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Satiksmes ielā atjaunots
brauktuves segums
Foto: Raitis Supe

Pašvaldības grantam
līdz 10 000 eiro saņemti
79 pieteikumi
 Kristīne Langenfelde

31. augustā noslēdzās Jelgavas uzņēmēju pieteikšanās pašvaldības grantu programmai «Atbalsts
komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem»,
kas dod iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000
eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Kopumā pašvaldība
saņēmusi 79 pieteikumus, un šobrīd sākta to izvērtēšana, lai oktobrī varētu paziņot granta ieguvējus.

Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Šodien, 10. septembrī, noslēdzas būvdarbi
Satiksmes ielā – nepilnu kilometru garajā ielas
posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai sakārtota
lietusūdens novadīšanas sistēma, ieklāts jauns
asfalts un, īpašu uzmanību pievēršot gājēju drošībai, labiekārtota ielas infrastruktūra.
Būvdarbi Satiksmes ielā
noslēdzās ar jaunu ceļa zīmju
uzstādīšanu, horizontālā marķējuma ieklāšanu un pēdējiem
bruģēšanas darbiem, tādējādi

šobrīd nepilnu kilometru garais ielas posms, kas iepriekš
bija kritiskā stāvoklī, ieguvis
gludu vienlaidus asfaltbetona
segumu un sakārtotu un drošu

infrastruktūru arī gājējiem.
Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Kristīne
Vuškārniece atklāj, ka līdz
ar brauktuves seguma maiņu
Satiksmes ielā īstenoti vairāki
satiksmes drošības uzlabošanas darbi – pārbūvēta esošā
gājēju pāreja pie Traktoristu
ielas un izbūvēta jauna krustojumā ar Vasaras ielu pie
veikala «Rimi». Tāpat uz Meiju ceļa pusi nedaudz pārcelta

esošā autobusu pietura, un
tas darīts, lai, rūpējoties par
gājēju drošību, būtu labāka
redzamība, savukārt autobusu pieturā pie Vasaras ielas,
kur iepriekš bija vien soliņš,
pasažieru ērtībām izbūvēta
arī nojume.
Satiksmes ielas posma no
Meiju ceļa līdz Ganību ielai
segumu atjaunoja SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»», un kopējās izmaksas ir  Emīls Rotgalvis
537 879,69 eiro ar PVN.

Piektdien, 11. septembrī, no pulksten 21 līdz 22
Driksā norisināsies mākslas performance «Gunārs Ezernieks/Ūdens/Krāsa», kuras laikā uz īpaši
izveidota ekrāna tiks projicēti gan G.Ezernieka
mākslas darbi, gan fotogrāfijas ar mākslinieka
dzīves mirkļiem. Performance ir Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieka fotomākslinieka Harija
Dainas Liepiņa veltījums kolēģim, un to ikviens
varēs vērot no Jāņa Čakstes bulvāra promenādes
skatu laukuma starp Driksas un Mītavas tiltu.
«Šī mākslas performance
būs attēlu – foto un Ezernieka
mākslas darbu reprodukciju –
videoprojekcija uz ekrāna ūdenī ar mūziku, kas atkārtosies,
lai to varētu noskatīties pēc
iespējas vairāk cilvēku. Foto
būs gan no viņa jaunības, gan
manis uzņemti kadri no mūsu
kopīgajām gaitām, tostarp

attēli, kas izmantoti Māra
Branča 2012. gadā sastādītajā
grāmatā par Gunāru. Ja raugāmies uz performanci filozofiski, tad vēlos ar šo veltījumu
«iekodēt» Ezernieka daiļradi
ūdenī. Ūdens, kā zināms, ir
informācijas nesējs, un kāds
tur brīnums, ja pēc kāda laika
kaut kur, piemēram, Klusajā

okeānā, uzpeldēs Gunāra
Ezernieka gleznas,» projekta
ideju skaidro tās autors un
īstenotājs H.D.Liepiņš. Fotomākslinieks ir pieredzējis
līdzīgu projekciju veidošanā,
tostarp gaismas festivālam
«Staro Rīga». Vēlme radīt
veltījumu G.Ezerniekam radusies līdz ar mākslinieka aiziešanu mūžībā 2019. gada 26.
maijā, un šobrīd tā īstenota ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Kultūras padomes finansiālu
atbalstu.
Māksliniekam G.Ezerniekam raksturīgs ainavas žanrs,
visbiežāk darbi tapuši plenēros. Kaut arī gleznotājs dzimis
Rīgā, 1972. gadā viņš pārcēlās
uz Jelgavu, un pilsēta kļuva
par viņa daiļrades būtiskāko
tēmu. 2002. gadā Jelgavas

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

Jelgavas pašvaldības pārstāvji,
gan pilsētas uzņēmēji.
No 79 pieteikumiem 56 iesniegušas sabiedrības ar ierobežotu
atbildību, 19 – saimnieciskās darbības veicēji, trīs – individuālie
komersanti, bet vienu – biedrība.
«Uzreiz gan jāuzsver, ka atbilstoši nolikumam biedrības šajā
konkursā startēt nevarēja, līdz
ar to biedrības pieteikums nevar
atbilst konkursa nolikumam,»
skaidro L.Miķelsone, piebilstot,
ka tāpat salīdzinoši daudz pieteikumu – astoņi – saņemti no
uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta citā pašvaldībā,
un arī šajā gadījumā pieteikums
neatbilst konkursa nolikumam.
Kopējā summa, par kādu visi
79 pieteicēji ir gatavi realizēt
savas idejas, ir 791 507,97 eiro,
no tās 568 295 eiro uzņēmumi
vēlas gūt kā finansiālu atbalstu
no pašvaldības. Vienlaikus tikai
ceturtā daļa uzņēmumu pretendē uz maksimālo atbalsta
summu no pašvaldības – 10 000
eiro. Mazākā summa, ko kāds
uzņēmums vēlas gūt kā atbalstu
no pašvaldības sava projekta
realizācijai, ir 1744 eiro.

Godinās Latvijas pirmo prezidentu

Gunāra Ezernieka māksla rotās Driksas ūdeņus
 Emīls Rotgalvis

«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka kopumā šogad no
pašvaldības budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem uzņēmēju atbalsta programmai
piešķirti 100 000 eiro.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone informē, ka
kopumā iesniegti 79 pieteikumi
un sākta konkursa vērtēšanas
1. kārta. «Tajā tiek vērtēta pieteikumu atbilstība konkursa
nosacījumiem – vai uzņēmums
reģistrēts Jelgavas pilsētā, vai
tam nav nodokļu parādu, vai nav
uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process, vai uzņēmuma
kapitāldaļas nepieder pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības
iestādei un uzņēmējdarbība nav
saistīta ar azartspēlēm, finanšu
un apdrošināšanas pakalpojumiem. Tikai pēc tam – 2. kārtā
– konkursa vērtēšanas komisija
skatīs pieteiktās uzņēmēju idejas
un lems par pašvaldības atbalsta
piešķiršanu konkrētu projektu
realizācijai,» skaidro L.Miķelsone. Jāpiebilst, ka konkursa
vērtēšanas komisijā strādā gan

pašvaldības Kultūras padome
G.Ezerniekam piešķīra gada
apbalvojumu «Labākais kultūras darbinieks 2001», bet
2007. gadā viņam pasniegts
pilsētas augstākais apbalvojums «Goda zīme».
Videoprojekcija no pulksten
21 tiks izrādīta uz 13 kvadrātmetru liela peldoša ekrāna
aptuveni 10 metrus no krasta.
Saistībā ar performances
norisei nepieciešamajiem darbiem 11. septembrī no pulksten 17 līdz 24 tiks atslēgta
J.Čakstes bulvāra strūklaka
«Ūdenskritums» starp Driksas un Mītavas tiltu, kā arī
tiks ierobežota gājēju kustība
gar upi zem kaskādes. Tāpat
šajā laikā upē starp tiltiem
būs ierobežota ūdenstransporta satiksme.

63048800

14. septembrī arī Jelgavā atzīmēs Latvijas
pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes 161. jubileju.
Šajā dienā tiks nolikti
ziedi pie J.Čakstes pieminekļa un «Aučos»
pasniegta J.Čakstes
stipendija.
Kā informē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece
Inta Englande, pulksten 14 pie
J.Čakstes pieminekļa notiks piemiņas brīdis – ziedus noliks arī
pilsētas vadība un LLU pārstāvji,
bet ar dziedājumu uzstāsies
jauktā kora «Balti» grupa. Iedzīvotāji ziedus pie pieminekļa aicināti nolikt visas dienas garumā,
tādējādi godinot pirmo Valsts
prezidentu, kura sabiedriskā un
profesionālā darbība cieši saistīta
ar Jelgavu.
Savukārt pulksten 15 J.Čakstes dzimtas mājās «Auči» Ozolnieku novadā tiks pasniegta

J.Čakstes vārdā nosauktā stipendija, ko ik gadu saņem viens LLU
studējošais, kas sevi pierādījis
gan mācībās un sabiedriskajās
aktivitātēs, gan izstrādājot kvalitatīvu zinātniski pētniecisko
darbu par pirmo prezidentu. Kā
informē LLU, stipendija tiks pasniegta jau 15. reizi – to saņems
LLU Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes programmas
«Komercdarbība un uzņēmuma
vadība» 3. kursa studente Andriana Laura Indriksone, kura izstrādājusi pētniecisko darbu par
J.Čakstes ieguldījumu Latvijas
valsts ārpolitikas veidošanā. Viņu
līdztekus LLU vadībai un Čakstes dzimtas pārstāvjiem sveiks
arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
J.Čakste dzimis 1859. gada 14.
septembrī. Latvijas prezidenta
amatu viņš ieņēma no 1922.
gada līdz mūža beigām 1927.
gadā. Ar Jelgavu saistītas viņa
skolas gaitas Jelgavas ģimnāzijā,
profesionālā darbība advokatūrā
un sabiedriskās aktivitātes.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Poliklīnikā pieņem
gastroenterologs un
ergoterapeites
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas poliklīnika» septembrī darbu uzsākušas divas
ergoterapeites – Lāsma Gaumane un Lija
Lēcone, bet no 17.
septembra pacientus
pieņems gastroenterologs Hosams Abu
Meri, kurš ne tikai
veiks izmeklējumus,
bet arī sniegs gastroenterologa maksas
konsultācijas.
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Kintija Barloti norāda,
ka ergoterapeita pakalpojumi
poliklīnikā ilgāku laiku nebija
pieejami speciālistu trūkuma
dēļ, taču septembrī darbu
medicīnas iestādē sākušas pat
divas ergoterapeites. Pacienti
vizītei pie speciālistēm var

26. septembrī no pulksten 10 līdz 15 Hercoga Jēkaba laukumā
un skvērā aiz kultūras
nama notiks rudens
gadatirgus «Miķeļdienu gaidot», un tirgotāji vēl var pagūt pieteikties. Šis tirgus būs
īpašs ar to, ka Hercoga
Jēkaba laukums pārtaps par stādu placi,
tādējādi pircēji varēs
iegādāties ne tikai ierastos amatniecības izstrādājumus un rudens
veltes, bet plašā klāstā
arī stādus, ar ko vēl var
pagūt papildināt savu
dārzu.
Tirgotāji var pieteikties līdz
18. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.
festivali.jelgava.lv. Tur pieejams
arī gadatirgus nolikums un var
iepazīties ar tirdzniecības vietu
zonējumu. Dalībai rudens gadatirgū īpaši tiek gaidīti pieteikumi
no tirgotājiem un amatniekiem,
kuru piedāvājumā ir piemājas

