģeļi tika tīrīti, slīpēti, bet bojātie – aizstāti ar citiem,
kas iegūti, veidojot ēkā jaunas durvju ailas.
Palīdzības ielas pusē
jāatjauno dekoratīvie
rustakmeņi. Nodrupušie top no jauna –
pašgatavotās
silikona veidnēs no
remontjavas tiek
izveidoti atbilstoša
izmēra elementi.

Ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts

Hokejisti dosies uz Ukrainu BK «Jelgava/LLU» aicina uz
HK «Zemgale/LLU», gatavojoties atvērtajiem treniņiem
jaunajai sezonai, no 6. līdz 8. septembrim piedalīsies starptautiskā hokeja
turnīrā «Donbass Open Cup 2019»
Ukrainas pilsētā Družkivkā. Spēļu
grafiks: 6. septembrī pulksten 20.30
«Comarch Cracovia» (Polija)–HK
«Zemgale/LLU»; 7. septembrī pulksten 19 – «Donbass» (Ukraina)–HK
«Zemgale/LLU»; 8. septembrī pulksten 15 – HK «Zemgale/LLU»–«Kremenčuk» (Ukraina). Jāpiebilst, ka
2018. gadā šajā turnīrā jelgavnieki
izcīnīja uzvaru. Atgriežoties no Ukrainas, «Zemgale/LLU» jau 11. septembrī pulksten 19.30 Jelgavas ledus
hallē aizvadīs pirmo jaunās sezonas
Latvijas Virslīgas čempionāta spēli
pret HK «Olimp».

BK «Jelgava/LLU» aktīvi gatavojas
jaunajai sezonai un piedāvā iespēju
jebkuram interesentam – vai tas būtu
vidusskolas pēdējo klašu audzēknis,
students, vai pieredzējis basketbolists – izmēģināt savus spēkus un
piedalīties komandas atvērtajos
treniņos. «Šādu praksi īstenojam
jau vairākus gadus, un tā ir devusi
rezultātu, piemēram, pērn tieši pēc
atvērtā treniņa komandai pievienojās
Reinis Jānis Avotiņš, kurš Jelgavā sāka
studēt,» stāsta BK «Jelgava» valdes
priekšsēdētājs Dins Ušvils. Atvērtie
treniņi notiks 4., 5. un 6. septembrī
pulksten 20 sporta hallē Mātera ielā
44a. Uz treniņu līdzi jāņem atbilstošs
apģērbs.
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SPORTS
FK «Jelgava» iekļūst Latvijas Biļeti uz Slovēniju
kausa pusfinālā
izcīna vietējie
21. augustā Daugavpilī Latvijas kausa
ceturtdaļfināla spēli
aizvadīja FK «Jelgava» un BFC «Daugavpils». Ar 2:1 uzvaru
svinēja jelgavnieki,
iekļūstot Latvijas kausa pusfinālā. Pusfināla pārus noteiks izlozē septembrī, bet
turnīra sezonas finālspēle norisināsies
26. oktobrī ZOC. 25. augustā abas
komandas tikās ZOC, aizvadot Virslīgas
čempionāta spēli, kas noslēdzās neizšķirti
ar 2:2. 31. augustā plānotā spēle pret
«Riga» FC pārcelta, tāpēc nākamais Virslīgas mačs FK «Jelgava» būs 14. septembrī
izbraukumā pret FK «Ventspils».
Foto: Ivars Veiliņš

ZOC 24. augustā notika pēdējais šā gada
amatieru futbola turnīra «Mītava Open»
posms, kurā galveno balvu – ceļojumu uz
2020. gada Eiropas futbola čempionāta
kvalifikācijas spēli Slovēnijā starp Slovēnijas un Latvijas izlasi – izcīnīja komanda
«Pārlielupe», kurā apvienojušies spēlētāji
no Ozolniekiem un Jelgavas. «Šādu turnīru noteikti vajag, jo vasarā amatieriem
praktiski nav kur uzspēlēt. Ziemā ir
dažādi turnīri, bet vasara ir tukšais laiks,
tāpēc, uzzinot par «Mītava Open», uzreiz
pieteicāmies. Ļoti ceru, ka šī tradīcija tiks
turpināta arī nākamgad. Balva, protams,
ir ļoti patīkama, bet tā nebija galvenā
motivācija – mums vienkārši patīk spēlēt
futbolu,» saka komandas «Pārlielupe»
dalībnieks Kaspars Aksjonovs.
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«Silvas ziķeru» trasē –
10 medaļu

«Silvas ziķeru» trasē
Smiltenē nedēļas nogalē aizvadīts «SMScredit.
lv» BMX čempionāta 6.
posms, kurā piedalījās
arī 25 Jelgavas BMX
kluba «Mītavas kumeļi»
braucēji. Pirmspēdējais šī čempionāta
posms jelgavniekiem rezultējies ar desmit
medaļām – trim zelta, sešām sudraba un
vienu bronzas. Čempiona titulu 6. posmā izcīnīja Markuss Soļims B11 grupā,
Oskars Mežraups krūzeru 12–16 grupā
un Alvis Lānso krūzeru 30+ grupā. 7.
posms, kas būs noslēdzošais «SMScredit.
lv» BMX čempionātā, notiks 14. septembrī Mežaparka trasē Rīgā.
Foto: Sanda Tūtere

Andris Grīnfelds kļūst par
Galvenais ieguvums
Latvijas labāko enduristu
PČ peldēšanā – pieredze
 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

