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Atklāj «Mītavu»
jaunā skanējumā!
 Jana Bahmane

Pils salā
sakārto Lielupes
piekrastes zonu
 Anastasija Miteniece

Pilssalas ielas posmā
no 5. līdz 12. ēkai
noslēgusies Lielupes
krasta nostiprināšana, vienlaikus 170
metru garumā labiekārtojot arī gājēju
zonu.
Lielupes krasta sakārtošana
ir daļa no pašvaldības ieceres
modernizēt Pils salas airēšanas bāzi un pilsētā attīstīt
ūdens sportu. Darbi Lielupes
krasta zonā sākās pērn oktobrī – sākotnēji tika izcirsti
krūmi, demontētas dzelzsbe-

tona plātnes un kāpnes, kā arī
krasta joslā ar ekskavatoru
iztīrīta upes gultne. Savukārt
pēc tam šajā zonā aptuveni trīs
metru dziļumā izbūvēta piecus
metrus augsta rievsiena, kas ir
galvenais upes krasta nostiprināšanas elements. «Krasta
zonā piecās vietās izbūvētas
arī trīs metrus platas dzelzs
betona kāpnes, nodrošinot
pieeju upei, kā arī trīs slipi
laivu un citu mazizmēra peldlīdzekļu nolaišanai ūdenī,»
stāsta pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vecākā projektu vadītāja Daina
Traidase.
Lielupes piekraste kļuvusi

pievilcīgāka arī iedzīvotājiem
– tur izbūvēta aptuveni četrus
metrus plata laukakmeņiem
klāta gājēju pastaigu zona,
krasta nogāzē izveidota gabionu atbalsta siena, kā arī izvietoti soliņi, ko nepieciešamības
gadījumā varēs demontēt.
Tāpat Pilssalas ielas posmā
ierīkots neliels stāvlaukums
automašīnām un teritorija
labiekārtota.
Jāpiebilst, ka pašvaldība
krasta stiprināšanu īstenoja
projekta «Airēšanas bāzes
būvniecība, 1. kārta – Liel
upes krasta nostiprināšana
Pils salā, Jelgavā» gaitā. Šis
projekts iekļauts pilsētas attīs-

tības programmas 2014.–2020.
gadam investīciju plānā, paredzot Pils salā uzbūvēt jaunu
airēšanas sporta bāzi, tostarp
pārbūvējot pārvadu pār kanālu, sakārtojot Pils salā mītošo
zirgu uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru un izbūvējot plašāku stāvlaukumu.
Projekta 1. kārtas kopējās
izmaksas ir 1 066 723, 28 eiro,
tostarp 800 000 eiro piešķirti
no valsts budžeta programmas
sporta būvju sakārtošanai.
Būvdarbus veica SIA «Tilts»,
autoruzraudzību īstenoja SIA
«Inženieru birojs «Kurbada tilti»», savukārt būvuzraudzību
– SIA «Jurēvičs un partneri».

Līdz 30. septembrim aicina pieteikt uzņēmējus
Jelgavas pilsētas Gada balvai uzņēmējdarbībā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība un Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) līdz 30. septembrim jelgavniekus
un uzņēmējus aicina
izvirzīt pretendentus
pirmajam konkursam
«Jelgavas pilsētas
Gada balva uzņēmējdarbībā 2019». Konkursā uzņēmumi tiks
vērtēti trīs nominācijās: «Sociāli atbildīgs
uzņēmums», «Radošs
uzņēmums», «Gada
debija».
«Uzņēmēji ir tie, uz kuriem
balstās mūsu valsts un arī pilsētas ekonomika. Tieši tāpēc ir
jāsaka paldies tiem cilvēkiem,

kuri rūpējas par mūsu kopējo labklājību. Šāds konkurss ir veids,
kā mēs to varam darīt, turklāt
dalībnieku pieteikšanā iesaistot
visu sabiedrību,» atzīst ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Konkursā var piedalīties komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir reģistrēti
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veic savu darbību
vismaz trīs gadus pēc kārtas.
Pretendenti tiks vērtēti trijās
nominācijās – «Sociāli atbildīgs
uzņēmums», «Radošs uzņēmums», «Gada debija» – ar trim
apakšgrupām katrā: uzņēmumi
ar darbinieku skaitu līdz 10, ar
darbinieku skaitu no 11 līdz 50
un uzņēmumi, kuros ir vairāk
nekā 51 darbinieks. «Dalībniekus
konkursam var izvirzīt jebkura
fiziska vai juridiska persona vai
arī pats uzņēmums. Aicinām

jelgavniekus būt aktīviem un
informēt mūs par uzņēmumiem,
kuri pelnījuši novērtējumu, tāpat
arī paši uzņēmēji aicināti nekautrēties un pieteikties,» norāda
L.Miķelsone.
Konkursam pieteiktos uzņēmumus izvērtēs žūrijas komisija,
kurā darbosies Jelgavas pilsētas
domes vadība, ZRKAC un LLU
pārstāvji, kā arī cilvēki no uzņēmējdarbības vides. L.Miķelsone
skaidro, ka katrā kategorijā
pieteiktie uzņēmumi tiks izvērtēti pēc noteiktiem kritērijiem,
piemēram, cik droša ir uzņēmuma darba vide, vai uzņēmums
ir videi draudzīgs, ne mazāk
svarīga ir uzņēmuma reputācija,
vai tajā ir inovatīvu produktu un
pakalpojumu attīstība, cik liels ir
uzņēmēja ieguldījums Jelgavas
vārda popularizēšanā, vai uzņēmējs atbalsta sporta, izglītības
un kultūras attīstību pilsētā. Ar