Vairāku ielu posmos
izbūvē apgaismojumu

pieteikties, zvanot uz Rehabilitācijas nodaļu pa tālruni
 Ritma Gaidamoviča
63084516.
Bet no 17. septembra reizi
Lai uzlabotu satikmēnesī – ceturtdienā – Jelsmes drošību gājēgavas poliklīnikā pacientus
jiem un autovadītāpieņems Latvijā pazīstamais
jiem, vairākos ielu
ārsts gastroenterologs H.Abu
posmos pilsētā šoMeri. «Gastroenterologs poli
vasar sakārto ielu
klīnikā reizi nedēļā ir pieejams
apgaismojumu un
arī šobrīd, taču viņš veic tikai
elektrotīklus. Jūlijā
izmeklējumus. Pacientu ir
apgaismojums pieļoti daudz, līdz ar to veidojas
slēgts Baložu ielas
rindas. Lai risinātu šo probposmā no Plostu ielas
lēmu, darbu poliklīnikā sāks
līdz Baložu kapiem
vēl viens speciālists, turklāt
un Būriņu ceļa posmā
H.Abu Meri ne tikai veiks izno Baložu ielas līdz
meklējumus, bet arī konsultēs
dzelzceļa sliedēm,
pacientus,» stāsta K.Barloti.
kur iepriekš tā nebija,
Pieteikties gastroenterologa
un uzsākta apgaisizmeklējumiem un konsultāmojuma izbūve Pamcijai var elektroniski Jelgavas
bakaru ceļa posmā
poliklīnikas mājaslapā www.
no 5. līnijas līdz Pamjp.lv, sadaļā «Pieteikt vizīti»,
bakaru ceļam 4 – arī
vai zvanot uz reģistratūru pa
tur iepriekš apgaistālruni 63022101.

Notiks rudens gadatirgus
 Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

dārziņos, zemnieku saimniecībās
un mežā ievāktas rudens veltes,
stādi un mājražotāju produkcija,
informē pašvaldības iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle.
«Skābēti kāposti, pašcepta
maize un saldi kārumi, rudens
veltes no dārza un meža, rotas,
silti adījumi un daudzveidīgi
amatniecības izstrādājumi – tirgotāju piedāvājums rudens gadatirgū, kā ierasts, solās būt gana
plašs. Turklāt, tā kā pavasarī
nenotika Stādu dienas, šoreiz dalību apstiprinājuši arī ļoti daudzi
stādaudzētāji, uz Jelgavu solot
atvest augļukoku, dekoratīvo
augu, vīnogu, ziemciešu un citu
augu stādus,» tā S.Sīle, atklājot,
ka stādu tirgotājiem būs atvēlēts
Hercoga Jēkaba laukums, savukārt pārējie gadatirgus dalībnieki
izvietosies skvērā pie kultūras
nama.
Jāpiebilst, ka tirgošanos un
iepirkšanos papildinās tautas
deju ansambļu «Diždancis»,
«Ritums», «Lielupe» un bērnu
deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
priekšnesumi, kā arī muzicēs
mūziķu apvienība «Zaļā galma
kapella».

Brīdinājums par iespējamo kapavietu uzturēšanas
tiesību pārtraukšanu Jelgavas pilsētas kapsētās
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» paziņo, ka Kapavietu komisija, kura
izveidota, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošo noteikumu
Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» IX. nodaļu
«Nekoptas kapavietas uzturēšana», 2020. gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas
kapavietas Jelgavas pilsētas kapsētās, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.
Par nekoptām atzīto kapavietu adrese (kapsēta-sektors-rinda-vieta)
Baložu kapsētā – 1-004-003-008, 1-004-003-009.
Pamatojoties uz noteikumu 40.1 punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai
personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un
pašvaldības informatīvajā izdevumā «Jelgavas Vēstnesis», kā arī mājaslapā www.jelgava.lv un www.
pilsetsaimnieciba.lv jāierodas pie kapsētu apsaimniekotāja. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā
persona pēc trešā, noteikumu 30. punktā minētā, akta sastādīšanas 40.2. apakšpunktā noteiktajā laikā
neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja, kapavietas uzturēšanas līgums tiek izbeigts.

mojuma nebija. Savukārt Filozofu ielas
posmā no Rūpniecības līdz Augusta ielai
apgaismojums tiek
pārbūvēts un rekonstruēti elektrotīkli.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Inga Bernāne stāsta, ka līdz
šim Baložu ielas un Būriņu
ceļa posmos apgaismojums
nav bijis ierīkots: «Tur izbūvēta 835 metrus gara kabeļa
un pievadkabeļa elektrības
līnija, un Būriņu ceļa posmā

Foto: Ivars Veiliņš
no Baložu ielas līdz dzelzceļa
sliedēm un Baložu ielā līdz
Baložu kapiem uzstādīti 14
apgaismes balsta stabi un jauni LED gaismekļi. Šajos ielu
posmos apgaismojums jau ir
pieslēgts, bet šobrīd norit pēdējie saskaņojumi, lai drīzumā
varētu sākt LED gaismekļu
uzstādīšanu pārējā Baložu
ielas posmā – gar kapiem līdz
pat pilsētas administratīvajai
robežai,» stāsta I.Bernāne.
Darbus objektā veica SIA
«Mītavas Elektra».
Pilnībā no jauna apgais-

mojums šobrīd tiek ierīkots
arī Pambakaru ceļa posmā
no 5. līnijas līdz Pambakaru
ceļam 4. «Tur jau izbūvēta 463
metrus gara kabeļa līnija un
uzstādīti deviņi apgaismojuma
balsti. Vēl atlicis uzstādīt tikpat LED gaismekļu un pieslēgt
apgaismojumu. Tas drīzumā
tiks paveikts,» stāsta I.Bernāne. Šajā objektā darbus veic
SIA «A.C./D.C.».
Bet augustā uzsākta apgaismojuma pārbūve un elektrotīklu rekonstrukcija Filozofu
ielas posmā no Rūpniecības

līdz Augusta ielai, izbūvējot
15 jaunus balstus. Darbiem
jābūt pabeigtiem līdz oktobrim. «Apgaismojums šajā ielas
posmā bija jau līdz šim, taču
diezgan sliktā stāvoklī, tāpēc
ir demontēti vecie koka stabi,
to vietā uzstādot 15 jaunus
metāla stabus, kuros tuvākajā
laikā tiks piestiprināti jauni
LED gaismekļi,» stāsta I.Bernāne, papildinot, ka minētajā
Filozofu ielas posmā tiks izbūvēta arī 468 metrus gara
kabeļa līnija. Darbus objektā
veic SIA «Mītavas Elektra».

Darba devēju konfederācija novērtē darba
vidē balstītās mācības Amatu vidusskolā
 Kristīne Langenfelde

Latvijas Darba devēju
konfederācija (LDDK),
kas realizē Eiropas Sociālā fonda projektu
«Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos», pagājušajā
nedēļā ieradās Jelgavas Amatu vidusskolā, lai uzteiktu skolas
ieguldījumu darba
vidē balstītu mācību
īstenošanā.

Foto: Ivars Veiliņš

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs
Gavrilovs ar Atzinības rakstu izteica pateicību Jelgavas
Amatu vidusskolas direktorei Edītei Bišerei par darba vidē
Projekta vadītāja Jolanta balstītu mācību programmu īstenošanu.
Vjakse uzsver: Jelgavas Amatu
vidusskola ir viena no pirmajām nav apmierināti ar profe- nebija priekšstata par to, kā
valstī, kas uzsāka darba vidē sionālo skolu audzēkņu un izskatīsies mūsu darba vieta
balstītu mācību programmu absolventu prasmēm. LDDK pēc skolas beigšanas. Jā, 1969.
īstenošanu. Skolas direktore ir apkopojusi vairāku nozaru gadā dažiem labākajiem no
Edīte Bišere skaidro, ka sākums viedokļus, lai uzlabotu pro- skolas paveicās, un mūs nobija 2013./2014. mācību gadā, fesionālās izglītības kvalitāti sūtīja īstā praksē uzņēmumā,
kad pēc jaunā modeļa Latvijā – uzņēmēji tiek iesaistīti prog- taču tāda iespēja bija tikai
mācījās 148 audzēkņi 17 dažā- rammu izstrādē, piedalās ek- pāris jauniešiem! Bet jums šāda
dās programmās, sadarbojoties sāmenu norisē un vērtēšanā. iespēja ir katram – izmantojiet
ar 29 uzņēmumiem. Savukārt Nākamais loģiskais solis bija to! Jūs, jau skolā esot, varat
2017. gadā jau tika licencētas darba devēju dalība mācību dibināt kontaktu ar uzņēmēju,
pilnīgi visas Amatu vidussko- procesā, savā uzņēmumā mā- mācīties, sadarboties un iegūt
las klātienes arodizglītības cot audzēkņiem tās profesijas savu pirmo darba vietu. Tā ir
programmas, paredzot darba prasmes, kuras nepieciešamas unikāla iespēja, kas jānovērtē
vidē balstītas mācības. Šāds šajā ātri mainīgajā ekonomi- kā uzņēmumam, tā jaunietim.
modelis nozīmē, ka audzēknis kā,» uzsver LDDK.
Svarīgi, ka šajā mijiedarbībā
profesiju apgūst ne tikai skolā,
LDDK prezidents Vitālijs sevi jāpierāda ne tikai jaunajam
bet būtisku daļu no mācībām Gavrilovs, uzrunājot Jelgavas speciālistam, bet arī darba deun prakses aizvada uzņēmumā. Amatu vidusskolas audzēkņus, vējam. Cilvēkiem ir jānodrošina
Tā ir uzņēmēja iesaiste profe- sacīja, ka šobrīd jauniešiem cienīgs darbs, tāpēc arī uzņēsionālās izglītības procesā, kad ir tādas iespējas, kādu viņam mējiem ir jāuzņemas būtiska
uzņēmējs un skola vienojas, savulaik nav bijis. «Atceros, ka, atbildība, piedāvājot ne tikai
kādu mācību programmas daļu mācoties Rīgas Politehniskajā darba vietas, bet arī pieklājīgu
var īstenot uzņēmumā.
institūtā, vienīgā darba vieta, algu, drošu darba vidi, nomak«Jau vairāku desmitu gadu ko biju redzējis, bija kolhoza sātus nodokļus. Jāatzīst, ka
garumā dzirdam, ka uzņēmēji kartupeļu lauks. Mums pat šobrīd mēs kaut ko darām ne

tik efektīvi kā vajadzētu – Latvijas iekšzemes kopprodukts
uz vienu iedzīvotāju šobrīd
sasniedz 69 procentus no vidējā
ES līmeņa. Mūsu uzdevums ir
līdz 2030. gadam visiem kopā
sasniegt vidējo ES dzīves līmeni,» uzsver V.Gavrilovs.
Skolas direktore papildina, ka šī projekta realizācijā
vienlīdz būtiska nozīme ir
gan skolas, uzņēmuma un
audzēkņa sadarbībai, gan pašvaldības atbalstam. «Šo gadu
laikā ar Jelgavas pašvaldības
atbalstu saviem audzēkņiem
esam varējuši nodrošināt apmācības ne tikai Jelgavas un
apkārtnes uzņēmumos, bet
arī uzņēmumos citās Eiropas
valstīs – Francijā, Itālijā, Maltā,
Vācijā, Lielbritānijā, Spānijā,»
tā E.Bišere, akcentējot, ka tās
ir papildu kompetences, kas
skolas absolventiem dod iespēju
kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū: «Arī moderna skolas
vide un jaunākās tehnoloģijas,
ko izmantojam mācību procesā,
ir pašvaldības un ES nopelns.
Modernizējot mācību vidi Amatu vidusskolā, pēdējos gados ir
ieguldīti 4,5 miljoni eiro.»
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka
profesionālā izglītība ir pamatu
pamats valsts attīstībai, tāpēc
šobrīd ir svarīgi turpināt diskusijas ar Izglītības un zinātnes
ministriju, lai panāktu, ka
profesionālajās skolās netiek
noteikts minimālais audzēkņu
skaits grupā, bet skolai ir jābūt
elastīgai un jāspēj apmācīt tik
audzēkņu, cik nepieciešams,
lai apmierinātu darba tirgus
vajadzības.

Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

Jelgavā dibinās barikāžu
dalībnieku biedrību
 Kristīne Langenfelde

19. septembrī pulksten 11 jelgavnieki,
kuri piedalījušies
1991. gada barikādēs, aicināti uz tikšanos Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā
8, lai lemtu par barikāžu dalībnieku
biedrības dibināšanu mūsu pilsētā.
Iniciatīvu kopā pulcēt
1991. gada barikāžu dalībniekus uzņēmusies biedrības
«Zemgales Lāčplēsis» priekšsēdētāja Ruta Melhere.
«Katru gadu, jelgavniekiem
kopīgi dodoties uz barikāžu
atceres pasākumiem Rīgā,
izskan ierosinājums dibināt biedrību Jelgavā, tāpēc
ar Sabiedrības integrācijas
pārvaldes atbalstu 19. septembrī vēlamies saaicināt
barikāžu dalībniekus, lai
lemtu par šādas biedrības
dibināšanu, izvēloties tai nosaukumu un ievēlot valdi,»

skaidro R.Melhere.
Uz tikšanos aicināts ikviens barikāžu dalībnieks,
taču pirms pasākuma līdz
15. septembrim obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni
29193534.
Jāpiebilst, ka nākamgad
apritēs 30 gadi kopš vēsturiskajiem notikumiem 1991.
gada janvārī un augustā. Jau
1995. gadā Latvijā ir nodibināts 1991. gada barikāžu
dalībnieku atbalsta fonds,
kura mērķis ir popularizēt
vēsturisko informāciju par
1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā.
Biedrība organizē arī atceres
dienu pasākumus, seminārus, izstādes, konkursus,
konferences, tikšanās. Tāpat
biedrība reģistrē barikāžu
dalībniekus un pasniedz
Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības
aizst āvēšanā 1991. gada
janvārī–augustā. Līdztekus
atbalsta fondam vairākās
Latvijas pašvaldībās ir nodibināta 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrība.

Covid-19 analīžu
pieņemšanas punkts
mainījis atrašanās vietu
Foto: Ivars Veiliņš

Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra (LIAA) uzņēmējus, kuri vēlas iegūt
jaunas vai nostiprināt jau esošās zināšanas par finanšu
jautājumiem, aicina
uz sešām bezmaksas
finanšu pratības nodarbībām, kas norisināsies tiešsaistē
«Zoom» platformā.
Pēc Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas pasūtījuma
2019. gada nogalē veiktais
pētījums par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību
atklāj, ka iedzīvotāju zināšanas par finanšu jautājumiem
tiek novērtētas ar 21,7 punktiem no 99 iespējamiem. Arī
LIAA biznesa inkubatoros
strādājošie uzņēmēji norādījuši, ka viņiem trūkst
zināšanu par finanšu vadību.
«Gan strādājot ar inkubatoru uzņēmumiem, gan
konsultējoties ar finanšu
institūcijas «Altum» speciālistiem, esam konstatējuši,
ka tieši nepietiekamās zināšanas finanšu jautājumos
uzņēmējiem rada dažādus
sarežģījumus un papildu
slogu biznesam, kā rezultātā
būtiski tiek ietekmēta uzņēmumu konkurētspēja. Piemēram, saņemot valsts vai
ES atbalstu, uzņēmumam
ir precīzi jāievēro finanšu
izlietojuma nosacījumi, lai
atbalstu saņemtu pilnā apmērā. Finanšu higiēnas jautājumi ir ļoti būtiski arī tajos
gadījumos, kad uzņēmējs
vēlas saņemt aizdevumu no
«Altum» vai komercbankas.
Nepietiekamās zināšanas finanšu jautājumos bieži vien
ir būtisks šķērslis savas idejas īstenošanai, īpaši uzsākot
biznesu, kad vēl nav iespēju
noalgot šīs jomas profesionāļus,» stāsta LIAA Biznesa
inkubatoru departamenta
direktore Laura Očagova.
Mācības tiks organizētas
sešos moduļos, apskatot tā-

das tēmas kā nodokļu maksāšanas režīmi, produktu cenas
aprēķināšana un izmaksu
plānošana, naudas plūsmas
plānošana, uzņēmuma kopējie finanšu rādītāji, investīciju piesaiste un uzņēmuma
vērtības noteikšana. Tāpat
finanšu pratības kursos varēs uzzināt par valsts atbalsta instrumentiem un daudziem citiem jautājumiem,
ar kuriem ikdienā saskaras
uzņēmēji. Mācībās paredzēti
arī dažādi praktiskie darbi,
tiks modelētas uzņēmējdarbības situācijas un dažādu
biznesa lēmumu ietekme uz
uzņēmuma finanšu rādītājiem, informē LIAA.
Mācības notiks tiešsaistē
10., 17. un 24. septembrī un
1., 8. un 15. oktobrī. Katra
nodarbība plānota aptuveni
trīs stundas, un to laikā būs
arī iespēja uzdot jautājumus. Tiem, kas reģistrēsies
mācībām, mācību materiāls
videoformātā būs pieejams
arī ārpus noteiktā apmācību
laika. Savukārt ikvienam
LIAA klientam no 2021. gada
janvāra šis apmācību kurss
sev ērtā laikā un īpaši pielāgotā veidā būs pieejams, reģistrējoties LIAA mājaslapā.
Sešu moduļu mācību kursu
nodrošinās SIA «Komerc
izglītības centrs». «Finanšu
pratības zināšanas ir nepieciešamas, ne tikai lai sagatavotu pieteikumu bankai – tās
ir arī zināšanas, lai vadītu
savu uzņēmumu gudri. Izpratne par sava uzņēmuma finansēm ir bezkaislīgs
palīgs ikdienā un viens no
padomdevējiem uzņēmuma
tālākai virzībai,» uzsver SIA
«Komercizglītības centrs»
lektors Jānis Caune.
Pieteikties mācībām un
iepazīties ar detalizētu mācību programmu var LIAA
mājaslapā www.liaa.gov.lv.
Mācības tiek organizētas
ar LIAA biznesa inkubatoru
atbalstu, ko finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
projekts «Reģionālie biznesa
inkubatori un radošo industriju inkubators».

PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254)
Jelgavā, Pērnavas ielā 16,

uzņem izglītojamos
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam
2020./2021. m.g.

Tālrunis 20021871, 29351443, 63021591.

Meklē darbu
Steidzamimeklējudarbu(33gadi).Izskatīšu visus piedāvājumus. T.22159957.
Sieviete (57) meklē sarga darbu, ir
pieredze. Palīdzēšu pieskatīt jūsu īpašumu, varu dzīvot uz vietas. Vēlams
uz ilgu laiku. Strādāšu par minimālu
samaksu. Nesmēķēju, alkoholu nelietoju. Kārtību garantēju. CV uzrādīšu
darba intervijā. T.20657807.
Aprūpētāja (57) meklē darbu. Ir sertifikāts un darba pieredze ar cukura
diabēta un pēc insulta staigājošiem
cilvēkiem. Nav pieredzes ar gulošiem
cilvēkiem. Varu gatavot ēst, uzkopt pēc
vajadzības. Strādāju ar brīvdienām, tās
var būt arī darba dienās. Varu dzīvot
pie jums. CV uzrādīšu darba intervijā.
T.20657807 (Inga).

Piedāvā darbu

Bezmaksas finanšu
pratības kursi uzņēmējiem
 Kristīne Langenfelde
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Līdz ar kultūras nama «Rota» sezonas darbības
atsākšanos no 3. septembra mainīta SIA «Centrālā laboratorija» Covid-19 analīžu mobilā pieņemšanas punkta atrašanās vieta. Tagad analīzes var
nodot Jelgavas slimnīcas teritorijā – saimniecības
ēkas 1. stāvā. Analīzes joprojām var nodot, tikai
iepriekš piesakoties.
SIA «Centrālā laboratorija»
valdes loceklis Edvīns Kazušs
informē, ka saistībā ar atrašanās vietas maiņu citu būtisku
izmaiņu analīžu nodošanas
kārtībā nav. «Vienīgais, ko
vēlos uzsvērt, – punkts neatrodas Jelgavas slimnīcas ēkā,
tāpēc aicinu ikvienu, kurš
ierodas nodot analīzes, strikti
ievērot izvietotās norādes un
nekādā gadījumā nedoties
uz slimnīcas centrālo ēku.
Ēka, kurā ierīkots analīžu
pieņemšanas punkts, atrodas
aiz slimnīcas un nepabeigtās
dzemdību nama būves,» tā
E.Kazušs.
Tāpat kā līdz šim, analīzēm
obligāti iepriekš jāpiesakās pa
tālruni 8303. Jelgavas analīžu
pieņemšanas punkts strādā no
pirmdienas līdz sestdienai no
pulksten 10 līdz 18, svētdiena
– brīvdiena. Jau kādu laiku
spēkā vairs nav prasība, ka
analīzes jāierodas nodot tikai
ar savu auto, tādējādi persona

uz pieņemšanas punktu var
ierasties arī kājām. Vienlaikus
jaunajā pieņemšanas punktā
analīzes tiks veiktas telpās,
nevis ārā, kā tas bija pie kultūras nama «Rota». «Apmeklētāji, ierodoties noteiktajā
laikā, lūgti pie durvīm gaidīt
uzaicinājumu nodot analīzes,»
uzsver E.Kazušs.
Šobrīd ikviens Latvijas
valsts piederīgais, pastāvot
aizdomām par inficēšanos
(citu valstu apmeklēšana,
kontakts ar personām, kuras
bijušas ārvalstīs, uzturēšanās
publiskās vietās, kur nebija
iespējams ievērot fizisko distancēšanos, bieža sabiedriskā
transporta izmantošana vai
citi paaugstināta inficēšanās
riska apstākļi pēdējo 14 dienu
laikā), pēc savas iniciatīvas var
veikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu laboratorisko
izmeklēšanu uz Covid-19, telefoniski piesakoties iepriekš.
«Līdz ar to šobrīd vienīgi

ārzemniekiem, kuri Latvijā
vēlas veikt Covid-19 testu,
tas ir maksas pakalpojums,
un tā cena ir 58 eiro,» skaidro
E.Kazušs.
Vidēji dienā Jelgavā tiek
veikti 40–50 izmeklējumi, un,
kā atzīst E.Kazušs, lielākoties
tie tiek veikti personām, kam
tests ir obligāts pirms plānotas
iestāšanās slimnīcā, plānotām
operācijām, uzņemšanas sociālās aprūpes iestādēs un citos
līdzīgos gadījumos. «Šobrīd
lielākā daļa medicīnas iestāžu pirms pacienta plānveida
uzņemšanas slimnīcā pieprasa
ne agrāk kā pirms 48 stundām
veikta Covid-19 testa rezultātu. Līdz ar to iedzīvotājus
aicinām laicīgi pieteikties
analīžu veikšanai, lai saņemtu
nepieciešamo apliecinājumu,»
uzsver E.Kazušs.
Patlaban nav noteikts termiņš, līdz kuram visiem Latvijas valsts piederīgajiem tiks
nodrošinātas valsts apmaksātas Covid-19 analīzes. «Ņemot
vērā kaimiņvalstīs strauji pieaugošo saslimstību, nedomāju,
ka tuvākajā laikā valsts varētu
mainīt nosacījumus apmaksātu analīžu veikšanai,» uzskata
E.Kazušs, prognozējot, ka,
tuvojoties rudens sezonai,
kad tradicionāli palielinās
saslimšana ar akūtām elpceļu
slimībām, iedzīvotāju vēlme
pārbaudīt savu veselību varētu augt.
Jāpiebilst, ka kopš 31. marta, kad Jelgavā darbu sāka
Covid-19 analīžu mobilais
pieņemšanas punkts, tajā
analīzes veiktas jau gandrīz
5000 cilvēku.