No Ungārijas galvaspilsētas Budapeštas, kur notika FINA pasaules junioru
čempionāts peldēšanā 50
metru baseinā, atgriezies
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēknis Didzis Rudavs. Viņš
čempionātā uzrādīja šīs
sezonas labāko laiku 100
metros brasā, sasniedza
jaunu personīgo rekordu
50 metros brīvajā stilā, bet
ar rezultātu savā vadošajā
distancē – 50 metros brasā
– sportists nav apmierināts. «Taču svarīgākais ir
gūtā pieredze, jo katras sacensības kaut ko māca, liek
analizēt, izprast sevi, norūda,» pārliecināta D.Rudava
trenere Astra Ozoliņa.
FINA pasaules junioru čempionāts peldēšanā 50 metru baseinā
notika no 20. līdz 25. augustam,
un jelgavnieks tajā sevi apliecināja
četrās distancēs – 100 metros brasā,
50 metros brīvajā stilā, 50 metros
tauriņstilā un 50 metros brasā. «Didzim ir vajadzīgs laiks, lai iepeldētos,
tieši tāpēc treniņa nolūkos viņš
čempionātā piedalījās ne tikai savā
vadošajā distancē – 50 metros brasā
–, bet pirms tās aizvadīja sacensības
vēl trīs citās disciplīnās,» stāsta
trenere, norādot, ka šādi cerēts
panākt labāku rezultātu D.Rudava
kroņa distancē, tomēr tas neizdevās.
«Pieļauju, ka pārējām disciplīnām
viņš pievērsās vēsāku prātu, jo tajās
rezultāts nebija tik svarīgs. Galvenais bija sajust sacensību atmosfēru,
peldēt baseinā, kurā notiek sacensības, lai gan sportistiem čempionātā
bija iespēja trenēties tikpat lielā
baseinā. Tomēr tas viss līdz galam
neattaisnojās – galvenajā startā

Nedēļas nogalē Ropažu
novada sporta kompleksā
«333» notika Latvijas čempionāta enduro 6., noslēdzošais, posms, kurā startēja arī jelgavnieks Andris
Grīnfelds. Viņš šajā posmā
E2 klasē izcīnīja 1. vietu,
uzvarot arī šo sacensību
absolūtajā vērtējumā, turklāt A.Grīnfelds šosezon ir
izcīnījis Latvijas čempiona
titulu enduro.

Foto: no D.Rudava
personīgā arhīva

stress ņēma virsroku, un grūti pat
pateikt, kāpēc,» atzīst trenere.
Pirmo startu jelgavnieks aizvadīja
20. augustā, 100 metru brasa peldējumā uzrādot šīs sezonas labāko
laiku – 1:04,43 minūtes. Didzis 79
peldētāju konkurencē ierindojās 41.
vietā. 50 metru brīvā stila sacensībās
22. augustā JSPS audzēknis izcīnīja
58. vietu 110 dalībnieku konkurencē,
sasniedzot jaunu personīgo rekordu.
Viņa laiks – 24,59 sekundes. «Ņemot
vērā, ka šī distance īsti nav manējā,
rezultāts ir labs. Konkurence bija liela – 110 pasaules labāko peldētāju –,
un es esmu viņiem pa vidu,» pēc starta atzina Didzis, norādot, ka pēdējo
reizi 50 metru brīvā stila sacensībās
startējis 2016. gadā. Savukārt 50
metros tauriņstilā 23. augustā viņš ar
rezultātu 27,35 sekundes ieņēma 72.
vietu 93 dalībnieku konkurencē. Gan
sportists, gan trenere atzīst, ka šajā
distancē svarīgāk par rezultātu bija
nepārpūlēties, lai neatsvaidzinātu
pleca traumu.
Savā pēdējā sacensību dienā – 24.
augustā – jelgavnieks 50 metros
brasā, kas ir viņa vadošā distance, ar
rezultātu 29,08 sekundes izcīnīja 26.

vietu 74 jauniešu konkurencē. «Ar
rezultātu neesmu apmierināts. Šī ir
mana distance, uz kuru čempionātā
liku lielas cerības. Diemžēl netiku
galā ar stresu un emocijām, un tas
atstāja iespaidu uz rezultātu,» vērtē
D.Rudavs. Arī trenere A.Ozoliņa
spriež, ka šai distancei bija nopietni
gatavojušies un cerējuši uz iekļūšanu
vismaz pusfinālā, taču tas neizdevās.
«Tās ir liela mēroga sacensības, kurās
tiekas pasaules labākie peldētāji. Atbildība, protams, ir ārkārtīgi augsta.
Mēs katrs esam citādāks – viens ar
emocijām tiek galā labāk, cits – ne tik
labi. Didzim šajā reizē tas neizdevās,
lai gan šķiet, ka tik augsta līmeņa
starptautiskās sacensībās jau uzkrāta
diezgan liela pieredze,» tā trenere,
norādot, ka tagad sportistam svarīgākais ir sakārtot domas.
D.Rudavs jau šodien, 29. augustā,
kopā ar JSPS audzēkņiem dodas uz
nometni Slovēnijā, bet oktobra vidū
viņš startēs Pasaules kausa peldēšanā posmā Berlīnē.
A.Ozoliņa pārliecināta, ka jebkuras
sacensības ir ļoti vērtīgas, jo tā ir jauna pieredze: «Mēs dzīvē mācāmies ne
tikai no kļūdām, bet arī veiksmēm.»

«Šī bija mana pirmā pilnā Latvijas
čempionāta enduro sezona, un rezultāts ir patiešām labs. Katrā posmā bija
savi kāpumi, kritumi, ķibeles, mainīgi
rezultāti, bet labāko braucēju topa
augšgalā es noturējos,» atzīst Latvijas
čempions enduro A.Grīnfelds. Jāpiebilst, ka enduro sacensībās viņš sāka
startēt aizvadītajā sezonā, kad piedalījās divos Latvijas čempionāta posmos,
lai saprastu, vai tas viņu aizrauj, bet
šosezon Andris piedalījās visos sešos
Latvijas čempionāta posmos, cīnoties
par čempiona titulu E2 klasē.
Sportists vērtē, ka Latvijas čempionātā ļoti sīvas
konkurences viņam nebija – katrā posmā vidēji
septiņi braucēji –, bet tas
nenozīmē, ka nebija jācīnās. «Man pašam lielākais
pārsteigums ir par sestdien notikušo noslēdzošo
posmu sporta kompleksa «333» trasē, kurā es
uzvarēju ne tikai savā
klasē, bet pirmo reizi biju
labākais arī absolūtajā
vērtējumā starp visiem šī
posma braucējiem. Lai gan
trijniekā turējos visu laiku, priekšā man bija pieredzes bagātāki sportisti,
un nedomāju, ka izdosies
viņus noķert. Sportiskā
veiksme bija manā pusē,
jo šoreiz noteicošais bija
ne tikai ātrums un laiks