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

visiem vērtēšanas kritērijiem un
konkursa nosacījumiem var iepazīties nolikumā, kas publicēts
ZRKAC mājaslapā www.zrkac.
lv. Tur arī pieejama konkursa
pieteikuma veidlapa. Pieteikuma
anketu var aizpildīt elektroniski
vietnē ieej.lv/balvauznemejiem
vai arī izdrukāt to un aizpildītu nosūtīt pa pastu uz adresi:
ZRKAC, Svētes iela 33, Jelgava,
LV-3001, ar norādi «Konkursam
«Jelgavas pilsētas Gada balva
uzņēmējdarbībā»».
Pieteikumi konkursam tiks
gaidīti līdz 30. septembrim. Pēc
tam komisija sazināsies ar uzņēmējiem, ja būs nepieciešams, lai
vienotos par tikšanās laiku un
uzņēmuma apmeklējumu.
Jelgavas pilsētas Gada balvas
uzņēmējdarbībā uzvarētāji ik
gadu tiks godināti novembra
pēdējā ceturtdienā, un šogad tas
būs 28. novembrī.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Ar pilsētas kolektīvu
– Jelgavas kamerorķestra, Jelgavas bigbenda un 4. vidusskolas meiteņu kora
«Spīgo» – koncertu
13. septembrī pulksten 19 Pasta salā
tiks atklāta brīvdabas koncertzāle «Mītava». Jaunais kultūras infrastruktūras
objekts šovasar jau
pulcējis koncertu,
teātra un zaļumbaļļu apmeklētājus un
turpmāk sniegs iespēju pilsētā īstenot
stabilu un regulāru
koncertdarbību.
«Jau šobrīd izjūtam lielu
producentu un pasākumu
organizatoru interesi par
koncertzāli, bet, raugoties nākotnē, domājam arī par savu
māksliniecisko programmu
veidošanu, nodrošinot jelgavniekiem daudzveidīgu žanru
pieejamību,» ieceres ieskicē
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Viņš uzsver, ka
brīvdabas koncertzālē «Mītava» tāpat kā Uzvaras parkā
notiekošie pasākumi ir daļa
no pilsētas kultūras procesiem, tādēļ kultūrprogramma
tajos jāplāno kontekstā ar pārējiem pilsētas pasākumiem.
Šim nolūkam koncertzālei
nepieciešams savs mākslinieciskais vadītājs, tehniskais

personāls. «Ar mērķi veicināt
jaunas sadarbības uz koncertzāles atklāšanas pasākumu
esam aicinājuši pasākumu
organizatorus,» tā M.Buškevics. Jāatgādina, ka brīvdabas
koncertzāles amfiteātrī ir 700
sēdvietu, ko nepieciešamības
gadījumā var papildināt līdz
aptuveni 1200 sēdvietām.
Brīvdabas koncertzāles atklāšanas pasākumā pašmāju
kolektīvu skanējumu kuplinās pianists Juris Žvikovs,
dziedātāja Elza Rozentāle
un Jelgavas solisti. «Ņemot
vērā, ka Latvijā nav daudz
brīvdabas koncertzāļu, pulcējot pašmāju kolektīvus, ar
kuriem lepojamies, vēlamies
parādīt, cik daudzveidīgu
žanru mūzikas koncertus
šeit var organizēt – skanēs
klasiskā, populārā mūzika,
kormūzika,» atklāj koncerta
režisors Sandis Kalniņš. Viņš
papildina, ka brīvdabas koncertzāle no mākslinieciskā
viedokļa ir sarežģīta, specifiska būve gan apgaismošanas,
gan skaņošanas ziņā. Pasākuma programmā iekļauta latviešu un pasaules mūzika, bet
pirmatskaņojumu piedzīvos
fragmenti no rudenī gaidāmā
Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes
bermontiādes simtgadei veltītā jaundarba «Kā ābeļdārzs,
tu, brīvība». Darba pirmizrāde Jelgavas kultūras namā
notiks 23. novembrī.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Jelgavas kultūras namā,
«Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā. Cena – 5 un 8 eiro.

Pirmklasniekiem
dāvina atstarotājus

Foto: Ivars Veiliņš
Šonedēļ mācības Jelgavas izglītības iestādēs uzsāka vairāk
nekā 7000 skolēnu. Sveicot pirmklasniekus ar skolas gaitu
uzsākšanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība jau tradicionāli katram no viņiem pirmajā skolas dienā bija sarūpējusi dāvanu
– atstarotāju Jelgavas simbola Alnīša veidolā.
Jelgavas Izglītības pārvaldē skaidro: lai drošāks ceļš uz skolu
un mājām, atstarotāju Alnīša veidolā ar pilsētas logotipu 2.
septembrī saņēma 712 skolēni, kuri kādā no pilsētas skolām
sākuši mācības 1. klasē.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Vairāk nekā 180 ražotāju un tirgotāju Piena, maizes un medus svētku gadatirgū Hercoga Jēkaba laukumā; ap 30 sporta nodarbību, uztura meistarklašu, diskusiju
un izglītojošu lekciju par veselīga dzīvesveida tēmām labsajūtas festivāla «ESI» desmit tematiskajās zonās skvērā aiz kultūras nama; Piena paku laivu regate, kuras
dalībnieki akcentēja valsts mēroga aktualitātes un sava kolektīva skaistākos notikumus, izcēla vēsturiskas vērtības un ģimenes spēku, – pirmo reizi Driksas ūdeņos;
pludmales volejbola un 3x3 basketbola sacensību sezonas noslēdzošie mači, katrā sporta veidā pulcējot teju 20 komandu, – tik daudzveidīga un piepildīta Jelgavā
bija šīs vasaras pēdējā diena, kuras noslēgumu brīvdabas koncertzālē «Mītava» iedārdināja grupas «Pērkons» un «Dakota».

«Sudrabkāzas» – ar šādu nosaukumu sevi pieteica deju kolektīvs
«Laipa», kas vēl pirms regates starta pāriem piedāvāja iespēju uz
piena pakām noslēgt laulību. «Šogad «Laipa» nosvinēja savu 25.
jubileju, un tās ir sudrabkāzas, tāpēc mūsu plosts veidots kā kāzu
ceremonijas norises vieta,» stāsta komanda.

Ieskicējot jaunā mācību gada sākumu, uzņēmums «Kanclers» Driksas ūdeņos demonstrēja pirmklasnieku steigu uz
skolu – komanda uzbūvēja ūdensvelosipēdu un iespaidīgu
piena paku mugursomu.

Vasaras izskaņā sveikti 136 no jūnija sākuma līdz augusta vidum dzimušie
mazuļi, tostarp divi dvīņu pāri, – viņu ģimenēm pasniegta karotīte ar
pilsētas simboliku. «Esam ļoti priecīgi, ka mums ir liela ģimene – mēs to
vienmēr esam vēlējušies. Liela ģimene – tas ir savstarpējs atbalsts,» spriež
jelgavnieki Romāns un Tatjana, kuru ģimenē aug četri bērni.

Izbaudīt brīvdabas koncertzāles «Mītava» atmosfēru aicināja grupas «Sub
scriptum», «Pērkons» un «Dakota», bet
asu izjūtu cienītāji pie koncertzāles vēroja elpu aizraujošus trikus «Green trial»
velošovā. «Šovu apmeklējām pat divas
reizes, jo tas notika starp koncertiem
un bija patiesi iespaidīgs,» tā jelgavnieki
Andris un Māra.