Vecākiem piedāvā apmeklēt nodarbības
par bērna emocionālo audzināšanu
 Ritma Gaidamoviča

trim stundām. Tajās vecāki
varēs gūt atbildes uz jautāNo 23. septembra
jumiem par bērna attīstību,
Jelgavas Sociālo lieuzvedības un emocionālatu pārvalde (JSLP)
jām pazīmēm, uzzināt, kā
vecākiem, kuri audisciplinēt bērnu un tikt
dzina bērnu līdz 7
galā ar viņa negatīvajām
gadu vecumam, pieemocijām (dusmām, bailēm,
dāvā apmeklēt bezskumjām). Tiks pārrunāti
maksas nodarbības
arī citi jautājumi, piemēram,
«Bērnu emocionālā
kā novērst grūtības ar bērna
audzināšana». Tām
gulētiešanu un ēšanu, bērna
iepriekš jāpiesakās.
interese par seksualitāti, kā
mazajam palīdzēt pārvarēt
Kā informē pārvaldē, ko- vecāku šķiršanos. Tāpat vapumā paredzētas 20 nodarbī- rēs gūt padomus, kā bērniem
bas, tiekoties reizi nedēļā pa veicināt sociālās iemaņas un

iekļaušanos grupā.
Vecāki, kuri iepriekš apmeklējuši JSLP organizētās
vecāku nodarbības, uzteikuši
iepazītās audzināšanas metodes un nodarbībās gūtās
atbildes uz jautājumiem.
Pirmā tikšanās paredzēta 23. septembrī pulksten
9 JSLP Ģimenes atbalsta
nodaļā Zirgu ielā 47a (2. stāvā). Pieteikties var pie JSLP
sociālās darbinieces darbam
ar ģimeni un bērniem Daigas
Cīrules (tālrunis 63011783,
20538320, e-pasts daiga.cirule@soc.jelgava.lv).

SIA «Smoteks» (reģ.Nr.48503015341)
veikals «Lauku sēta» (lopbarība,
preces putnkopībai, lopkopībai, saimniecībai un dārzam) piedāvā pilnas
slodzes darbu krāvējam(-ai) (klientu
apkalpošana, preču izkraušana, konsultēšana). Atalgojums – 600–650
EUR (bruto). Strādāsim komandā,
apmācīsim! Adrese: Ausekļa iela 12a,
Jelgava. T.29430043.
SAC «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
piedāvā darbu māsu palīgam(-dzei).
Darbs saistīts ar centra klientu pavadīšanu uz medicīnas iestādēm. Atalgojums – 650 EUR (bruto). T.63050449,
63022863, 28329130, e-pasts zemgale@ozolnieki.lv.
ZS «Stūrīši» (reģ.Nr.41701007245)
piedāvā darbu strādniekam(-cei)
ražas vākšanā. Alga – sākot no
2,4432 EUR/st. T.29660598 (zvanīt
pēc plkst.19, Kārlis Ausmanis).

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ludmilai Gineitei,
vīru mūžībā pavadot.
Bijušie Jelgavas
2. pamatskolas kolēģi
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
(M.Jansone)
Skumju brīdī esam kopā
ar kolēģi Agitu Ozoliņu,
tēvu aizsaulē aizvadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Mūsu visdziļākās līdzjūtības
apliecinājumi
Dacei Tenčai un Andai Tenčai,
vīru un tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā
ar Agitu Ozoliņu,
no tēva atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALDIS BARONS (1957. g.)
MAREKS TUMAŠEVSKIS (1979. g.)
VIKTORS VOROŅINS (1947. g.)
ALLENS PEMPERS (1969. g.)
OLGA SKARBOVSKA (1929. g.).
Izvadīšana 10.09. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ALEVTINA VECELE (1947. g.).
Izvadīšana 10.09. plkst.13.45 Bērzu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

4

TĒMA

Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

Lai attīstītu uzņēmējdarbību, sakārtota
infrastruktūra Prohorova, Neretas
un Garozas ielā
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgušies teju divus
gadus ilgušie būvdarbi
Prohorova, Neretas un
Garozas ielā, sakārtojot
degradēto teritoriju depo
mikrorajonā. Tur izbūvēta jauna infrastruktūra,
izveidojot industriālo
zonu, lai kāpinātu uzņēmējdarbības potenciālu
šajā pilsētas rajonā. Visās ielās ir nomainītas
komunikācijas, atjaunots
ielu segums, palielinot
brauktuves nestspēju,
domājot par iedzīvotāju
drošību, modernizēts apgaismojums un uzstādītas novērošanas kameras.
Būtiski, ka pašvaldība radusi iespēju sakārtot arī
tās depo rajona ielas, kas
būvdarbu gaitā kalpoja
kā apbraucamie ceļi. Plānots, ka būvdarbi šajās
ielās sāksies jau šomēnes.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Inga Bernāne skaidro, ka
Prohorova ielas industriālā rajona
sakārtošana ir iekļauta Jelgavas
pilsētas attīstības programmā
2014.–2020. gadam, tās investīciju
plānā un ir būtisks ieguldījums pilsētas izaugsmē. Galvenais projekta
mērķis bija sakārtot degradēto teritoriju un atgriezt to saimnieciskajā
apritē. Pašvaldības uzdevums ir
nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru, lai pilsētā ienāktu uzņēmēji, radītu jaunas darba vietas un
ieguldītu privātās investīcijas, un
tas īstenots, pašvaldībai realizējot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēto projektu «Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā
teritorijā».
Būvdarbi šajā rajonā sākti 2018.
gada decembrī, un tos veica AS
«A.C.B.». Pagājušajā gadā prioritāte bija pazemes komunikāciju sakārtošana, izbūvējot un atjaunojot
ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu,
elektrotīklus, gāzesvadu un sakaru tīklus. Nelielā Prohorova ielas
posmā arī pārbūvēta siltumtrase.
Bet šogad visās trīs ielās sakārtotas brauktuves – ieklāts asfalts
540 metru garajā Neretas ielā, ap
1300 metru garajā Prohorova ielā
un ap 1000 metru garā Garozas
ielas posmā, izbūvēti gājēju un velosipēdistu ceļi, uzstādītas drošības
barjeras, jaunas ceļa zīmes, izveidotas atpūtas zonas, sakārtotas
pieturvietas, kā arī labiekārtota
apkārtne. Garozas, Prohorova un
Neretas ielā kopumā iestādīts 71
sarkanais ozols un 1511 irbeņlapu
fizokarpi.
Jāpiebilst, ka jau šobrīd šajā rajonā darbojas Lielupes industriālais
parks, kas atrodas bijušā būvmateriālu kombināta teritorijā Neretas
ielā 1 un aizņem 20 hektāru platību. Tajā pašlaik strādā vairāk nekā
desmit dažāda profila ražošanas
uzņēmumu. Domājot par tālāko
industriālās zonas attīstību, kas
varētu veicināt uzņēmējdarbības
attīstību šajā pilsētas mikrorajonā, gar Lielupes krasta līniju 135
metru garumā tiek nostiprināts
upes krasts un izbūvēts 10 650
kvadrātmetru plašs cietā seguma
laukums. «Lielupes krasta nostiprinājums nepieciešams teritorijas

pasargāšanai no applūšanas, bet
cietā seguma laukumu plānots
izmantot kā materiālu novietni.
Taču atkarībā no nepieciešamības
tas varētu tikt izmantots arī kā
auto stāvlaukums. Tā ir pašvaldības zeme, un sakārtoto teritoriju
pēc darbu pabeigšanas plānots
iznomāt,» skaidro Jelgavas pilsētas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu
speciāliste Daina Traidase.
Krasta stiprināšanas darbiem un
laukuma izbūvei jābūt pabeigtai
līdz 17. oktobrim. Šo inženierbūvi
Lielupes krastā ceļ SIA «Baltijas
būve». Jāpiebilst, ka, turpinot
infrastruktūras attīstību šajā pilsētas mikrorajonā, iecerēts izbūvēt
arī Rubeņu ceļa pagarinājumu, kas
vedīs cauri Lielupes industriālajam
parkam, savienojot Garozas ielu
un Neretas ielu. Šis ceļš būs ļoti
nozīmīgs, jo atslogos pilsētas ielas
no kravas transporta. D.Traidase
norāda, ka tuvākajā laikā tiks
izsludināts iepirkums par Rubeņu ceļa turpinājuma būvniecību.
Veiksmīgas iepirkuma procedūras
rezultātā un labvēlīgu laikapstākļu
gadījumā darbi ar komunikāciju
izbūvi tur varētu sākties vēl šogad.
Neretas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūves plānotās izmaksas, ieskaitot izdevumus
par autoratlīdzību un būvuzraudzību, ir 8 090 456,12 eiro, iekļaujot
pievienotās vērtības nodokli.
«Būvniecības darbi Prohorova,
Neretas un Garozas ielā ir noslēgušies, taču, izvērtējot apkārtējo ielu
seguma stāvokli, Jelgavas pašvaldība nolēmusi papildus sakārtot arī
tās ielas, kas būvdarbu gaitā tika
izmantotas kā apbraucamie ceļi,
tādējādi būtiski pasliktinot to seguma kvalitāti. Segumā izveidojušies
iesēdumi un bedres, tāpēc nepieciešams risinājums. Plānots, ka
būvdarbi šajās ielās varēs sākties
jau šomēnes,» stāsta I.Bernāne,
skaidrojot, ka ielu pamatne tiks
papildināta ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu, lai likvidētu
bedres, kā arī tiks noregulēts aku
vāku augstums, no apauguma attīrīti grāvji, lai nodrošinātu normālu
lietusūdens novadīšanu. Brauktuves segums tiks atjaunots Līču ielas
posmā no Prohorova ielas līdz Upes
ielai, Emburgas ielas visā garumā,
Birzes ielā no Emburgas ielas līdz
Neretas ielai, Cepļu ielā, Apšu ielā
un Upes ielā.
Būvdarbu gaitā iedzīvotājiem
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Uzlabojot infrastruktūru depo rajonā, sakārtota 1300 metru garā Prohorova iela. Turklāt, domājot par infrastruktūras attīstību, kas varētu veicināt uzņēmējdarbību, Prohorova ielai izveidots pagarinājums – 200 metri.
Ielā sakārtotas un izbūvētas pazemes komunikācijas, kanalizācijas sistēma, elektrotīkli, jaunajā ielas posmā
arī nodrošināts gāzesvads. Tāpat visas ielas garumā uzstādīti 40 jauni apgaismes stabi un LED gaismekļi,
izveidots vienotais gājēju un velosipēdistu ceļš, iestādīti 47 ozoli un 738 irbeņlapu izokarpi.
Būtiskas pārmaiņas piedzīvojusi
540 metru garā Neretas iela – tur
ieklāts jauns asfalta segums, nobruģēta ietve, kas ir apvienots gājēju un velosipēdistu ceļš. Veidojot
jaunus objektus, tiek domāts arī
par vides pieejamību. Neretas ielā,
tāpat kā Garozas un Prohorova ielā,
ietvē iestrādāta vadlīnija cilvēkiem
ar redzes traucējumiem. Neretas
ielas posmā no Upes ielas līdz
Prohorova ielai izbūvēta arī jauna
apgaismojuma sistēma, uzstādot
22 apgaismes stabus un tikpat
LED gaismekļu, kas ir spožāki, bet
ekonomiskāki. Savukārt ielas malās
iestādīti 17 sarkanie ozoli un 678
irbeņlapu fizokarpu krūmi.
Projekta gaitā sakārtots arī aptuveni kilometru garais Garozas
ielas posms no Prohorova ielas
līdz pilsētas administratīvajai robežai, atjaunojot arī ūdensvada
un kanalizācijas tīklus, bet posmā
no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam no jauna izbūvēts arī
gāzesvads. Garozas ielas viens
no būtiskākajiem ieguvumiem ir
gājēju un velosipēdistu ietve gar
privātmājām, kādas tur nekad nav
bijis. Sakārtotas arī iebrauktuves
uz katru privātmāju, izbūvējot
jaunas caurtekas un nostiprinot to
galus. Kilometru garajā ielas posmā nomainīti 47 apgaismes balsti,
uzstādīts 21 jauns LED gaismeklis
un 26 iepriekš jau izmantoti.