– liela nozīme bija arī meistarībai
šķēršļu pārvarēšanā. Trasē bija iekļauts ekstrēmais tests, kurā izbūvēti
šķēršļi, un man kā mototriālistam tā
tomēr ir priekšrocība, kas palīdzēja
kopvērtējumā,» stāsta sportists.
Vērtējot Latvijas čempionāta sezonu, A.Grīnfelds atzīst, ka ir pat labāk,
nekā pirmajā sezonā cerējis. «Man izdevās pieaudzēt ātrumu, uz ko daudz
strādāju, un uzlabot arī citas īpašības.
Taču svarīgākais bija saprast, kurā
vietā starp visiem Latvijas enduro
braucējiem es atrodos, un izrādās,
ka esmu augšgalā un spēju cīnīties
par čempiona titulu,» saka sportists,
norādot, ka ir gatavs Latvijas čempionātā startēt arī nākamsezon.
Jāpiebilst, ka A.Grīnfeldam enduro
sezona vēl nav noslēgusies – no 6. līdz
8. septembrim viņš piedalīsies Nāciju
kausā enduro, kas notiks Somijā, bet
oktobrī – Baltijas čempionātā enduro
Igaunijā. «Tad klasiskā enduro sezona
būs beigusies, un šobrīd vēl esmu
pārdomās, vai ziemā startēt superenduro sacensībās,» tā A.Grīnfelds,
sakot paldies savai komandai «CEC
I.S.Racing», kas palīdz un atbalsta
šajā sezonā.
Foto: no A.Grīnfelda
personīgā arhīva

Airētāji aizvadījuši pasaules čempionātu Ungārijā
malnieku. «Mārtiņa rezultāts ir pat
labāks, nekā cerējām. Viņa pāriniePagājušajā nedēļā aizvadīts pasaules čempionāts pieaugušakam ziemā bija pleca operācija, tāpēc
jiem smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā piedalījās arī četri
bija satraukums, kā būs. Jāteic gan,
Jelgavas airētāji. Jelgavas kluba «Barons» smaiļotājs Mārtiņš
ka Mārtiņš šobrīd vairāk trenējas
Veispals komandā ar jūrmalnieku Robertu Pumpu izcīnīja 13.
individuāli, es viņu tikai konsultēju,
vietu divniekos, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
un ar tiem treniņiem ir, kā ir, jo viņš
(BJSS) smaiļotāja Katrīna Smiltniece debijas čempionātu piestudē doktorantūrā Latvijas Sporta
augušo grupā kopā ar rīdzinieci Lauru Skukausku noslēdza 16.
pedagoģijas akadēmijā un ir Murjāņu
vietā divniekos 200 metru un 26. vietā 500 metru distancē,
Sporta ģimnāzijas teritoriālās strukkanoe airētāja Jūlija Gutova ieguva 15. vietu vieniniekos 500
tūrvienības «Specializētā airēšanas
metru distancē un 25. vietu 200 metru distancē, bet Roberts
sporta skola» vadītājs,» stāsta BJSS
Lagzdiņš 1000 metru distanci kanoe vieniniekos noslēdza
smaiļošanas treneris Juris Lauris,
23. vietā.
norādot, ka šogad čempionātā bija
ļoti liela konkurence, jo tā bija pirmā
Pasaules čempionāts pieauguša- augstākais jelgavnieku sasniegums atlase Tokijas olimpiskajām spēlēm.
jiem notika Ungārijas pilsētā Segedā ir 12. vieta smaiļošanā divniekos,
«Ir milzīgs prieks par Katrīnu,
no 21. līdz 25. augustam, un vis- kuru izcīnīja M.Veispals pārī ar jūr- kurai šī bija debija pieaugušo čem-

 Ritma Gaidamoviča

pionātā. Viņa ir juniore, taču pēc
Latvijas čempionāta, kurā pārī ar
Lauru pārliecinoši uzvarēja, nolēmām, ka pieredzes gūšanas nolūkā ir
jābrauc uz Ungāriju. Katrīna šobrīd
ir perspektīvākā Latvijas smaiļotāja
juniore, un svarīgi, lai viņa gūst starptautisku sacensību pieredzi. Nereti gadās, ka sportisti mājās uzrāda izcilus
rezultātus, bet, aizbraucot uz lielām
sacensībām, no uztraukuma nevar airi
rokā noturēt. Taču Katrīna nesalūza
30 tūkstošu skatītāju priekšā, un tas
ir labs rādītājs. Viņa ir ļoti motivēta
strādāt, lai pierādītu, ka var cīnīties
starptautiskā arēnā,» vērtē treneris.
BJSS kanoe airēšanas treneris
Sergejs Bobkovs atzīst, ka J.Gutova

čempionātā sevi labi apliecināja – nobrauca savām spējām atbilstošā līmenī. «Iespējams, sportiskās veiksmes
mazliet pietrūka – tā ļautu pakāpties
par divām vietām. Taču viņa vēl ir
jauna, un panākumi ir priekšā, tikai
jātrenējas,» tā treneris, norādot, ka
no Roberta gan bija gaidījis vairāk.
«Pērn viņam bija 14. vieta, bet šogad
– tikai 23. Tiesa, līdz ar atlasi Tokijas
olimpiskajām spēlēm arī konkurence
čempionātā bija divreiz lielāka – pērn
bija trīs priekšbraucieni, šogad – seši,
un tikai pieci labākie saņēma ceļazīmi uz Tokiju. Bet mēs neatmetam
cerības par Tokiju un pavasarī piedalīsimies atlikušajos atlases posmos.
Protams, viegli nebūs,» tā S.Bobkovs.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
(reģ.Nr.40003646836)
aicina pievienoties savai komandai

KLIENTU KONSULTANTU(-I).

Darba pienākumu veikšanai nepieciešams:
• labas valodu zināšanas mutiski un rakstiski
(latviešu, angļu, vācu, krievu);
• prasme apkopot, analizēt un sistematizēt
informāciju;
• prasme patstāvīgi plānot darbu un sekot tā izpildei;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un biroja tehniku;
• vēlama pieredze darbā ar resursu vadības
sistēmu SAP;
• labas saskarsmes spējas;
• noturība stresa situācijās.

Mēs piedāvājam interesantu un dinamisku darbu
stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā ar iespēju
veidot ilgtermiņa profesionālo karjeru, labus darba
apstākļus un atalgojumu, sākot no 1100 eiro (bruto).