Ar vērienu pārsteidza komanda «Luwo-Vagonka/Rail – Jelgava», kuras
piena paku laivas kopgarums bija aptuveni 13 metri. «Pēdējā laikā
Latvijā aktuāls temats ir vilcienu iepirkums, tādēļ uzkonstruējām savu
vilcienu – šis ir mūsdienīgs risinājums ar divu cilvēkspēku jaudu un
restorāna vagonu,» stāsta komandas pārstāvis Aigars.

Piena, maizes un medus svētku gadatirgus apmeklētāji bija aicināti
piedalīties Latvijas Biškopības biedrības provē, nobaudot un novērtējot
desmit dažādās Latvijas vietās ievākta medus paraugus. Jau otro gadu pēc
kārtas par Latvijas atzītāko medu svētku dalībnieki izvēlējās griķu medu,
kas ievākts bitenieka Rimanta Gaidamoviča bišu dravā Naukšēnu novadā.

Latvijas Maiznieku biedrība piedāvāja nobaudīt septiņus dažādu maiznīcu
produktus, lai noteiktu mūsdienīgam patērētājam piemērotāko maizi.
Visvairāk balsu saņēma AS «Hanzas maiznīca» pilngraudu rudzu maize.
Līdztekus maizes provei biedrība aicināja piedalīties orientēšanās spēlē, tā
uzzinot vairāk par maizes tapšanas ceļu. «Jaunajām ģimenēm un bērniem
mācām, no kā gatavo maizīti. Pie mums var pataustīt dažādus graudus,
uzzināt, kādās vārpās tie dzīvo, kas no graudiņiem tiek sagatavots, lai
izceptu maizi,» tā Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore Gunta Duka.
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Ivars Veiliņš un Nils Jaunsubrēns

Pabarot miesu un garu varēja labsajūtas festivālā «ESI», kur praksē
bija iespēja gūt ierosmi veselīgākai
dzīvošanai ikdienā. Festivālā satikās
paaudzes – sākot no bērniem un
jauniešiem, kuri baudīja bezsvara
stāvokli gaisa jogas nodarbībās, līdz
senioriem, kuri labprāt izmantoja
iespēju veikt veselības eksprespārbaudes. Bet sacensības azartu varēja izjust pludmales volejbola un
3x3 basketbola turnīros Pasta salā.
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Pašvaldība kompensēs
nesaņemto pabalstu par 5. un
6. klašu skolēnu ēdināšanu
 Kristīne Langenfelde

Tehnisku problēmu dēļ pilsētas skolās pagaidām
nav iespējams norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmantot skolēna elektronisko apliecību,
taču Jelgavas Izglītības pārvalde informē, ka to
5. un 6. klašu skolēnu vecākiem, kuri ir vērsušies
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ar iesniegumu
par pabalsta piešķiršanu ēdināšanai 20 procentu
apmērā, būs iespēja saņemt kompensāciju par
nesaņemto pabalstu laikā, kamēr skolu ēdnīcās
tehnisku problēmu dēļ kā maksājuma rīks nedarbojas skolēna elektroniskās kartes.
Lai varētu saņemt šo pabalstu, skolēnam ir jāsaglabā
čeki par pirkumiem izglītības iestādes ēdnīcā un kopā
ar vecāku iesniegumu, kurā
norādīts konta numurs, tie
jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldes 115. kabinetā. Pabalsts
tiks pārskaitīts uz iesniegumā
norādīto kontu. Šāda kārtība
darbosies, līdz tiks novērstas
tehniskās problēmas, kas skolās neļauj izmantot skolēna
elektroniskās apliecības.
Jāatgādina, ka Jelgavas
pilsētas 5. un 6. klašu izglītojamajiem, kuri norēķiniem

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) noslēgusi sadarbības līgumu ar VAS «Latvijas
pasts» – tas paredz,
ka arī trīs pasta nodaļās Jelgavā – 5. pasta
nodaļā tirdzniecības
centrā «RAF centrs»
Rīgas ielā 48, 2. pasta
nodaļā Garozas ielā
22 un pasta centrā
«Jelgava» Katoļu ielā
2b – var iegādāties
Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta
abonementa biļešu
e-karti un papildināt
tās braucienu skaitu.
JAP valdes loceklis Gints
Burks skaidro, ka tas darīts,
domājot par klientu ērtībām,
un šī ir vēl viena iespēja pilsētas sabiedriskā transporta
e-kartes iegādei un papildināšanai. «Līdz šim fiziskas
personas e-karti varēja iegādāties četros Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
(JNĪP) norēķinu punktos, kā
arī Jelgavas autoostā, bet no
1. septembra šāda iespēja ir
arī trīs pasta nodaļās – «RAF
centrā», Garozas ielā 22 un
pasta centrā «Jelgava»,» stāsta
G.Burks, norādot, ka pasta
nodaļas izvēlētas, izvērtējot
vairākus kritērijus. «Piemēram, par iespēju e-karti papildināt tirdzniecības centrā
«RAF centrs» ne reizi vien
uzņēmumā ir interesējušies
pasažieri, savukārt pasta nodaļa Garozas ielā izraudzīta,
jo JNĪP nesen slēdza norēķinu
punktu tirdzniecības centrā
«Valdeka», līdz ar to Garozas
ielas apkārtnes iedzīvotājiem
iespēja papildināt e-karti bija
vai nu tirdzniecības centrā
«Rio» Pērnavas ielā 4, vai pilsētas centrā,» skaidro G.Burks.
Minētajās pasta nodaļās var
gan iegādāties jaunu e-karti,
gan arī to papildināt bez ko-

Jau pavasarī varētu
beigties finansējums
namu siltināšanai

par pusdienām skolā izmanto Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību, pašvaldība mācību
gada laikā piešķir pabalstu
ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20 procentu
apmērā no pusdienu maksas,
kas ir 1,42 eiro. Tas nozīmē,
ka pašvaldība līdzfinansē 0,28
eiro, bet skolēniem jāmaksā
atlikusī summa. Lai saņemtu
šo pašvaldības līdzfinansē-  Anastasija Miteniece
jumu, 5. un 6. klašu skolēnu
vecākiem Jelgavas Sociālo
Jelgavā turpinās
lietu pārvaldē jāuzraksta iedaudzdzīvokļu namu
sniegums par pabalsta pierenovācijas process
prasījumu.
ar ES fondu atbalstu

Pilsētas autobusu e-karti
var papildināt arī trīs
pasta nodaļās
 Ritma Gaidamoviča