Jelgava ir vieda pilsēta, un, attīstot infrastruktūru, vienmēr tiek domāts par iedzīvotāju drošību.
Prohorova, Garozas un Neretas ielas rajonā tagad
ir 18 videonovērošanas kameras, kas pieslēgtas
pilsētas videonovērošanas sistēmai.

Līdz ar industriālās
teritorijas attīstību
prognozējot satiksmes intensitātes
pieaugumu, paplašināts Prohorova ielas posms no Garozas ielas līdz Neretas
ielai – tur izbūvēta
trešā braukšanas
josla virzienā no
Neretas uz Garozas
ielu. Pārējā Prohorova ielas posmā
būs divas joslas –
pa vienai katrā virzienā. Izbūvētas arī
izgaismotas gājēju
pārejas. Trijās no
tām – Prohorova un
Neretas ielas krustojumā, Garozas ielā un Prohorova ielā – iestrādāti sensori, kas reaģē uz
cilvēka tuvošanos un ar gaismas signālu virs ceļa zīmes «Gājēju pāreja» par to brīdina autovadītājus. Tāpat vairākās vietās uz ielas ierīkotas drošības saliņas, lai gājēji un velosipēdisti
drošāk varētu šķērsot ielu.
Foto: Ivars Veiliņš
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Ielu rekonstrukcijas projekta gaitā
sakārtotas arī autobusu pieturas:
Prohorova ielā ir
divas pieturas ar
nojumi, savukārt
Garozas ielā –
divas pieturas
ar nojumi un
izveidotas divas
pieturvietu platformas.
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Lai pasargātu teritoriju no applūšanas, Lielupes krasts jau nostiprināts 60 metru garā posmā Prohorova ielas
galā, bet 135 metru garumā gar Lielupes industriālo parku darbi vēl turpinās. Gar industriālo parku upes
krastā šobrīd tiek būvēts arī vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru plašs cietā seguma laukums, kuru vēlāk varēs
izmantot preču iekraušanai, novietošanai vai arī kā autotransporta stāvlaukumu. Pašvaldība šo teritoriju
paredzējusi iznomāt.
Svarīgi ir ne tikai sakārtot ielas un
ietves, bet arī domāt par rekreācijas zonu iedzīvotājiem. Šim mērķim
gan Neretas, gan Garozas, gan
Prohorova ielā – kopā piecās vietās
– ietves malā izveidotas atpūtas
zonas, kādu līdz šim šajā rajonā
nebija. Katrā ir velostatīvs, soliņš
un atkritumu urna.

Neretas ielas galā 3,5 metru dziļumā
izbūvētas modernas lietusūdens attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīts
lietusūdens no visas apkārtējās teritorijas. Attīrīšanas iekārtu caurplūde
ir 767 litri sekundē. To darbība tiek
kontrolēta attālināti, un, tiklīdz fiksēs
kādus darbības traucējumus, par to
tiks dots signāls Pašvaldības operatīvās
informācijas centram.

Ražošanas attīstības interesēs depo rajonā projekta gaitā izbūvēts
aptuveni 200 metru garš Prohorova ielas pagarinājums, nodrošinot
arī visas komunikācijas un gāzesvadu. Jaunizbūvētā Prohorova ielas
posma galā ir plašs sabiedriskā transporta apgriešanās laukums un
autobusu pieturas platforma ar nojumi. Tiesa, šobrīd tas vēl netiek
izmantots, un, visticamāk, tikai nākamgad 6. un 9. pilsētas maršruta
autobusu galapunkta pietura «Depo» tiks pārcelta uz jauno vietu. «Tiklīdz objekts tiks nodots ekspluatācijā, iesniegsim visus mērījumus un
datus «Google map», lai iezīmē izmaiņas. Kad tās būs veiktas, varēsim
pagarināt maršrutu. Šobrīd vēl darbojas vecā kārtība un pietura netiks
mainīta,» skaidro SIA «Jelgavas autobusu parks» Pārvadājumu nodaļas
vadītājs Gatis Dūmiņš.
Domājot par drošību dzelzceļa tuvumā, Prohorova ielā pie dzelzceļa
pārbrauktuvēm izveidoti slēdzami aizsargbarjeru labirinti, kas bremzē
gājēju un velosipēdistu kustību.

Turpinot infrastruktūras attīstību šajā rajonā, iecerēts izbūvēt arī
Rubeņu ceļa pagarinājumu, kas vedīs cauri Lielupes industriālajam
parkam, savienojot Garozas un Neretas ielu. Tas ļaus daļu kravas
transporta novirzīt pa šo ielas posmu, mazinot satiksmes intensitāti
Prohorova un Neretas ielā. Pašvaldība plāno jau tuvākajā laikā izsludināt iepirkumu par būvdarbu veikšanu, bet transports šo ceļu varēs
izmantot nākamgad.

Šis ir viens no pilsētas industriālajiem
rajoniem, kurā ir ievērojama smagā
transporta intensitāte, līdz ar to mazāk
aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem
jābūt īpaši piesardzīgiem. Lai pievērstu
autovadītāju uzmanību gājējiem un
Lai iedzīvotājiem drošāka pārvietošanās no sabiedriskā transporta pie- velosipēdistiem, Prohorova un Neretas
turas pāri dzelzceļa sliedēm, jauna ietve ir arī Garozas ielas posmā no ielas iebrauktuvēs ieklāts īpašs segums
sarkanā krāsā.
Alkšņu ielas un Rubeņu ceļa krustojuma līdz dzelzceļa sliedēm.
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Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 2. oktobrī plkst.13 Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005110013 Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka, kas apgrūtināta ar ūdensvadu) 115,1 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000110507001,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 17 600 eiro, izsoles solis
– 500 eiro, nodrošinājums – 1760 eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis
63007064, e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).   

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 30. oktobrī plkst.14 Pasta ielā
47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010052
Raiņa ielā 19B, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja) 74,5 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 09000010208002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 8500 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 850 eiro,
reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Būve ar kadastra numuru 09005010052 Raiņa ielā 19B, Jelgavā, atrodas uz citai
personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000010208 Raiņa
ielā 19, Jelgavā, kuras īpašnieks, ja vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, izsolei
var pieteikties līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16.
Ja noteiktajā laikā izsolei nav pieteikusies neviena persona, kurai ir pirmpirkuma
tiesības, tad personas, kurām nav pirmpirkuma tiesību, izsolei var pieteikties no
2020. gada 25. septembra līdz 26. oktobra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis 63007064,
e-pasts info@jdhc.lv).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).   

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 1. oktobrī plkst.15 Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010055 Raiņa
ielā 16F, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 102,8 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 09000010573002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 12 500 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 1250
eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis
63007064, e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).   

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 1. oktobrī plkst.16.30 Pasta ielā
47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005360014
Pērnavas ielā 17B, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 450,5 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 09000360313001, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli.
Izsoles sākumcena – 22 200 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 2220
eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis
63007064, e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 30. oktobrī plkst.13 Pasta ielā
47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010051
Lielajā ielā 21A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja 306,6 m2 platībā ar
četrām garāžām un apgrūtināta ar maģistrālo siltumtrasi) ar kadastra apzīmējumu
09000010082002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 42
000 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 4200 eiro, reģistrācijas maksa –
50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Būve ar kadastra numuru 09005010051 Lielajā ielā 21A, Jelgavā, atrodas uz citai
personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000010082 Pētera
ielā 2, Jelgavā, kuras īpašnieks, ja vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, izsolei var
pieteikties līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16.
Ja noteiktajā laikā izsolei nav pieteikusies neviena persona, kurai ir pirmpirkuma
tiesības, tad personas, kurām nav pirmpirkuma tiesību, izsolei var pieteikties no
2020. gada 25. septembra līdz 26. oktobra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis 63007064,
e-pasts info@jdhc.lv).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).   

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 25. septembrī plkst.14 Pasta ielā 47,
Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005040028 Krišjāņa
Barona ielā 48A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 259,4 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 09000040523001, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 23 000 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 2300
eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis
63007064, e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).

Paziņojums par izsoli
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» 2020. gada 25. septembrī plkst.13 Pasta ielā
47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010056
Jāņa ielā 4B, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 211,3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000010355002, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 29 000 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums – 2900
eiro, reģistrācijas maksa – 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 24. septembra plkst.16 AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» Pasta ielā 47, Jelgavā, 4. stāvā, 405. kabinetā (kontakttālrunis
63007064, e-pasts info@jdhc.lv), darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» (Pasta
ielā 47, 4. stāvā, 405. kabinetā).   