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

• sociālo zinību skolotāju – nepilna slodze;
• Latvijas un pasaules vēstures skolotāju –
nepilna slodze;
• speciālo pedagogu(-ģi) – pilna slodze.

• sākumskolas skolotāju – pilna slodze;
• matemātikas skolotāju (5., 6. klase) –
nepilna slodze;
• dabaszinību skolotāju – nepilna slodze;
• ģeogrāfijas skolotāju – nepilna slodze;

Mēneša alga – no 750 EUR par slodzi.

Visus, kas vēlas pievienoties mūsu komandai
(ar darba pieredzi vai bez tās), savu motivācijas vēstuli un CV ar norādi «Klientu konsultants» lūdzam sūtīt līdz 20. septembrim pa
e-pastu cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu uz
adresi: «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004. Informācija pa
tālruni 63012243 vai 63012206.

CV sūtīt pa e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv.
Adrese – Filozofu iela 50.
Tālrunis uzziņām – 63023866.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»

(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 1920,48 m3, kas atrodas Jelgavas
pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma «Siliņu–Viskaļu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 09000290601.
2. Izsole notiks: 2019. gada 11. septembrī plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Sludinājumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019. gada 10. septembrim, iepriekš sazinoties
ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam
piedāvājums jāiesniedz 2019. gada 11. septembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 33 600,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 3360,00 euro
jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», konts
LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku cirsmas izsoles nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM
PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 30. septembrim (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 23 258,71 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv
vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084470, sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts

Teātris 60. jubilejas sezonu sāks
ar «Mīlestību un baložiem»
 Jana Bahmane

Novembrī Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
atzīmēs savu 60. jubileju un jaunās sezonas
ieskaņā 4. un 5. septembrī pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā aicina
uz Vladimira Gurkina
darba «Mīlestība un
baloži» iestudējumu
Arvīda Matisona režijā.
«Sezonas lielā izrāde, kas pulcēs
teju visu teātra trupu, būs režisores Lūcijas Ņefedovas iestudētā
Bomaršē luga «Figaro kāzas»
– pirmizrāde plānota teātra jubilejas mēnesī, novembrī. Tāpat
šobrīd top mūsu teātrī nebijis
projekts – režisors Andris Bolmanis iestudē darbu, kurā apspēlēta
bišu dzīve,» stāsta Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra direktors režisors
Arvīds Matisons. Viņš atzīst, ka
teātra jaunā sezona atklāta jau
18. augustā, pirmo reizi spēlējot uz
brīvdabas koncertzāles «Mītava»
skatuves, kur iestudējums «Seši
mazi bundzinieki» izskanēja ar
jaunu vērienu. «Manuprāt, tas ir
liels notikums, ka šo ilgo darbības
gadu laikā ne reizi neesam jutuši,
ka mēs varētu izzust, un par šo
atbalstu esam pateicīgi pilsētai un
iestādei «Kultūra». Paldies par to,
ka varam strādāt ar pilnu krūti!»
tā A.Matisons, kura dzīvē Alunāna

Foto: Ivars Veiliņš
teātris ir jau 50 gadu.
Sadzīviskas ainas un attiecību
līkločus, kas ļaus saskatīt smieklīgo, traģisko un patieso kādas
ģimenes dzīvē aizvadītā gadsimta
70. gados, jaunnedēļ varēs izbaudīt
izrādē «Mīlestība un baloži» – šis
darbs, kā atklāj A.Matisons, viņu
uzrunājis ar tajā pausto cilvēcīgumu. «Darbā tvertas cilvēku
attiecības, sadzīve. Varbūt tajā
ir arī dažādi sakāpinājumi, bet
visam pāri ir mīlestība ģimenē,
ko neviens nevar izjaukt,» vērtē
režisors, norādot, ka fragmenti

no krievu filmas ar tādu pašu
nosaukumu viņu ieinteresējuši
ar to, kā cilvēki dzīvo, strādā, mīl,
taču iestudējumā A.Matisons nav
balstījies uz filmu. «Strādājam ar
lielu mīlestību, un domāju: ja kaut
ko dara ar mīlestību, rezultātam ir
pavisam cita vērtība,» tā režisors.
Mīlestības temats caurvij arī izrādes moto: «Mīlestība, vēlēšanās
būt kopā ar mīļoto, būt daļai no
ģimenes – tā ir vislielākā vērtība.»
A.Matisons saka paldies Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājai Dacei Lielansei par krievu valo-

das teksta eksemplāra tulkojumu
latviešu valodā.
Lomās: Vilnis Auza, Linda Baumane, Katrīna Kreile, Artis Ozols,
Marta Grosberga, Edvīns Letko,
Zaiga Zariņa un Zane Vītoliņa.
Izrādes režisors – A.Matisons,
dekorācijas veidojis Raitis Junkers,
gaismu mākslinieks – Raitis Boss,
muzikālā noformējuma autors
– Guntis Šveicers, kostīmu māksliniece – Elita Majevska. Biļetes
var iegādāties Jelgavas kultūras
namā, «Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā. Cena – 3–5 eiro.

Skolēni saņem somas
un mācību piederumus

Jelgavas Futbola diena –
1. septembrī

 Jana Bahmane

 Ritma Gaidamoviča

Sagaidot jauno mācību gadu, Sabiedrības
integrācijas pārvaldē
notika labdarības akcijas «Ar prieku pretī
zināšanām» noslēguma
pasākums – 24 Jelgavas
skolēni, kuri uzsāks vai
turpinās mācības sākumskolā, saņēma skolas somas ar jelgavnieku
saziedotajiem mācību
piederumiem.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža norāda:
ilggadējā labdarības akcija apliecina, ka jelgavnieki ir gatavi atbalstīt
līdzcilvēkus, ziedojot burtnīcas,
rakstāmpiederumus un citas mācībām nepieciešamas lietas.
«Šis atbalsts mūsu ģimenei,
kurā aug trīs bērni, ir ļoti nozīmīgs. Vecākais šogad ies 5. klasē,
tādēļ zinu, cik izmaksā pirmklasnieka sagatavošana skolai. Turklāt
bērnam nepieciešams gan finansiālais, gan morālais atbalsts, lai
rastu motivāciju mācīties,» vērtē
jelgavniece Kristīne, kuras meita
Marianna pasākumā saņēma