ZIŅAS

misijas maksas. «Mēs kā pārvadātājs uzņēmumam sedzam
komisijas maksu par sniegto
pakalpojumu un arī nodrošinām iekārtas, lai kartes varētu
papildināt. Iedzīvotājiem papildus nav jāmaksā,» uzsver
G.Burks. Tiesa, atšķirībā no
JNĪP norēķinu punktiem,
kur iespējams norēķināties
tikai ar skaidru naudu, pasta
nodaļās e-karti var iegādāties
un papildināt, gan maksājot
skaidrā naudā, gan ar bankas
karti, tāpat kā tas ir Jelgavas
autoostā.
Pasta nodaļa «RAF centrā»
atvērta katru dienu no pulksten 9 līdz 21, pasta centrs
«Jelgava» – no pirmdienas līdz
piektdienai no pulksten 8 līdz
19, sestdienās no pulksten 9
līdz 13, bet 2. pasta nodaļa Garozas ielā strādā no pirmdienas
līdz piektdienai no pulksten
8 līdz 18, sestdienās no pulksten 9 līdz 13. Jāatgādina,
ka e-kartes var iegādāties un
papildināt arī JNĪP norēķinu
punktā Satiksmes ielā 35 (veikalā «Rimi»), kas atvērts katru
dienu no pulksten 9 līdz 21,
«Vivo centrā» Katoļu ielā 18
katru dienu no pulksten 9 līdz
21, «Pilsētas pasāžā» Driksas
ielā 4 katru dienu no pulksten 9 līdz 21, tirdzniecības
centrā «Rio» Pērnavas ielā 4
no pirmdienas līdz sestdienai
no pulksten 9 līdz 20, svētdienās no pulksten 9 līdz 19,
kā arī Jelgavas autoostā, kas
darbdienās strādā no pulksten
4.45 līdz 22, bet brīvdienās no
pulksten 5.30 līdz 22.
Jāpiebilst, ka vairākkārt
izmantojamās e-kartes pirm
reizējā cena ir 2,50 eiro un
iedzīvotāji var iegādāties abonementu 10, 20, 40 vai 60
braucieniem, kas jāizmanto
sešu mēnešu laikā. Jelgavas
pilsētas sabiedriskā transporta
e-kartes braucienu skaitu var
papildināt arī mobilajā lietotnē
«Mobilly» – plašāka informācija pieejama JAP mājaslapā
www.jap.lv.
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– trīs namos darbi
jau noslēgušies, trīs
daudzdzīvokļu mājās
tie šobrīd turpinās,
bet 12 māju pieteikumi ir izskatīšanas
procesā. Attīstības
finanšu institūcijas
«Altum» pārstāvji
norāda: interesenti,
kuri vēlas pieteikties
programmai, aicināti
pasteigties, jo līdz
šim dažādās Latvijas
vietās saņemti 568
projektu pieteikumi,
rezervējot jau aptuveni 80 procentus no
kopējā grantiem pieejamā finansējuma
apjoma.

«Jelgavā kopš 2016. gada
programmā iesaistījušies un
atjaunoti trīs daudzdzīvokļu
nami – Vīgriežu ielā 30, Lāčplēša ielā 21 un Lāčplēša ielā 17 –,
bet vēl trīs projekti – Lāčplēša
ielā 23, Kronvalda ielā 3 un
Dobeles ielā 10 – šobrīd ir būvniecības procesā. Pēdējā gada
laikā Jelgavā jūtama lielāka
iedzīvotāju interese – pašlaik
dokumentu iesniegšanas un
izskatīšanas procesā ir vēl 12
jauni objekti. Tie pretendē uz
pieteikšanos «Altum» programmas un Eiropas fondu
grantam, kas sniedz iespēju
segt līdz pat 50 procentiem no
renovācijas darbu izmaksām,»

Foto: Ivars Veiliņš
skaidro «Altum» energoefektivitātes eksperte Dina Kaupere,
papildinot, ka iedzīvotāji ir aktīvi arī citviet Latvijā, līdz ar to
programmas finansējums tiek
rezervēts un programma tuvojas noslēgumam. Pēc šā brīža
prognozēm, 2020. gada pirmā
ceturkšņa beigās būs rezervēti
visi programmā paredzētie
līdzekļi. «Prognozējam, ka kopumā programmā būs iespēja
renovēt apmēram 600–800
māju, kas uz Latvijas fona jeb
20 000 daudzdzīvokļu namiem
nav daudz, tādēļ kavēties ar
tehniskās dokumentācijas
izstrādi nevajadzētu,» atzīst
D.Kaupere.
Uzverot ieguvumus pēc mājas
atjaunošanas, «Altum» eksperte
norāda: tie ir par 40–60 procentiem zemāki apkures rēķini,
mazāki maksājumi par mājas
apsaimniekošanu. «Ne mazāk
svarīgs ieguvums ir uzlabots
ēkas vizuālais izskats un mikroklimats telpās. Turklāt būtiski
pieaug arī mājokļa tirgus vērtība,» tā viņa, atzīstot, ka dzīvokļu
īpašniekiem gan jārēķinās ar izdevumiem par renovāciju – pusi
no attiecināmajām izmaksām,
kas paredzētas energoefektivitātes uzlabošanai, sedz ES
nodrošinātais finansējums, bet
otra puse jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, ņemot aizņēmumu
bankā. Ir virkne gadījumu, kad
enerģijas ietaupījums šīs izmaksas var pilnībā nosegt.
«Ja programmas sākumā
mums kā namu pārvaldniekam bija jāpierunā jelgavnieki iesaistīties, tad šobrīd tā
visbiežāk ir pašu iedzīvotāju
iniciatīva. Pieredze rāda, ka

visos renovētajos namos tiek
sasniegts prognozētais ietaupījums, un tieši šī kaimiņu,
draugu un radinieku pieredze
izskan kā arguments par iesaistīšanos programmā,» atzīst SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» tehniskais
direktors Oļegs Kukuts.
D.Kaupere atgādina: lai piedalītos siltināšanas programmā, vispirms mājas kontaktpersonai vai dzīvokļa īpašniekam, kas ir ieinteresēts savas
mājas atjaunošanā, jāvēršas
pie nama apsaimniekotāja.
Tam seko mājas iedzīvotāju
kopsapulce, kurā jāvienojas par
mājas siltināšanu – par mājas
renovāciju jānobalso vismaz
divām trešdaļām balsstiesīgo
dzīvokļu saimnieku. Pēc tam
tiek izvēlēta pilnvarotā persona, seko tehniskās dokumentācijas sagatavošana, kā arī
pieteikums dalībai «Altum»
programmā. «Altum» speciālisti pārbaudīs projektu, lai pārliecinātos, ka pēc renovācijas
tiešām tiks panākts vēlamais
siltuma enerģijas ietaupījums.
Pēc pozitīva atzinuma mājas
iedzīvotājiem jāizvēlas būvnieks un jāpiesaista bankas
līdzfinansējums. Turpmākie
soļi ir līgumu slēgšana ar iesaistītajām pusēm, mājas rekonstrukcija un siltināšana.
Katra daudzdzīvokļu nama
atjaunošanas projekts no idejas
līdz noslēgumam aizņem vidēji
24 mēnešus.
Jāpiebilst, ka kopumā programmā no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda pieejami 156
miljoni eiro, no kuriem 80
procenti jau ir rezervēti.