SPORTS

Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

Sāk jauno sezonu
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies «Optibet» hokeja
līgas jaunā – 2020./2021.
gada – sezona. Jelgavas
hokeja klubs «Zemgale/
LLU» pirmo spēli jau aizvadījis, un nākamā notiks
13. septembrī pulksten
16.10 Jelgavas ledus hallē, tiekoties ar HK «Mogo/
LSPA». Jaunā sezona nesusi būtiskas pārmaiņas – par
komandas galveno treneri
kļuvis tagadējais Latvijas
izlases treneris Artis Ābols,
un HK «Zemgale/LLU» šosezon ir Kontinentālās
hokeja līgas (KHL) kluba
«Dinamo Rīga» fārmklubs.
«Jaunajai sezonai sākām gatavoties divas nedēļas vēlāk nekā parasti.
Nevaram teikt, ka fiziski un saspēles
ziņā puiši ir labākajā formā, taču
jau pēc pāris mačiem situācijai vajadzētu mainīties,» pārliecināts HK
«Zemgale/LLU» direktors Aivars
Zeltiņš, uzsverot, ka, neskatoties uz
būtiskām izmaiņām komandā, mērķis paliek nemainīgs – iekļūt play-off
un cīnīties par medaļām.
HK «Zemgale/LLU» šovasar atstāja galvenais treneris Valērijs
Kuļibaba, kurš kļuvis par HK «Rīga»
galveno treneri. Viņa vietā stājies
augsti kvalificētais A.Ābols, kuram
ir pieredze darbā ar Latvijas izlasi
un KHL klubos, ieņemot tajos galvenā trenera amatu. «Viņš ir viens
no labākajiem Latvijas treneriem,
un esam atraduši kopīgu valodu, kā
attīstīt hokeju mūsu pilsētā. Viņš ir
ne tikai komandas, bet arī Jelgavas

Foto: Ivars Veiliņš

Ledus sporta skolas galvenais treneris un ar savu pieredzi un zināšanām
dos iespēju pilnveidoties jaunajiem
sporta skolas audzēkņiem,» norāda
A.Zeltiņš.
Starpsezonā būtiski mainījies arī
komandas sastāvs. «Pamatsastāvs
– 20 spēlētāji – mums ir nokomplektēts, bet pieci spēlētāji komandā
šobrīd ir uz pārbaudes laiku,» stāsta
A.Zeltiņš. Šīs sezonas jaunums ir arī
tas, ka HK «Zemgale/LLU» kļuvis
par KHL «Dinamo Rīga» fārmklubu. Jau pērn septembrī Rīgas un
Jelgavas klubi noslēdza sadarbības
līgumu, paredzot abu pušu ciešāku
sadarbību dažādās jomās, bet šogad
noslēgts fārmkluba līgums. «Līgums
paredz, ka var notikt spēlētāju rotācija. Jau šobrīd pie mums spēlē
divi «Dinamo» spēlētāji – uzbrucējs
Emīls Ģēģeris un aizsargs Roberts
Mamčics. Mūsuprāt, fārmkluba
līgums ir lieliska iespēja mūsu spē-

lētājiem gūt pieredzi no «Dinamo»
spēlētājiem un ir redzamākais ceļš,
kā puišiem nokļūt KHL,» pārliecināts A.Zeltiņš.
«Optibet» hokeja līgā šogad startē
septiņas komandas: «Zemgale/LLU»,
«Olimp/Venta 2002», «Mogo/LSPA»,
«Liepāja», «Dinaburga», «Prizma/
IHS» un HS «Rīga». Šogad čempionātā nepiedalās HK «Kurbads». Nākamā spēle mūsējiem būs 13. septembrī
pulksten 16.10 Jelgavas ledus hallē ar
nopietnāko pretinieku – HK «Mogo/
LSPA». Šo spēli varēs skatīties arī
klātienē, ievērojot epidemioloģiskās
drošības prasības. A.Zeltiņš norāda,
ka šogad ir mazliet mainījusies ieejas maksa uz spēli. Šosezon tā būs
5 eiro, skolēniem, pensionāriem un
studentiem – 3 eiro, Ledus sporta
skolas audzēkņiem un invalīdiem –
bez maksas. Jāpiebilst, ka svētdienas
spēlei tiešraidē varēs sekot līdzi arī
Latvijas Televīzijas 7. kanālā.

Eiropas Sporta nedēļā popularizēs
demokrātiskas sporta aktivitātes
 Ritma Gaidamoviča

No 23. līdz 30. septembrim
Latvijā jau sesto reizi notiks
Eiropas Sporta nedēļa. Tās
galvenais mērķis ir mainīt
iedzīvotāju paradumus un
aicināt būt fiziski aktīvākiem – šā gada devīze ir
«Kopāspēks». Jelgavnieki
Sporta nedēļā aicināti pildīt dažādus sportiskus uzdevumus IT platformā, piedalīties atvērtajos treniņos
āra trenažieru laukumos,
doties ar ģimeni pārgājienā pa Jelgavas apkārtni,
kā arī noskriet krosu. Šīs
aktivitātes būs bez maksas,
taču iepriekš obligāti jāpiesakās – to varēs izdarīt no
16. septembra.
Jelgavas Sporta servisa centrs
(SSC), organizējot dažādas aktivitātes pilsētniekiem, Eiropas Sporta
nedēļā iesaistās ceturto gadu. Šogad
pasākumu plānā iekļautas sportiskas norises, kas paredzētas dažāda
gadagājuma cilvēkiem, sākot no
pirmsskolas vecuma bērniem un beidzot ar senioriem, turklāt daudz ko
var darīt visa ģimene kopā. Tāpat šīs
sportiskās aktivitātes neprasa lielus
finansiālus ieguldījumus. «Kustības
ir nepieciešamas jebkurā vecumā,
tomēr lielākā daļa cilvēku ikdienā
kustas par maz. Eiropas Sporta
nedēļas programmu plānojām tā,
lai piedāvājums kalpotu par pamudinājumu, motivāciju un iedvesmu
izkustēties arī tiem, kurus nesaista
aktīva un nopietna sportošana.
Galvenais ir vēlēšanās sākt un gribasspēks turpināt,» akcentē Eiropas
Sporta nedēļas koordinatore Jelgavā
Maija Actiņa, papildinot: dalība
pasākumos ir bez maksas. Ikdienā

daudziem biežāk izmantotais pārvietošanās līdzeklis ir autotransports,
un pētījumi liecina, ka arī brīvdienās
cilvēki nereti izvēlas mazkustīgu un
pasīvu atpūtu. «Bet mums Jelgavā ir
iespējas izkustēties – var doties pastaigās pa parkiem vai mežu, braukt
ar velosipēdu, ir pieejami stadioni un
āra trenažieru laukumi, var apmeklēt deju nodarbības. Iespēju ir ļoti
daudz, un tas, ko mēs piedāvājam
šajā nedēļā, ir tikai daži piemēri, kā
aktīvi pavadīt brīvo laiku. Teiksim,
pārgājiens brīvdienās var kļūt par
ģimenes tradīciju, turklāt to noorganizēt nav nemaz tik sarežģīti,»
tā M.Actiņa, jelgavniekus aicinot

iesaistīties Eiropas Sporta nedēļas
aktivitātēs.
Jāuzsver, ka, ņemot vērā epidemioloģiskos drošības pasākumus, lai
koordinētu cilvēku plūsmu, visām aktivitātēm iepriekš obligāti jāpiesakās.
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas ierosināta iniciatīva
ar mērķi motivēt cilvēkus vairāk
un biežāk būt kustīgiem, veicināt
sportošanu un fizisko aktivitāti, kā
arī vairot izpratni par kustīguma
ieguvumiem veselībai, darbaspējām,
vispārējai dzīves kvalitātei. Eiropas
Sporta nedēļas pasākumi Jelgavā
notiek SSC projekta «Eiropas sporta
nedēļa» gaitā.

Eiropas Sporta nedēļas programma
• 23.–30. septembris – individuāla uzdevumu veikšana IT platformā, lai gūtu
izpratni par nepieciešamo kustību daudzumu un nozīmi dienā. Informācija nākamnedēļ tiks publicēta mājaslapā www.
jelgava.lv, kā arī sociālajos tīklos Sporta
servisa centra kontos.
• 23. septembrī pulksten 18 un 27.
septembrī pulksten 10 Pasta salas āra
trenažieru laukumā, 27. septembrī
pulksten 12 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas āra trenažieru laukumā un 29.
septembrī pulksten 18 Jelgavas sporta
halles āra trenažieru laukumā – atvērtais
treniņš ar fitnesa treneri Andreju Šimko
«Ar ko sākt?». Nodarbībā demonstrēs un
paskaidros dažādu vingrinājumu izpildi,
izmantojot āra trenažierus, vēlamo dozējumu, īpašu uzmanību pievēršot pareizai
vingrinājumu izpildei, lai izvairītos no
traumām. Nodarbības ilgums – līdz pusotrai stundai. Dalībnieku skaits – 10–15.
Pieteikšanās – no 16. septembra pa tālruni
26380029.
• 23., 24. un 25. septembrī pulksten
11 – slēgtā nodarbība pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem «Kustību prieks».
Bērniem būs iespēja izmēģināt skriešanas,
lēkšanas, mešanas uzdevumus, izmantojot
IAAF programmas «Bērnu vieglatlētika»
pamatidejas.

• 26. septembrī pulksten 11 – pārgājiens
Jelgavas apkārtnē «Kopāspēks» Zanes Gravas vadībā. Pārgājienā piedalīties aicināts
ikviens Jelgavas iedzīvotājs, īpaši ģimenes ar
bērniem, jaunieši. Pārgājiena garums – 12
kilometri, plānotais laiks – 5 stundas. Pārvietošanās paredzēta tikai kājām, līdzi var
ņemt nūjas. Pārgājienā plānoti pieturpunkti
ar tūrisma uzdevumiem, ugunskuru, pikniku.
Katram dalībniekam jāparūpējas par ūdeni
sev, arī, ja vēlas kaut ko uzcept uz ugunskura,
tas jāsarūpē pašam. Starts un finišs – pie Jelgavas sporta halles. Reģistrēšanās un numuru
saņemšana – no pulksten 10.30. Pasākums
notiks arī lietus gadījumā, tādēļ dalībnieki aicināti izvēlēties piemērotu apģērbu un apavus.
Pieteikšanās – no 16. līdz 24. septembrim pa
e-pastu ekspedicija.info@inbox.lv, norādot
vārdu, uzvārdu un vecumu (pilnus gadus).
Dalībnieki, kuri jaunāki par 15 gadiem, var
piedalīties tikai kopā ar vecāku vai aizbildni.
• 30. septembrī – Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts krosā (Lielupes pļavā pretī pilij).
Distances garums – 0,5–3 kilometri atkarībā
no vecuma grupas. Pulksten 15 – Jelgavas
pilsētas 50. skolēnu spartakiāde rudens
krosā, pulksten 18.30 – Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts rudens krosā. Pirmo trīs
vietu ieguvēji sieviešu un vīriešu grupā tiks
apbalvoti. Pieteikšanās – līdz 28. septembrim
pa e-pastu maija.actina@sports.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas
pašvaldības paziņojums
2020. gada 31. augustā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.226.3/6073 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
zemes gabalam 3. līnijā 22A, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes gabala 3. līnijā 22A, Jelgavā, īpašniece SIA «Prizma Projekts».
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas
infrastruktūras sakārtošana, paredzot individuālo
dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un
transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas, un detalizēti noteikt teritorijas
apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai
projektētai zemes vienībai.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām – 63005493,
63005475, e-pasts dace.sture@dome.jelgava.lv,
sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija
pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.
lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības
plānošana».