savu pirmo skolas somu. Viņai
piekrīt pirmklasnieka Raivo tētis
Jurijs, papildinot, ka šāds atbalsts
ir patīkams. «Meita mācīsies 3.
klasē, bet jaunākais bērns skolas
gaitas uzsāks nākamgad, tādēļ
novērtējam šo atbalstu,» tā Jurijs.
«Kaut arī mūsu ģimenē ir seši
bērni, Sņežanas došanās uz skolu
mums būs jauns izaicinājums, jo
pārējie bērni mācības uzsāka, kad
dzīvojām ārzemēs. Jo jaunāks
skolēns, jo vairāk mācību piederumu viņam vajag, tādēļ lielām
ģimenēm pat viena skolas soma ir
ļoti būtiska,» atklāj Žanna.
Skolēnus un viņu ģimenes sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne: «Paldies
atbalstītājiem, ar kuru palīdzību
bērni uz skolu varēs doties laimīgāki. Vecākiem gribu novēlēt: esiet
klāt bērniem ceļā uz zināšanu kalnu, bet bērniem – lai katra diena
skolā nes kādu labu pārsteigumu!»
Akcijas mērķis ir sarūpēt bērniem, kuru ģimenēm ir materiālas
grūtības, nepieciešamos skolas
piederumus. Arī šogad Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā
ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi
rūpīgi izraudzījās ģimenes, kurām
atbalsts nepieciešams.

1. septembrī no pulksten 15 FK «Jelgava»
sporta bāzē Kārklu
ielā 6 jaunie futbolisti,
Virslīgas spēlētāji, viņu
ģimenes un ikviens jelgavnieks aicināts laiku pavadīt pasākumā
«Jelgavas futbola diena
2019». Tajā būs sportiskas komandu saliedēšanas stafetes, kā arī
tradicionālā spēle «100
pret 11», kurā 11 FK
«Jelgava» Virslīgas futbolisti spēlēs pret 100
bērniem un jauniešiem.
FK «Jelgava» radošais direktors
Ainārs Tamisārs stāsta, ka futbola
svētkos gaidīti jelgavnieki, kas
Zinību dienas pēcpusdienu vēlas
pavadīt aktīvi, tuvāk iepazīstot
futbolu un FK «Jelgava» sporta
bāzi. «Līdzšinējā pieredze rāda, ka
šis pasākums vairākus skolēnus
pamudinājis pievērsties futbolam
nopietnāk un attīstīt savu talantu.
Tas arī ir viens no futbola svētku
mērķiem,» saka A.Tamisārs.
Reģistrēšanās pasākumam

sāksies pulksten 15, pēc tam būs
svētku atklāšanas uzrunas, bet
no pulksten 15.45 plānotas draudzības spēles. «Futbola svētku
dalībnieki tiks sadalīti komandās,
iekļaujot gan bērnus un jauniešus,
gan vecākus, gan Virslīgas spēlētājus, un viņi varēs piedalīties
dažādās interesantās komandu
saliedēšanas stafetēs, tostarp
ar futbola elementiem,» stāsta
A.Tamisārs, piebilstot, ka stafetes ilgs līdz pulksten 17.15, kad
sāksies futbola skolas «Jelgava»
svinīgā pirmklasnieku sveikšana.
«Ievērojot tradīcijas, arī šogad īpaši
sveiksim tos mazos futbolistus,
kuri 2. septembrī sāks mācības
1. klasē, un tādu mums šogad ir
30,» piebilst radošais direktors. Bet
pulksten 17.30 paredzēta tradicionālā futbola spēle «100 pret 11»,
kurā Kārklu ielas futbola laukumā
tiksies 11 Virslīgas futbolisti un
100 bērni un jaunieši.
«Svētkos būs arī iespēja apskatīt
kluba bāzē tapušo lielformāta
sienas gleznojumu. To šovasar
uzgleznoja Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkne Laura Vasele, kura
pavasarī uzvarēja kluba rīkotajā
zīmējumu konkursā,» tā A.Tamisārs. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Satiksmes ierobežojumi Dobeles šosejas un Aviācijas ielas posmos
 Ritma Gaidamoviča

«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V
Noteikti satiksmes ierobežojumi Dobeles šosejas poskārta» gaitā, un gar būvdarbu
mā no Atmodas ielas līdz Pūra ceļam – gan virzienā uz
zonu ir ierobežota pārvietoDobeli kustība tiek organizēta pa vienu joslu, gan arī
šanās. «Pilsētsaimniecības»
tikai viena braukšanas josla no šīs nedēļas pieejama
Apsaimniekošanas nodaļas
virzienā uz Jelgavas centru, līdz ar to iespējama lēnāka
satiksmes organizācijas inžesatiksme, dodoties Dobeles virzienā un iebraucot pilsēnieris Kārlis Krūkliņš skaidro,
tā. Tāpat no pirmdienas satiksmes ierobežojumi ir spēkā
ka Dobeles šosejā no Atmodas
Aviācijas ielas posmā no Priežu līdz Kristapa Helmaņa
ielas līdz Pūra ceļam jau pagāielai – tur satiksme tiek organizēta ar luksoforiem, nojušajā piektdienā uzstādītas
drošinot reverso kustību, informē pašvaldības iestādē
pagaidu ceļa zīmes, kas infor«Pilsētsaimniecība».
mē par ceļa sašaurinājumu.
«Darbdienu rītos varētu būt
Minētajos ielu posmos no- lizācijas komunikāciju izbūve lēnāka satiksme, iebraucot
tiek ūdensapgādes un kana- SIA «Jelgavas ūdens» projekta Jelgavā no Dobeles puses, un

vakarā, izbraucot no pilsētas.
Autovadītājiem jārēķinās ar
papildu laiku ceļā,» tā K.Krūkliņš.
Bet Aviācijas ielas posmā no
Priežu līdz K.Helmaņa ielai
organizēta reversā satiksme. «Tur uzstādīti pagaidu
luksofori, lai varētu nodrošināt reverso kustību pa vienu
braukšanas joslu,» norāda
K.Krūkliņš.
Satiksmes ierobežojumi
abos posmos būs līdz 31. novembrim. Autovadītāji aicināti
ievērot izvietotās ceļa zīmes.

Ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts
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PAZIŅOJUMI

SIA «Zemgales remonta centrs»

RP SIA «Rīgas satiksme» (reģ.Nr.40003619950) aicina darbā

AUTOBUSA VADĪTĀJU

AUTOBUSU MANEVRU VADĪTĀJU

Darba pienākumi:
• pārvadāt pasažierus ar autobusu apstiprinātajos maršrutos
saskaņā ar kustības sarakstu un normatīvo aktu prasībām;
• nodrošināt kulturālu pasažieru apkalpošanu.

Darba pienākumi:
• veikt autobusu pārvietošanu, drošu manevrēšanas
darbu, novietošanu stāvēšanai slēgtajās stāvvietās vai
teritorijā un to sagatavošanu izbraukšanai uz līnijas.

Prasības:
• pamata vai vidējās pakāpes vispārējā vai profesionālā izglītība;
• valsts valodas prasmes B līmeņa 1. pakāpē vai iegūta
izglītība valsts valodā;
• transportlīdzekļa vadītāja D kategorijas apliecība
un 95. kods;
• augsta atbildības izjūta un spēja strādāt stresa apstākļos, kas saistīti ar transportlīdzekļa vadītāja darbu.

Prasības:
• pamata vai vidējās pakāpes vispārējā vai profesionālā
izglītība;
• valsts valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē vai iegūta
izglītība valsts valodā;
• transportlīdzekļa vadītāja D kategorijas apliecība.

Uzņēmums piedāvā:
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• sociālās garantijas;
• transportu nokļūšanai uz darbu un kopmītnes;
• atalgojumu no 980 līdz 1250 EUR;
• apmaksātas apmācības transportlīdzekļa vadītāja D
kategorijas iegūšanai.

Uzņēmums piedāvā:
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• sociālās garantijas;
• transportu nokļūšanai uz darbu un kopmītnes;
• atalgojumu no 810 līdz 1110 EUR.
Pieteikties, CV nosūtot pa e-pastu
personals@rigassatiksme.lv.
Papildu informāciju iespējams iegūt pa tālruni 67104751.

Norādot datus, jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantota tikai jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam RP SIA «Rīgas satiksme» un saziņai ar jums. Līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās
apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana, un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar datu pārzini.
Datu pārzinis: RP SIA «Rīgas satiksme», reģistrācijas numurs: 40003619950, juridiskā adrese:
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, Latvija, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija.
E-pasts saziņai: datuspecialists@rigassatiksme.lv.
Plašāka informācija par datu aizsardzību – mājaslapas www.rigassatiksme.lv
sadaļā «Par mums», apakšsadaļā «Datu aizsardzība».
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(reģ.Nr.40003360659) – kravas automašīnu specializētais serviss – aicina savā komandā

AUTOATSLĒDZNIEKU(-CI).

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

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);

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.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS SEPTEMBRĪ
ĀRA TRENIŅI JELGAVĀ

TRENIŅI JELGAVĀ

• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks» (pie Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra Institūta ielā 4; trenere – Anete Rone)
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām
– mazuļu vingrošana» (LLU sporta laukumā
Raiņa ielā; trenere – Egija Troščenko)

• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela
mugura» (Zemgales Olimpiskajā centrā; trenere
– Tatjana Gorbatko)
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyArt» (Zemgales Olimpiskajā centrā; trenere
Tatjana Gorbatko)

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Nodarbību norises vieta var tikt mainīta
atkarībā no laikapstākļiem.

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI

DEJU NODARBĪBU CIKLI IEDZĪVOTĀJIEM
VIRS 54 GADU VECUMA
• Iespēja izvēlēties dalību 10 nodarbību veselības deju vai balles deju ciklā (deju studijā
«Dejovisi.lv» Raiņa ielā 28)
Nodarbībām iepriekš obligāti jāpiesakās pa
tālruni 25758333 vai e-pastu info@dejovisi.lv.

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.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
zvanīt pa tālruni 63048913.

• Sestdienās no plkst.11 līdz 12 (no Pasta salas)
Nodarbības vada Aļona Fomenko un
Nataļja Gorškova; iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no Pasta
salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.9 līdz 10.30 (no Jelgavas
pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma
Institūta ielā 4)
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane Grava;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

VINGROŠANA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
• Vingrošanas nodarbības personām ar invaliditāti
(deju studijā «Dejovisi.lv» Raiņa ielā 28)
Nodarbības notiek ciklos; iepriekš obligāti
jāpiesakās 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.

Mēs sagaidām:
• atbilstošas profesionālās zināšanas un prasmes;
• precizitāti un augstu atbildības izjūtu, veicot uzticētos
pienākumus;
• darba pieredzi kravas automašīnu un piekabju
remonta nozarē uzskatīsim par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• stabilu un atbildīgu darbu (darbavieta – pie Jelgavas
pilsētas robežas Raubēnos) augošā uzņēmumā;
• atalgojumu no 1000 līdz 2000 EUR (bruto) atbilstoši
padarītajam;
• nodrošinām ar visu darbam nepieciešamo (aprīkotas
telpas, darba instrumentus, tehnisko informāciju par
automašīnām utt.);
• mūsdienīgus darba apstākļus un profesionālus kolēģus.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu info@zrcentrs.lv.
Sīkāka informācija – pa tālruni 29254518;
www.zrcentrs.lv.

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN
GLĀBŠANAS DIENESTS

(reģ.Nr.90000049834) aicina pieteikties
kandidātus(-es) vakantajiem Zemgales reģiona
brigādes Jelgavas daļas (Dobeles ielā 16, Jelgavā)

UGUNSDZĒSĒJA GLĀBĒJA
(AUTOVADĪTĀJA)

amatam (amata kods 5411 12) (3 vakances).
Obligātās prasības:
• jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.
un 7. panta prasībām (persona ir Latvijas pilsonis(-e),
fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst
Ministru kabineta noteiktajām prasībām, nav sodīta
par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības
dzēšanas vai noņemšanas, nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, un nav saukta
pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir
saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret
to izbeigts uz reabilitējoša pamata);
• vecums – no 18 līdz 40 gadiem;
• vismaz vidējā izglītība;
• vismaz B2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme;
• C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
Prasmes:
• prasme peldēt;
• vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī.
Pienākumi:
• izbraukt uz notikumu vietu un veikt ugunsgrēku
dzēšanu, glābšanas darbus, kā arī avāriju un to seku
likvidācijas neatliekamos darbus.
Piedāvātais atalgojums – 716–770 EUR (bruto) un
sociālās garantijas.
Pieteikumu, pievienojot CV, motivācijas vēstuli un
rakstisku apliecinājumu par peldēt prasmi, lūgums
nosūtīt pa e-pastu cv@vugd.gov.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 63037550.