4. līnijas posmā pārbūvē apgaismojumu
 Anastasija Miteniece

4. līnijā no Dobeles
šosejas līdz Kooperatīva ielai sadarbībā
ar SIA «Sadales tīkls»
tiek pārbūvēts apgaismojums, informē
pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība».
Būvdarbu vietā var
būt ierobežota satiksme.
«Šobrīd «Sadales tīkls» 4.
līnijas posmā pārbūvē apgaismojumu – tie ir elektrotīkla
rekonstrukcijas darbi, kuru
laikā gaisvadu elektrolīnija
tiek pārbūvēta par pazemes
kabeļu līniju,» skaidro «Pilsētsaimniecības» elektrotīklu

inženieris Andrejs Bobikins.
Viņš uzsver, ka tādējādi tiks uzlabota elektroapgādes drošība.
Pēc apgaismojuma pārbūves,
kas varētu ilgt pusotru mēnesi,
vecie apgaismojuma balsti tiks
demontēti, un to vietā pašvaldība nodrošinās 17 jaunus.
Jāpiebilst, ka ar mērķi uzlabot elektroapgādes drošumu klientiem
šogad pilsētas
teritorijā AS
«Sadales tīkls»
realizē 11 projektus. Jelgavā paredzēts
atjaunot vidējā sprieguma
elektrolīnijas
4,8 kilometru garumā,

zemsprieguma elektrolīnijas
pārbūvēt par kabeļu līnijām 9,4
kilometru garumā un rekonstruēt divas un izbūvēt vienu
jaunu transformatoru apakšstaciju. Pēc plānoto projektu
realizēšanas elektroapgādes
drošums un kvalitāte Jelgavā
paaugstināsies vairāk nekā
1000 klientiem.
Foto: Ivars Veiliņš

3

Īsi
 Jelgavas Latviešu biedrības
senioru deju kolektīvs «Rudens
roze» aicina pievienoties jaunus
dalībniekus. Nodarbības notiek
Jelgavas Pensionāru biedrības telpās Dobeles šosejā 62a trešdienās
pulksten 16, papildinformācija pa
tālruni 25923769 (Māra Bergmane).
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojusi uzņēmuma labākos autobusa vadītājus pilsētas
un starppilsētu pārvadājumos jūlijā – labākais autobusa vadītājs
pilsētas pārvadājumos ir Agris
Špers, bet reģionālajos starppilsētu pārvadājumos – Dmitrijs Voronovs. JAP labāko šoferu

nominēšanu ieviesa, lai papildus
motivētu autobusa vadītājus un
ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu
darbu. Nosakot labāko šoferi, tiek
ņemts vērā, piemēram, vai nav saņemtas pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi, vai viņš paveicis darbu
noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai
nav pārkāpumu, vai autobuss ir labā
tehniskā kārtībā, degvielas patēriņš
un citi kritēriji.
Mobilo koksnes šķeldotāju ražotājs
TS «Rīga» (reģ.Nr.40003300679) aicina
pievienoties savai komandai METINĀTĀJU.
Prasības:
• pieredze darbā ar MIG/MAG;
• prasme lasīt rasējumus un pazīt metināšanas apzīmējumus;
• spēja patstāvīgi salikt detaļas un mezglus
pēc rasējuma tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• motivējošu bonusu sistēmu;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu.
Piedāvātais atalgojums – 950–1300 EUR.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu
mbekeris@ts-industrie.eu. Tālrunis 26721025.

Bistro un konditoreja «Silva»

(SIA «Viktorija B» (reģ.Nr.43603036429))
aicina darbā
• PĀRDEVĒJU uz pilnu slodzi. Atalgojums –
2,70 EUR/st. CV iesniegt bistro personīgi vai pa
e-pastu siaviktorijab@inbox.lv vai aizpildīt pieteikuma anketu pie bistro kasierēm. Adrese: Driksas
iela 9, Jelgava. Tālrunis 29834983, 29266586.
• PAVĀRA PALĪGU(-DZI) uz pilnu slodzi. Atalgojums – 2,75 EUR/st. CV iesniegt bistro personīgi
vai pa e-pastu siaviktorijab@inbox.lv vai aizpildīt
pieteikuma anketu pie bistro kasierēm. Adrese: Driksas iela 9, Jelgava. Tālrunis 29375222, 29266586.
• TRAUKU MAZGĀTĀJU APKOPĒJU uz pilnu
slodzi. Atalgojums – 2,75 EUR/st. CV iesniegt
bistro personīgi vai pa e-pastu siaviktorijab@
inbox.lv vai aizpildīt pieteikuma anketu pie
bistro kasierēm. Adrese: Driksas iela 9, Jelgava,
26535160 vai 29266586.

Jelgavas dome
informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
2019. gada 27. augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.2-26.3/7095 «Detālplānojuma teritorijai Katoļu
ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā, apstiprināšana».
Detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības interneta vietnē www.jelgava.lv un
https://geolatvija.lv.
«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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TĒMA

Ceturtdiena, 2019. gada 5. septembris

«Mūžizglītības piedāvājums
mainās līdzi laikam»
 Ritma Gaidamoviča

«Ir gandarījums apzināties,
ka mūsdienu sabiedrība
izglītību pieņem kā cilvēka
dzīves neatņemamu sastāvdaļu un mūžizglītības lomai
ir augoša tendence. Pieprasījums pēc profesionālās
pilnveides, tālākizglītības
un neformālās izglītības
pakalpojumiem Jelgavas
un Zemgales reģiona iedzīvotāju vidū ir strauji audzis.
Mūsdienu tehnoloģijas paver plašas iespējas arī pieaugušo izglītības satura un
metožu attīstībā. Ir ievērojami paplašināta izglītības
procesa pieejamība, nodrošinot iespējas mācīties tiešsaistes kursos, pieslēgties
tiešsaistes semināriem un
konferencēm, un jūtam, ka
šīs iespējas tiek izmantotas
aizvien aktīvāk,» atzīst Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC)
direktore Sarmīte Vīksna.
Ar ZRKAC jaunās sezonas piedāvājumu tuvāk iepazīties interesenti
aicināti sestdien, 7. septembrī, no
pulksten 10 līdz 15 tehnikas un inovāciju festivālā «Mehatrons» Pasta
salā, kur uz Izglītības skatuves varēs
vērot un līdzdarboties dažādās meistarklasēs, kas mācību gada laikā tiks
organizētas ZRKAC.