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
DABASZINĪBU, BIOLOĢIJAS, ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU (dabaszinības – 0,13 slodzes jeb 4 stundas nedēļā, bioloģija
– 0,3 slodzes jeb 8 stundas nedēļā, ķīmija – 0,16 slodzes
jeb 5 stundas nedēļā) un MATEMĀTIKAS skolotāju uz
nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,17 slodzes jeb 5
stundas nedēļā) ar perspektīvu darba likmes palielināšanai speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem
ar garīgās veselības traucējumiem (izglītojamie apgūst
valsts pamatizglītības standartā noteikto mācību saturu).

(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā

Piedāvātais atalgojums – 790 EUR (bruto).
Papildu piemaksa par darbu specifiskos apstākļos.
Pieteikuma dokumenti:
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinoši dokumenti.
Pieteikumu iesniegt Filozofu ielā 50, Jelgavā, vai pa
e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63013333, 63023866, 63021773.

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

11. SEPTEMBRĪ
Īsi

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

12. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 8 – «ProKart» kausa izcīņas noslēdzošais posms (tehnikas un inovāciju festivāls
«Mehatrons», sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 9.30 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2010. gadā dzimušajiem
zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«FS «Jelgava»». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 10 – JSSC kausa izcīņa krosmintonā (stadionā Mātera ielā 44; sliktu laikapstākļu gadījumā – sporta hallē).
 Pulksten 11 – Latvijas čempionāts airēšanā sprinta distancē (Lielupē Pilssalas pusē).
 Pulksten 11 – Latvijas čempionāta 5. un 6. posms triālā, Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts triālā (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons», sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 12 – Vecpilsētas ielas svētki. Ieeja – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
 Pulksten 12 – Latvijas Neredzīgo sporta savienības čempionāts vieglatlētikā. Ieeja –
bez maksas (ZOC).
 Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēles: pulksten 14.15 – U-13 A grupā
«JLSS»–«Valmieras BSS», pulksten 16 – U-13 B grupā «JLSS 2»–«Daugavpils», pulksten
17.45 – U-17 grupā «JLSS»–«Daugavpils LSS» Ieeja – bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 15 – ekskursija ugunsdzēsības ekspozīcijā cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni
Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Dalībnieku skaits ierobežots (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas depo).
 Pulksten 20 – vieni no aktuālākajiem Latvijas hiphopa māksliniekiem – ansis, «Singapūras satīns», Edavārdi un Prusax – aicina uz lielkoncertu «Republikas tūre 2020». Biļešu
cena – 10–15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Uzņemam 11–25 gadus vecus jauniešus
interešu izglītības programmā
«Dizaina zīmējums».
Nodarbības notiks trešdienās
no plkst.14.20 līdz 18.20.
Iesniegumu meklē mājaslapā www.j-m-s.lv,
sadaļā «Uzņemšana»!

13. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 – Latvijas čempionāta 5. un 6. posms triālā, Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts triālā (tehnikas un inovāciju festivāls «Mehatrons», sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 13 un 15 – ekskursija vēsturisko spēkratu kolekcijā «AnRu motors» cikla
«Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Ieeja – par ziedojumiem («AnRu
motors» vēsturisko spēkratu kolekcijā Garozas ielā 15a).
 Auto sacensības: pulksten 9 – ātruma aplis, pulksten 12 – veiklības brauciens, pulksten 14 – dragreiss, pulksten 16 – drifts (sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 Pulksten 13.45 – Junioru attīstības hokeja līgas spēle: «Zemgale Juniors»–«Daugava».
Ieeja – bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 16.10 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK «Mogo/LSPS».
Ieeja – 5 €, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 3 €, Ledus sporta skolas audzēkņiem,
invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).

Ražošanas uzņēmums Valmierā SIA «Valpro»
(reģ.Nr.40003058280) aicina darbā

INŽENIERI TEHNOLOGU(-ĢI).
Amata pamatmērķis:
• uzturēt un attīstīt uzņēmuma ražoto produktu kvalitāti, ražošanas tehnoloģiju, iekārtas un aprīkojumu,
efektivizējot ražošanas tehnoloģiskos procesus.
Sagaidām kandidātu(-i) ar:
• augstāko tehnisko izglītību un pieredzi metālapstrādes vai mašīnbūves jomā;
• izpratni par mehānismiem, iekārtām, to sistēmām;
• pieredzi ražošanas procesu pārvaldībā;
• teicamām komunikācijas un organizatoriskajām
prasmēm;
• teicamām latviešu un labām angļu valodas
zināšanām. Citu svešvalodu zināšanas tiks vērtētas
kā priekšrocība;
• labām datorprasmēm. Vēlama «AutoCAD» un/vai
«Solidworks» pārzināšana.

14. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 14 – svinīgā ziedu nolikšana Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
dzimšanas dienā (pie J.Čakstes pieminekļa).
 Pulksten 18 – Dzintras Žvagiņas grāmatas «Jelgavnieki 1918–2019» atklāšana. Vietu
skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63023383. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

17. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas lasītavā).
 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 9. kārta (Cenās).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–FK «Ventspils 2».
Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

Piedāvājam:
• profesionālās attīstības iespējas stabilā, uz attīstību
orientētā uzņēmumā;
• darba rezultātiem un kvalifikācijai atbilstošu
atalgojumu no 1500 EUR un citus bonusus;
• palīdzību dzīvesvietas atrašanā.

18. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 – Olimpiskā diena (izglītības iestādēs).
 No puksten 11 – pasākums «Mežs ienāk Jelgavā 2020», koka skulptūru festivāls «Otrā
elpa». Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
 Pulksten 16 – atjaunotās ekspozīcijas «Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē» atklāšana.
Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 16 – Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Ieeja – bez maksas,
vietu skaits ierobežots (sporta namā Raiņa ielā 6).

E-pasts: darbs@valpro.lv.
Tālrunis informācijai: 64207235.
Sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020.
gada 26. septembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029450 Raiņa ielā 16, Jelgavā, kas sastāv no
neapdzīvojamās telpu grupas Nr.Nedz (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000010532001021, kopējā
platība 120,6 m2) un tai piekrītošajām kopīpašuma
1206/19597 domājamām daļām no būves (kadastra
apzīmējums 09000010532001) un zemes (kadastra
apzīmējums 09000010532), mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 85 000 euro,
izsoles solis – 1000 euro, nodrošinājums – 8500
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 22. septembra
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no
plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās
darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai
tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.
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facebook.com/ZRKAC

BEZMAKSAS SEMINĀRS

ZOOM VIDĒ

Sertifikācijas prasības
ieiešanai eksporta tirgos
semināru vada

14. septembrī pl. 1800

15.

Agnese Alksne

septembrī
pl. 1000-1200

SIA BM Certification Reģionālā biznesa
attīstības vadītāja

Iepazīšanās seminārs

Angļu valoda
pusaudžiem un
jauniešiem

Angļu valoda
Biogrāfijas analīzes
visiem līmeņiem
metode
16. septembrī pl. 1600 16. septembrī pl. 1730 no 22. septembra pl. 1730

Bērnu aprūpes
pamati

Dokumentu

pārvaldības pamati
22. septembrī pl. 1715

Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

23. septembrī pl. 17

30

Kursi e-vidē

Personāla lietvedība
24. septembrī pl. 1000

19. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 10 – Jelgavas pilsētas kausa izcīņa karatē (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2009. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – regbija turnīrs «Mītava Cup 2020» U-13 un U-15. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā.
Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Rudens vējš» (Lielupē Pilssalas pusē).
 Pulksten 12 – nodarbību cikla «Domā un dari zaļi» gaitā – dzintara balzamu gatavošanas meistarklase. Nodarbību vadīs meistare Daiga Brila. Dalības maksa – 9,50 €. Dalībnieku
skaits ir ierobežots (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 13 – ekskursija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā. Ieejas
maksa pieaugušajiem – 3 €, studentiem un pensionāriem – 2 €, bērniem un skolēniem –
bez maksas (Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā 3).
 Pulksten 13 – Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Ieeja – bez maksas,
vietu skaits ierobežots (sporta namā Raiņa ielā 6).
 Pulksten 14 – ekskursijas «Skats uz Jelgavu no muzeja torņa» un «Jelgava 19. gadsimtā»
cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Biļešu cena pieaugušajiem –
1,50 €, ar muzeja apskati – 4 €; skolēniem – 0,50 €, ar muzeja apskati – 1 €, Jelgavas pilsētas
skolēniem – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 19 – grupas «Jumprava» koncerts «Pa vējam». Mūzikas grupa «Jumprava»,
kura pagājušajā rudenī atzīmēja 35. jubileju, pēdējos gados koncertus sniedz reti, tāpēc
katra viņu uzstāšanās ir dvēseles baudījums ikvienam grupas fanam un mūzikas cienītājam.
Koncertā skanēs visiem zināmās dziesmas – «Ziemeļmeita», «Peldētājs», «Ēnas», «Vēlreiz»,
«Pa vējam», «Lēna upe», «Nedaudz par viņu» – u.c. tautā iemīļotas dziesmas. Biļešu cena
– 15–30 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).
Turpinājums 8. lpp.
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Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
20. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 (reģistrācija – no pulksten 9.30) – Jelgavas NVO sporta spēles. Ieeja – bez
maksas. Jāpiesakās līdz 17. septembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Pulksten 11 – Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un skolēniem. Ieeja – bez maksas,
vietu skaits ierobežots (sporta namā Raiņa ielā 6).
 Pulksten 14 – Junioru attīstības hokeja līgas spēle: «Zemgale Juniors»–«Prizma/IHS».
Ieeja – bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 17 – grupas «Carnival Youth» koncerts «Naivais ku-kū». Koncerta programmu veido gan par klasiku kļuvušo, gan jaunāko filmu spilgtākās skaņu celiņu pērles – no
Imanta Kalniņa šedevriem un Raimonda Paula nemirstīgajām himnām līdz mūsdienu
mūziķu darbiem. Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

Mežs ienāk
pilsētā

21. SEPTEMBRĪ

 Atsākas Senioru universitātes nodarbības. Iepriekš jāpiesakās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē).
 Pulksten 15 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2007.–2008.
gadā dzimušajiem zēniem: «FS Jelgava/Jelgavas BJSS»–«Auda». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–«Valmiera FC 2».
Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās. Dalībnieki
var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās. Dalība – bez maksas
(airēšanas bāzē Pasta salā 3).

23. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 13 – ekskursija Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā. Ieejas
maksa pieaugušajiem – 3 €, studentiem un pensionāriem – 2 €, bērniem un skolēniem
– bez maksas (Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā 3).
 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HK «Olimp/
Venta 2002». Ieeja – 5 €, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 3 €, Ledus sporta skolas
audzēkņiem, invalīdiem – bez maksas (ledus hallē).

24. SEPTEMBRĪ

 Aizmāršīgo lasītāju diena. Ieeja – bez maksas (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 Pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2020» 10. kārta (Ozolniekos).

25. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 11 – starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem. Ieeja – bez maksas
(ZOC Jāņa Lūša stadionā).

26. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 10 līdz 15 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot». Pieteikšanās
tirgotājiem – mājaslapā www.festivali.jelgava.lv (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2012. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – ekskursija Jelgavas pils muzejā un karstās šokolādes baudīšana Jelgavas pilī cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Ieejas maksa – 5
€. Dalībnieku skaits ir ierobežots (Jelgavas pilī).
 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba sezonas slēgšanas regate (Lielupē Pilssalas pusē).
 Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēles: pulksten 13.45 – U-13 B
grupā «JLSS 1»–«Prizma 09», pulksten 15.30 – U-13 B grupā «JLSS 2»–«Prizma». Ieeja –
bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 14 – Latvijas sieviešu futbola 1. līgas 7. kārtas spēle: FK «Jelgava»–«Rēzeknes
BJSS». Ieeja – bez maksas.
 Jelgavas pilsētas domes kauss volejbolā (sporta hallē).
 Pulksten 18 – grupas «Pērkons» koncerts «Mākslas darbi». Divās daļās. 1984. gada
Imanta Kalniņa, Jura Kulakova un Jura Sējāna rokoratorija «Kā jūra, kā zeme, kā debess»
un grupas radošās darbības laikā sakrātās un tautā iemīļotās dziesmas, to skaitā «Zaļā
dziesma», «Slidotava», «Mēs pārtiekam viens no otra», «Labu vakar», «Dziesma par sapumpuroto zaru», «Gandrīz tautasdziesma», «Mana dienišķā dziesma». Grupa «Pērkons»
uzstāsies pilnā sastāvā – Juris Kulakovs (taustiņi), Ieva Akurātere (vokāls), Juris Sējāns (bass,
vokāls), Leons Sējāns (solo ģitāra), Raimonds Bartašēvics (vokāls), Ikars Runģis (sitamie
instrumenti), Uģis Muzikants (otrie taustiņi). Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē
«Mītava»).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

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

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

Pagājušajā gadā Jelgavas tehnikuma
pedagogi un audzēkņi Meža dienu pasākuma laikā radīja vairāk nekā trīsarpus
metrus augstu priedes dēļu konstrukciju
pilsētas simbola aļņa veidolā, kas šobrīd
papildina Langervaldes mežu. Arī šogad
Pasta salā apmeklētāju acu priekšā iecerēts radīt koka vides objektu kā dāvanu
pilsētai 755. jubilejā.
 Sintija Čepanone

18. septembrī ikviens aicināts uz Pasta salu, kur notiks
pasākums «Mežs ienāk Jelgavā», piedāvājot atraktīvā
veidā iepazīt meža nozares
aktualitātes. Pasta salā no
pulksten 11 līdz 18 paredzētas izzinošas aktivitātes un
radošās darbnīcas, vakara
turpinājumā – balle ar grupu
«Tirkizband». Bet jau šo sestdien darbu Pasta salā uzsāks
pieci tēlnieki, lai nedēļas laikā
veidolu iegūtu piecas koka
skulptūras – pasaku tēli.
Pasākuma «Mežs ienāk Jelgavā»
mērķis ir nemainīgs – izglītot sabiedrību
par Latvijas mežu apsaimniekošanu un
iegūtās koksnes plašo izmantošanas
spektru, atraktīvi parādot koksni tās
izmantošanas daudzveidībā, ražojot
produktus ar augstu pievienoto vērtību.
Taču šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta koka dzīvei ārpus meža, tādēļ visas
aktivitātes tematiski vieno moto «Koks
ir vairāk!».

Atklās koka pievienoto vērtību

LLU Meža fakultātes dekāns Linards
Sisenis stāsta, ka pasākuma laikā interesentiem būs iespēja iepazīt jaunākās
tehnoloģijas un tehniku, kas tiek izmantota meža apsaimniekošanā, izmēģināt
prasmes, darbojoties ar medību un meža
mašīnu simulatoriem, mežā un kokapstrādē izmantojamiem instrumentiem
un darbarīkiem. «Notiks arī mežizstrādes
mašīnu un citas tehnikas paraugdemonstrējumi un varēs iepazīt dažādus
kokapstrādes procesus, piemēram, baļķa
retrozāģēšanu, zīmēšanu kokā ar strāvu,
koka būvniecību un detaļu savienošanu
ar metru garām skrūvēm,» plānotās
aktivitātes ieskicē L.Sisenis.
Savukārt uzņēmumi, kas nodarbojas
ar Latvijā iegūtas koksnes pārstrādi,
stāstīs un rādīs, kā koksnei tiek pievienota vērtība, radot ekoloģiskus produktus, kas nes Latvijas vārdu pasaules
eksporta tirgos. «Uz Meža dienām īpaši
gaidām arī ģimenes ar bērniem, lai ar uzskatāmiem piemēriem jaunajā paaudzē
vairotu izpratni par dabas vērtībām, to
nozīmi un pielietojumu ikdienā noderīgu lietu un produktu tapšanā. Vēlamies
akcentēt, ka, tāpat kā piens rodas nevis
tetrapakā veikalā, bet gan no govs, arī
koks neizaug tirdzniecības centrā, bet
gan mežā. Koka būves, koka mēbeles
un citi koka izstrādājumi mūsu ikdienā
ir tieši tāpēc, ka mēs iestādām mežu, to
kopjam, līdz tas izaug, un pēc tam kokus
nocērtam, radot ikdienā noderīgus pro-

duktus,» tā fakultātes dekāns.
Tieši tādēļ pirmo reizi pasākumā ir aicināti piedalīties uzņēmēji, kuri no Latvijas mežos iegūtās koksnes un nekoksnes
produktiem ražo dažādus izstrādājumus.
«Vēlamies akcentēt, ka koks, kas izaug
Latvijas mežos, ir pamats koksnes
izmantošanas daudzveidībai – sākot no
kurināmā un līdz pat būvmateriāliem
un dažādiem ekskluzīviem produktiem,»
L.Sisenis piebilst, ka izglītojošos stendos
pasākuma laikā varēs uzzināt par mežā
iegūstamo nekokses produktu daudzveidību, piemēram, koku vilnu, ēdamām un
neēdamām lietām, ko var iegūt Latvijas
mežos un dabā.

Dāvana pilsētai

Līdzīgi kā iepriekšējās Meža dienās,
kad apmeklētāju acu priekšā no koka
tapa stilizēts koka alnis, kas šobrīd kā
vides objekts papildina Langervaldes
mežu, Jelgavas tehnikuma pedagogi
un audzēkņi arī šogad gatavo dāvanu
pilsētai. L.Sisenis stāsta, ka darba skice
veidota ar atsauci uz Jelgavas 755. jubileju, ko pilsēta atzīmē šogad. Jaunais
vides objekts kā dāvana pilsētai Jelgavas
tehnikuma audzēkņu izpildījumā arī
šogad taps pasākuma laikā Pasta salā.

Konkursi un konference

Vienlaikus LLU Meža fakultātē Akadēmijas ielā 11 piektdien, 18. septembrī,
no pulksten 9 līdz 15.30 notiks starptautiska zinātniski praktiskā konference «Meža nozare mainīgā klimatā»,
piedāvājot izzināt ne vien to, kā tiek
nodrošināta Latvijas mežu ilgtspējīga
apsaimniekošana, bet arī to, kā mūsu
mežos iegūtai koksnei tepat Latvijas uzņēmumos tiek pievienota vērtība, radot
unikālus eksporta produktus.
Jāpiebilst, ka, gatavojoties Meža
dienām, tika izsludināti divi konkursi
bērniem un jauniešiem. Bērndārznieki
un jaunāko klašu skolēni tika aicināti
radīt pasākuma afišu nākamajām Meža
dienām par tēmu «Mežs mūsu ikdienā
2021», savukārt vecāko klašu skolēniem,
atsaucoties uz šā gada tēmu «Koks ir
vairāk!», trīs minūšu videosižetā bija
jāatspoguļo koka un koksnes izmantošanas daudzveidība. Šodien noslēdzas
pieteikšanās, un konkursu uzvarētāji
tiks paziņoti Meža dienu pasākuma laikā.

Taps piecas koka skulptūras

Turpinot tradīciju, Meža dienu gaitā
notiks arī koka skulptūru simpozijs «Otrā
elpa» – koktēlnieki darbu Pasta salā sāks
jau 12. septembrī, un ikvienam nedēļas
garumā būs iespēja sekot līdzi tam, kā
savu mūžu nodzīvojuša koka stumbrs
atdzimst unikālā mākslas darbā.
Pašvaldības iestādes «Kultūra» pro-

Foto: no JV arhīva
ducents Gundars Caune stāsta, ka jau
no pašiem koka skulptūru simpozija
pirmsākumiem akcents likts uz pasakām un arī šogad piecu koktēlnieku
rokām taps dažādi pasaku tēli. «Koka
skulptūru simpozijs pirms astoņiem
gadiem aizsākās ar dāvanu pilsētas
bērnudārziem, to teritoriju papildinot
ar koka skulptūrām, savukārt šogad
radītie darbi bērnus gaidīs Pasta salas
galā, izvietojoties līdzās tur jau mītošajam
zirgam, kas koka skulptūru simpozija laikā tapa pirms diviem gadiem.» G.Caune
piebilst, ka 18. septembrī, kad Pasta salā
notiks pasākums «Mežs ienāk Jelgavā»,
skulptūru tapšana jau būs finiša taisnē,
skaidri iezīmējot mākslinieku ieceri un
ļaujot novērtēt katras skulptūras apmēru. «Dažs pasaku tēls solās sasniegt pat
divu metru augstumu,» atklāj viņš.
12. septembrī Pasta salā, iežogotā teritorijā netālu no slidotavas, tuvāk Driksai,
darbu sāks pieci tēlnieki, kuru rokrakstu
pilsētnieki jau iepazinuši dažādos iepriekšējos Jelgavas festivālos. G.Caune stāsta,
ka Māris Gailis kokā iecerējis iedzīvināt
āzi, Zigmunds Bielis skulptūrā izstāstīs
pasaku «Odi un zirgs», lapsu apņēmies
radīt Gundars Kozlovskis, bet koka runci – Agnese Rudzīte-Kirillova, savukārt
tēlnieks Donāts Mockus atveidos pasaku
«Egle, zalkšu karaliene».
Visiem pieciem koka mākslas darbiem
jābūt pabeigtiem līdz 21. septembrim, un
drīz pēc Meža dienu pasākuma paralēli
noritēs tehniskais process, Pasta salas
zonā, kur tiks veidots koka pasaku tēlu
ansamblis, iebetonējot skulptūru pamatnes un darbus pakāpeniski pārvietojot uz
to turpmāko mājvietu. G.Caune norāda,
ka simpoziju «Otrā elpa» gaitā līdz šim
tapušas 22 lielformāta koka skulptūras.
Jaunākā no tām – tēlnieku M.Gaiļa un
G.Kozlovska veidotais vides objekts «Laika vilciens», kas Ozolskvērā tapa pērn,
otro elpu piešķirot dižozolam, kas tur bija
audzis vairāk nekā 250 gadu.
Jāpiebilst, ka šogad Meža dienu pasākuma tēma ir «Koks ir vairāk!», bet
Jelgavā notiekošais koka skulptūru
simpozijs to jau apliecina gadu no gada, jo
tradicionāli mākslas darbi top no pilsētā
savu mūžu nodzīvojušajiem kokiem.
Skulptūrām derīgie koki tiek sazāģēti
baļķos, lai gaidītu savu atdzimšanu koka
skulptūru veidolā. «Ikviens, kurš vēlas
redzēt koka skulptūru tapšanas procesu,
tostarp ik dienu sekot līdzi, kā no baļķa
top mākslas darbs, jau no 12. septembra
aicināts uz Pasta salu, lai vērotu tēlniekus
strādājam,» tā «Kultūras» producents.
Meža dienu pasākumu «Mežs ienāk
Jelgavā 2020» jau trešo gadu organizē
LLU Meža fakultāte sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību, nozares organizācijām un
uzņēmumiem. Ieeja – bez maksas.