Piedāvā darbu
PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
un aukli. Piedāvātais atalgojums – skolotājai(-am) 820 EUR par likmi, auklei(-im) no
430 EUR. T.20021871, 63021591.
Jeļena Vasiļjeva piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) malkas skaldīšanā.
Alga – 430 EUR. T.29279762.

Līdzjūtības
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K.Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību
Brigitas Podiņas tuviniekiem.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
ilggadējās kolēģes Brigitas Podiņas
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
Tā iemirdzas un nodziest,
Paliek klusums, neizteikti vārdi...
(I.Auziņš)
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde izsaka
visdziļāko līdzjūtību Annai Jablonskai,
vīru pāragri zaudējot.

Aizsaulē aizgājuši
JAŅINA AGEJEVA (1937. g.)
MARIJA BUNKŠE (1930. g.)
ELVĪRA GREIŠKALNE (1932. g.)
JURIS ŅESTEROVS (1979. g.)
BRIGITA PODIŅA (1950. g.).
Izvadīšana 29.08. plkst.12 Meža kapsētā.
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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.Buškevica, 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 29. augusts

Pirmais tehnikas un inovāciju
festivāls «Mehatrons»

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

Apvienojot tradicionālos Metāla svētkus un Inženieru dienas, no 6. līdz 8. septembrim
Jelgavā pirmo reizi notiks
tehnikas un inovāciju festivāls
«Mehatrons».
«Abu pasākumu mērķi un mērķauditorija ir vienota, tādēļ šogad, apvienojot
spēkus, rīkojam festivālu ar daudzveidīgu
programmu, aicinot ikvienu piedalīties,
izzināt, izmēģināt un mācīties. Jaunā
mācību gada sākums, mūsuprāt, ir lielisks
brīdis, kad ikviens no mums savā dzīves
kalendārā var ieplānot laiku un vietu
jaunu zināšanu un prasmju apguvei,»
vērtē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte
Vīksna. Tehnikas un inovāciju festivāls
apmeklētājus pulcēs gan Pasta salā, kur
7. septembrī varēs sastapt metālapstrādes
nozares profesionāļus, izglītības iestādes,
kas piedāvā mācību programmas inženierzinātnēs un metālapstrādē, apskatīt
izgudrojumu izstādi, piedalīties ZRKAC
Izglītības skatuves aktivitātēs, sekot līdzi
robotikas čempionāta norisei un piedalīties citās izzinošās aktivitātēs, gan arī
sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis» –
tur trīs dienas risināsies dažādu tehnisko
sporta veidu sacensības.
Festivāla mērķis ir popularizēt izglītības piedāvājumu un karjeras iespējas
inženierzinātņu profesijās, kā arī rosināt
bērnu un jauniešu interesi par eksperimentiem un konstruēšanu, motivēt
jauniešus veidot karjeru inženierzinātņu
profesijās, metālapstrādes un mašīnbūves
jomā. «Mehatrona» organizatori uzsver:
šis ir festivāls, kurā ko sev interesantu
un vērtīgu varēs atrast ne tikai jomas
profesionāļi, bet ikviens svētku dalībnieks.
Saistošas darbošanās būs arī mazajiem
apmeklētājiem un ģimenēm.

Tikšanās ar nozares profesionāļiem
un metinātāju konkurss

Metāla daudzveidīgo pielietojumu
festivālā izcels metālapstrādes uzņēmumi, amatnieki, mākslinieki, kurus
Pasta salā varēs satikt 7. septembrī
no pulksten 10 līdz 16. Piemēram,
uzņēmums «Hansa-Flex Hidraulika»
aicinās sasveicināties ar robotiem, bet
«Krown Zemgale» speciālisti konsultēs
par to, kā aizsargāt metālu no korozijas.
Dažādas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem piedāvās uzņēmumi «Dinex
Latvia», «Baltyre Latvia», «Mitausteel»
un «Steel Pro». «Vistālāko ceļu uz pasākumu mēros mākslas galerija «Nester
custom» no Preiļiem, sniedzot iespēju
apskatīt dažādas metāla skulptūras
un individualizētu motociklu. Mototehniku demonstrēs arī «Autohaoss»,
bet testa braucienus ar «Volkswagen»
automašīnām piedāvās centrs «Moller
Auto Krasta»,» pasākuma dalībnieku
piedāvājumu ieskicē ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone. Līdztekus tam svētku
apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt
roku kalēja amatā, kā arī novērtēt amat-

nieku, meistaru un mākslinieku radītās
autentiskās, etniskās un stilizētās baltu
rotas no misiņa, vara un sudraba.
Tradicionāli notiks arī konkurss metinātājiem, kas visus tā dalībniekus
izaicinās apliecināt savu meistarību MAG
metināšanas prasmēs. Konkursa nolikumu var atrast ZRKAC mājaslapā zrkac.lv.
Jaunieši, kuriem interesē inženierzinātnes, Pasta salā 7. septembrī aicināti izzināt
LLU, Jelgavas tehnikuma, Tehnoloģiju
vidusskolas un Amatu vidusskolas, kā arī
citu izglītības iestāžu piedāvājumu.