ZRKAC PASĀKUMU DALĪBNIEKU SKAITS
2011. gadā – 4635

2013. gadā – 10

309
2012. gadā – 7471 2014. gadā – 8334

2015. gadā – 14

181
2016. gadā – 11 939

2017. gadā – 14

946
2018. gadā – 15 825

iestādes grāmatvedības uzskaitē», Ernstsons skaidro, ka jaunajā sezonā apmācības, lai viņi varētu vadīt un tātes, jauni piedāvājumi ZRKAC gaida

Stūrakmeņi – digitālās prasmes, «Gada pārskata sagatavošanas ak- ne tikai tiek piedāvāta iespēja apgūt atbalstīt jauniešus digitālo projektu arī veselīga dzīvesveida piekritējus un
drošumspēja un metālapstrāde tualitātes», «Pilnas pašizmaksas metināšanas iemaņas, bet, paplašinot izstrādē, apgūstot digitālo projektu ģimenes. «Darbu turpinās Gudro vecā-

S.Vīksna uzsver, ka jaunās sezonas
piedāvājums tiek veidots, respektējot
Eiropas Komisijas noteiktās pamatprasmes mūžizglītībai un ņemot vērā
nacionālās, reģionālās un pilsētas attīstības aktualitātes. «Jaunajā mācību
gadā plānojam īstenot inovatīvas izglītības programmas iedzīvotāju digitālās
kultūras līmeņa paaugstināšanai.
Mūsu uzdevums – ar dažādu aktivitāšu starpniecību mudināt un iedrošināt viņus pilnveidot savas digitālās
prasmes,» stāsta ZRKAC direktore,
norādot, ka izstrādāta arī daudzpusīga
metodiskā atbalsta programma pedagogu digitālās kompetences pilnveidei.
Tāpat jaunajā sezonā tiks organizētas izglītojošas programmas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšanai,
sniedzot zināšanas par to, kā prast
adaptēties strauji mainīgajā vidē. «Būs
pasākumi sociālās iekļaušanās veicināšanai, aktīva un veselīga dzīvesveida
popularizēšanai un ģimenes izglītībai.
Turpināsim sniegt iespējas ikvienam
apgūt uzņēmējdarbības prasmes,
attīstīt radošumu un pašiniciatīvu,»
tā S.Vīksna.
Daudz paveikts arī metālapstrādes
nozares attīstības vajadzībām atbilstoša izglītības piedāvājuma paplašināšanai. «Metālapstrādes nozares attīstība
ir viena no Jelgavas prioritātēm, un
kvalificētu darbinieku sagatavošana
ir mūsu kopīgs uzdevums. ZRKAC
Metālapstrādes mācību parks šovasar
papildināts ar jaunākās paaudzes iekārtām, kas dos papildu iespējas pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju
gan Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem, gan nozarē strādājošajiem,»
skaidro ZRKAC direktore.

aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta
noteikšana», «Vadības grāmatvedība.
Budžeta plānošana uzņēmējdarbībā
un noviržu analīze». Tāpat šobrīd ir
stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi skaistumkopšanas jomā,
un piedāvājam aktuālas programmas
šīs nozares speciālistiem minimālo
higiēnas prasību ievērošanai. Mudinot
uzņēmējus radīt jaunus produktus,
esam izstrādājuši kursu programmas
«Dizaina domāšana uzņēmējiem»,
«Produkta veidošana un pārdošana»,
«Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai»,» stāsta ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone.
Viņa piebilst, ka jaunajā sezonā
īpaša uzmanība tiks pievērsta sociālās
uzņēmējdarbības atbalstam. Jau 20.
septembrī Jelgavā notiks Labklājības
ministrijas organizētā reģionālā diskusija par sociālo uzņēmējdarbību, bet
6. novembrī mūsu pilsētā individuālas
konsultācijas sniegs Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadība.
Savukārt jaunās uzņēmējas sievietes, kuru uzņēmumi darbojas ne ilgāk
kā trīs gadus, līdz 25. septembrim
aicinātas pieteikties, lai ievietotu informāciju par savu uzņēmumu starptautiskā katalogā, kas tiks izstrādāts
projekta «Uzņēmējdarbība, sievietes
un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas
pierobežu rajonos» gaitā. «Jaunais
katalogs no 17. līdz 19. oktobrim tiks
prezentēts starptautiskās konferences
«Austrumi un Rietumi tiekas Sanktpēterburgā» dalībniekiem,» piebilst
L.Miķelsone.

Jauns piedāvājums
grāmatvedībā, inovācijās

Paplašināta Metālapstrādes
mācību parka bāze

Lai veidotos veiksmīga sadarbība
ar klientiem, ir svarīgi uzklausīt
viņu vēlmes un piedāvāt tieši viņiem
nepieciešamo. «Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem, esam papildinājuši
nodarbību klāstu grāmatvedībā, piedāvājot kursus «Aktualitātes budžeta

Būtiskas pārmaiņas šovasar piedzīvojis ZRKAC Metālapstrādes mācību
parks – tā materiāltehniskā bāze
papildināta ar jaunām iekārtām, kas
pavērs plašākas iespējas strādāt ar
mūsdienīgām tehnoloģijām. Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris

redzesloku un kompetences, topošajiem metinātājiem tiek dota iespēja
apgūt viedās ražošanas metināšanas
procesiem atbilstošu iekārtu vadību.
«Paplašinot mūsu parka materiālo
bāzi, augustā visās metināšanas kabīnēs ir dubultots metināšanas iekārtu
skaits – tās ir jaunākās paaudzes
iekārtas, kas piemērotas viedajai ražošanai atbilstoši «Industry 4.0»,» stāsta
M.Ernstsons, piebilstot, ka mācību
parku papildinājuši pieci «ESAB Renegad» aparāti, un tās ir pirmās šāda
veida iekārtas Latvijā. «Tas nozīmē, ka
mūsu mācību parks turpmākos 5–10
gadus būs ļoti konkurētspējīga izglītības iestāde,» norāda Metālapstrādes
mācību parka vadītājs.
Domājot par attīstību un pieprasījumu darba tirgū, no nākamā gada
janvāra ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā varēs apgūt specifiskās kompetences lokšņapstrādes ciparvadības
darbgaldu lietošanai – optiskās šķiedras lāzergriešanas iekārtas iestatīšana
metāla lokšņu griešanai, pusautomātiskās lokšņu materiālu noliktavu
sistēmas, plazmas 3D griešana, izmantojot CNC robotroku/manipulatoru,
MAG metināšana, izmantojot CNC
robotroku/manipulatoru, inteliģentās
ražošanas MAG metināšanas procesu
vadība un uzraudzība («Industry 4.0»).

Ar digitālajām tehnoloģijām
popularizēs kultūru

ZRKAC Informācijas resursu un
tehnoloģiju nodaļā uzsver, ka šajā
jomā lielākais izaicinājums būs dalība
«Erasmus+» projektā «Crowddreaming», kas veltīts kultūras mantojuma
saglabāšanai un popularizēšanai ar
digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot Eiropas vērtību popularizēšanu
jauniešu vidū. «Projektā darbosies
pedagogi no Horvātijas, Grieķijas,
Itālijas un Latvijas. No katras valsts
būs 20 pedagogi, un Latviju pārstāvēs
arī septiņi Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas
un Jelgavas 4. vidusskolas skolotāji.
Projekta gaitā pedagogiem notiks

vadību, medijpratību, dažādu IT
rīku izmantošanu. Mācību gada otrajā pusē jaunieši pedagogu vadībā
izstrādās digitālos projektus, kuri
tiks izvietoti speciāli šim projektam
radītā platformā internetā, un tā būs
lieliska iespēja popularizēt Jelgavas un
Latvijas kultūras mantojumu Eiropā,»
stāsta Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča.
S.Vīksna papildina, ka šī ir vēl viena
lieliska iespēja, kā paaugstināt Jelgavas pedagogu digitālās prasmes, – pēc
tam šie septiņi pedagogi varēs dalīties
pieredzē ar kolēģiem.

Gudro vecāku skola un Veselības
studija ģimenes labsajūtai

Tālākizglītības kursos jaunajā sezonā akcents likts uz svešvalodu apguvi
īsākā laikā, atbalstu sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, veselīga dzīvesveida programmām visai ģimenei un
senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga informē, ka
izmaiņas ieviestas svešvalodu kursu
piedāvājumā. «Lai mācību process
kļūtu dinamiskāks un vēl vairāk
atbilstu mūsu klientu mācību vajadzībām, esam saīsinājuši kursu garumu,
vienlaicīgi sadalot valodas apguvi detalizētākos valodas prasmes līmeņos.
Piemēram, angļu valodu līdzšinējo
sešu līmeņu vietā šogad piedāvājam
apgūt astoņos prasmju līmeņos, reizē
samazinot katra līmeņa kursu ilgumu no 120 uz 100 stundām,» skaidro
A.Vanaga, aicinot uzņēmumus un
organizācijas saviem darbiniekiem
izvēlēties kursus, kuros var apgūt
valodu komunikācijai biznesa vidē vai
profesionālām darba vajadzībām. «Savukārt seniorus jaunajā mācību gadā
aicinām iesaistīties mērķprogrammā
«Nesteidzīgās dzīves skola», kurā ar
prieku varēs mācīties runāt angliski,
vāciski un latviski, darboties digitālo
fanu darbnīcā, fotodarbnīcā vai dzīves
prieka darbnīcā,» piebilst A.Vanaga.
Turpinot īstenot Veselības veicināšanas programmas bezmaksas aktivi-

ku skola, kas šogad veltīta 7–10 gadu
vecu bērnu emocionālās veselības jautājumiem. Jau 8. oktobrī semināru par
bērnu psihisko attīstību vadīs bērnu
psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Vēl šajā
ciklā iekļauti semināri par patstāvīgas
mācīšanās prasmju attīstīšanu, bērnu
savstarpējām attiecībām sākumskolā
un vardarbības atpazīšanu, par bērna
uzvedības deficīta un hiperaktivitātes
izpausmēm un atbalstu bērnam to
mazināšanā, par vecāku patiesu klātbūtni, ģimenes iekšējo mijiedarbību un
emocionālās inteliģences audzināšanu
bērnos. Semināri bez maksas notiks
reizi mēnesī, turklāt arī šogad mēģināsim nodrošināt lekciju translēšanu
tiešsaistē, lai sasniegtu pēc iespējas
lielāku auditoriju,» tā A.Vanaga.
Oktobrī ZRKAC sāksies nodarbību
cikls «Veselības studija ģimenes labsajūtai», kas ir izglītojošu nodarbību
programma vecākiem un bērniem
kopīgu zināšanu gūšanai par dažādiem
veselības jautājumiem. «Piemēram,
Veselīgas garšas piedzīvojuma meistarklasē bērni un vecāki ne tikai izzinās,
kā veidot veselīgu dienas ēdienkarti,
bet arī paši iemācīsies pagatavot vienkāršus ēdienus,» papildina A.Vanaga.
Savukārt meistarklases «Ar viedierīcēm pie galda» centrā būs ekrānierīces,
to ietekme uz attiecībām ģimenē un
vienaudžu lokā, kā arī personīgajiem
sasniegumiem, fizisko un psihoemocionālo veselību. «Ģimenes šajā meistarklasē varēs iepazīt dažādus pētījumos
un praksē pārbaudītus modeļus vied
ierīču paradumu disciplinēšanai, ar
kuru palīdzību nonākt pie sev vēlamā
viedierīču lietošanas scenārija, kādu
gribētu redzēt savā ikdienā un ģimenē,» skaidro nodaļas vadītāja.
Papildināts arī interešu kursu piedāvājums, un viens no jaunumiem
ir Žannas Dubskas treniņnodarbības
un lekcijas «Kā izvēlēties apģērbu
atbilstoši ķermeņa proporcijām», kas
notiks 8. oktobrī un 12. novembrī.
Savukārt 16. oktobrī ZRKAC aicina
uz Agneses Zeltiņas aproču vēršanas
meistarklasi.