Izgudrotāju inovāciju izstāde

dienas garumā piedalīties bezmaksas
meistarklasēs un apmeklēt individuālās konsultācijas. «Meistarklases vadīs
eksperti, kuri jaunajā mācību sezonā
piedāvās kursus ZRKAC. Piemēram,
Marte Meo terapeite Gunita Kleinberga
stāstīs par bērnu prasmēm, to attīstību
un šķēršļiem; aktrise un rotu dizainere Agnese Zeltiņa vadīs meistarklasi
«Dvēseles akmeņu noslēpumi»; imidža
dizainere un stila eksperte Žanna
Dubska atklās, kā šajā rudenī izskatīties
skaisti un stilīgi, bet par to, kā praktizēt mīlestību ikdienā, runās ģimenes
psihoterapeite Aina Poiša. «Piedāvāsim
ieskatu arī inovatīvā metodē – vizuālajā
fasilitācijā. Lektore Dace Andersone
pasākuma laikā darbosies praktiski, bet
noslēgumā vadīs radošo sesiju «Vizuālā
fasilitācija – būtiska prasme ikvienam,
īpaši vadītājiem un komandu līderiem»,
atklājot, kā vizuāli atspoguļot, precizēt
un apkopot sadzirdēto informāciju,»
norāda ZRKAC Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga.
ZRKAC Izglītības skatuvē varēs vairāk
uzzināt arī par starptautisko projektu
«Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar gudrām tehnoloģijām
atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām», ko
ZRKAC īsteno kopā ar 11 metālapstrādes
nozares partneriem. Projekta vadītājs
Gintars Rimša no Lietuvas ar projektu iepazīstinās, izmantojot virtuālās realitātes
spēles, robotus un 3D printerus.
ZRKAC aktivitātes Pasta salas slidotavā
7. septembrī notiks no pulksten 10 līdz 16.

Vēja rotors, eklektiskais longbords,
gudrās mājas apgaismojuma sistēma,
mobilā lietotne, kas darbojas kā preču
svītrkoda skeneris, – šos un daudzus
citus izgudrojumus varēs iepazīt izstādē
«Minox Zemgale 2019», kuras mērķis ir
veicināt izgudrotājdarbību un sekmēt izgudrojumu komercializāciju. «Šī izstāde ir
īpaša ar savu pieejamību – tajā aicinājām
piedalīties ikvienu kāda izgudrojuma autoru, tādēļ būs apskatāmas gan skolēnu,
gan arī pieredzējušu zinātnieku radītas
inovācijas. Piemēram, Kristiāns Vinters
un Kirils Koļesņikovs savu izgudrojumu
– elektrisko longbordu, kas veidots no bojātiem hoverbordiem, – aicinās izmēģināt
praktiski. Izgudrotāji radījuši inovatīvu
vadības sistēmu, kas apvieno tālvadības
pulti un viedtālruņa lietotni,» stāsta L.Miķelsone. Izstādē, kas 7. septembrī notiks
Pasta salas slidotavā, varēs apskatīt teju
40 izgudrojumus, kurus novērtēt, piedaloties balsojumā, aicināti «Mehatrona»
apmeklētāji. Pasākuma noslēgumā tiks Tehnisko sporta veidu sacensības
Sacensību un adrenalīna cienītāji
apbalvoti triju visaugstāk novērtēto izgu«Mehatrona» piedāvājumu aicināti izbaudrojumu autori.
dīt sporta un atpūtas kompleksā «RullīRobotikas čempionāts
tis», kur no 6. līdz 8. septembrim notiks
Pirmo reizi Jelgavā sadarbībā ar LLU dažādu tehnisko sporta veidu sacensības.
notiks Latvijas robotikas čempionāts, ku- «Aizvadītā gada pieredze rāda, ka noram pieteikties var interesenti, sākot no 1. zares uzņēmumu prezentācijas nevar
klases. Sacensībās būs vairākas disciplīnas apvienot ar sacensību norisi, tādēļ šoreiz
dažādās vecuma un prasmju kategorijās. izziņas un izklaides daļa notiks dažādās
Čempionāta organizatoru pārstāvis Aldis vietās – Pasta salā un sporta un atpūtas
Pecka norāda: dienas garumā brīvdabas kompleksā «Rullītis». «Rullītī» 6. un 7.
koncertzālē «Mītava» norisināsies sumo septembrī varēs vērot kartinga sacensību
cīņas, kurās pretinieka robots jāizstumj «ProKart» kausa 6. posma norisi – pērn
no ringa, līnijsekotāju sacensības, kurās aizvadītais 5. posms Jelgavā pulcēja 227
robotam ar sensoru palīdzību jāuztver dalībniekus no deviņām valstīm, tādēļ arī
noteikts maršruts, kā arī citas disciplīnas. šogad sagaidām lielu atsaucību,» stāsta
Gadu gaitā čempionātu papildinājušas pasākuma organizators Jānis Kuķis.
arī tādas mazāk zināmas disciplīnas kā Tāpat 7. un 8. septembrī «Rullītī» varēs
«VEX» un «MAKEblock» izaicinājumi, sekot līdzi Baltijas triāla čempionātam, bet
«Folkrace» un citas. Papildus tam šajā 8. septembrī notiks ātruma aplis, veiklības
čempionātā norisināsies mini sumo sav- brauciens, mini dragreiss, skaņas turnīrs
starpējās cīņas starp Jelgavas un Jelgavas un drifts. «Mehatronā» būs iespēja arī
novada skolēnu komandām.
uzzināt vairāk par zemes kartingu jeb
Robotikas čempionāts Latvijā notiek «DirtKart», ko sava bakalaura darba gaitā
kopš 2007. gada un šajā sezonā, tostarp izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes
sezonas atklāšanas pasākumā Jelgavā, students – šī kartinga trase tiek veidota
plāno pulcēt aptuveni 200 dalībnieku.
uz vienkārša zemes seguma.
Pieteikties dalībai robotikas čempioJāpiebilst, ka skatītāji sacensību norisei
nātā vietnē robotuskola.lv var līdz 4. «Rullītī» līdzi varēs sekot bez maksas.
septembra pulksten 23.59.
Pasākuma apmeklētāju ērtībai 7. un 8.
septembrī tiks nodrošināts bezmaksas
ZRKAC Izglītības skatuve
elektroautobuss, kas no pieturvietas
Sākot jauno pieaugušo izglītības «Centrs» līdz pieturai «Ruļļi» kursēs
gadu, ZRKAC aicina visus uz brīvdabas pulksten 12, 14, 17 un 19, bet no pieturas
Izglītības skatuvi, kur varēs izzināt ZR- «Ruļļi» – pulksten 13, 15, 18 un 20. Vairāk
KAC jaunās sezonas piedāvājumu, visas informācijas – mājaslapā mehiem.lv.