Ceturtdiena, 2019. gada 5. septembris

Godalgas visiem
Jelgavas pilotiem

Lielupē sestdien aizvadīts Latvijas atklātā čempionāta ūdens motosportā
7. posms, iezīmējot 60 gadus, kopš
Jelgavā tiek rīkotas ātrumlaivu sacensības. Pašmāju ūdens motosporta klubu
«Paisums» sacensībās pārstāvēja trīs
ātrumlaivu piloti, Jelgavai sarūpējot trīs
godalgas. «Paisuma» vadītājs Valdis
Kuķalks izcīnīja 1. vietu FR1000 klasē,
Aigars Jurēvics – 2. vietu T550 klasē, bet
Mārtiņš Lauss – 3. vietu RN2000 klasē.
Kopumā posmā startēja vairāk nekā 30
dalībnieku.
Foto: Ivars Veiliņš

Rīt ZOC – Latvijas un Polijas
U-21 futbola izlases spēle

Latvijas U-21 futbola izlase galvenā trenera Daiņa Kazakeviča vadībā piektdien,
6. septembrī, pulksten 17 Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) aizvadīs 2021.
gada U-21 Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla pirmo spēli pret Polijas
vienaudžiem, informē Latvijas Futbola
federācija. Jāpiebilst, ka Latvijas U-21
izlases sastāvā ir iekļauti arī futbola
kluba «Jelgava» spēlētāji Ivo Minkevičs
un Daniils Hvoiņickis. Ieejas maksa uz
spēli – no 2,50 līdz 5 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas internetā
ekase.lv, kā arī tās varēs iegādāties pirms
spēles ZOC. 10. septembrī Latvijas izlase
aizvadīs otro kvalifikācijas cikla maču,
izbraukumā tiekoties ar Serbijas U-21
futbola izlasi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS

No Somijas pārved četras Eiropas čempionātā pie
medaļas
medaļām netiek
Četri Jelgavas
džiudžitsu kluba
«Jiu Jiutsu Team
Jelgava» sportisti
ar labiem panākumiem startēja Somijas atklātajā brazīļu
džiudžitsu čempionātā, kas notika Somijas pilsētā Vantā. Zelta medaļu sacensībās
izcīnīja Aleksandrs Šmeļovs violeto jostu
kategorijā svarā līdz 85,5 kg un Pāvels
Kudrovs zilo jostu kategorijā svarā līdz
67,5 kg, tāpat 1. vietu 35 dalībnieku
konkurencē izdevās izcīnīt Romānam
Drozdam zilo jostu kategorijā svarā līdz
73,5 kg. Jelgavas komandas ceturtais
dalībnieks Jānis Kogutics zilo jostu kategorijā svarā līdz 97,5 kg ieguva bronzu.
Foto: no kluba arhīva

Nedēļas nogalē notikušajā Eiropas
čempionātā FIBA 3x3 basketbolā
Ungārijas pilsētā Debrecenā Latvijas
vīriešu izlase – jelgavnieks Edgars Krūmiņš, Agnis Čavars, Kārlis Lasmanis
un Nauris Miezis –, kas iepriekšējos
divus gadus izcīnīja medaļas, diemžēl
šogad izslēgšanas turnīrā neiekļuva
un čempionātu noslēdza 10. vietā.
Latvijas Basketbola savienība informē,
ka vīriešu turnīrā Latvijas komanda
pirmajā mačā pagarinājumā negaidīti
ar 16:18 zaudēja Austrijas vienībai.
Lai iekļūtu ceturtdaļfinālā, vajadzēja
uzveikt Lietuvas komandu, bet tas neizdevās. Jāpiebilst, ka 2018. gadā Latvijas
vīriešu izlase ieguva sudraba medaļu,
bet 2017. gadā – zelta medaļu.
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Futbola dienas spēlē –
ap 200 jauno futbolistu

FK «Jelgava» sporta
bāzē Kārklu ielā 1.
septembrī notika
pasākums
«Jelgavas futbola diena 2019», aicinot
piedalīties sportiskās komandu saliedēšanas stafetēs. Pasākuma centrālais notikums bija tradicionālā spēle
«100 pret 11», kurā 11 FK «Jelgava»
Virslīgas futbolisti parasti stājas pretim 100 bērniem un jauniešiem, bet
šoreiz spēlē piedalījās teju 200 jauno
futbolistu. Lielais mačs – spēle «100
pret 11» – noslēdzās ar neizšķirtu 3:3.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas regbisti gatavojas mājas
sacensībām ZOC

 Ritma Gaidamoviča

22. septembrī regbija klubs
«Mītava» mūsu pilsētā jau
septīto reizi rīkos kluba pirmajam trenerim Igoram Umeckim veltīto regbija turnīru
«Mītava cup 2019», cerot, ka
arī šogad Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) tas pulcēs
ap 400 jauno regbistu no
Latvijas, Lietuvas un Krievijas.
Šis gads īpašs ar to, ka klubs,
attīstot regbija kultūru Latvijā,
pēc spēlēm visus dalībniekus
aicinās uz tā saukto 3. puslaiku jeb pēcspēļu svinīgajām
vakariņām, lai pārrunātu dienas notikumus.
RK «Mītava» šobrīd apvieno ap 100 pilsētas bērnu un jauniešu vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, tostarp 20 meitenes,
un spēlētāji aizvada treniņus trīs reizes
nedēļā. «Arī mums vasara bija spraiga
– piedalījāmies Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kurā meiteņu komanda izcīnīja
zelta medaļu, bet puišu – bronzas, mums
notika nometne un vairākas sacensības
Lietuvā, bet augusta noslēgumā piedalījāmies regbija turnīrā Kaļiņingradā, kurā
mūsu meiteņu komanda izcīnīja sudraba
medaļu piecu komandu konkurencē. Uzskatu, ka labākais treniņš ir spēle, tāpēc
cenšamies pēc iespējas vairāk piedalīties
dažādos turnīros,» stāsta kluba galvenais
treneris Roberts Bondarenko.

RK «Mītava» pilsētā jau pazīst

Viņš atzīst, ka regbijs Jelgavā nav tik
populārs kā futbols, basketbols vai hokejs,
bet labā ziņa ir tā, ka RK «Mītava» pilsētā
jau pazīst un cilvēki zina – arī Jelgavā ar

šādu sporta veidu var nodarboties. «Ja
pirms pieciem gadiem, kad sāku strādāt
klubā un skolās jauniešiem jautāju, vai
zina, kas ir regbijs, visbiežāk saņēmu noliedzošu atbildi, tad šobrīd jau ir pavisam
cita aina. Tiesa, ja bērnam iedosi futbola
bumbu, viņš zinās, kas ar to darāms, ja
regbija, tad ne katrs pratīs ar to rīkoties.
Mūsu uzdevums ir to iemācīt,» atzīst
treneris, norādot, ka klubam ir svarīgi ne
tikai sportiskie panākumi, bet arī iesaiste
pilsētas sabiedriskajā dzīvē, būt redzamiem. «Cenšamies būt arī sabiedriski
aktīvi – piedalāmies pilsētas pasākumos,
piemēram, kā komanda Jelgavas nakts
pusmaratonā skrējām piecu kilometru
distanci, vairākas reizes esam rīkojuši
ģimeņu regbija treniņus ZOC, aicinot
ikvienu tuvāk iepazīt šo sporta veidu, un
tas ir devis rezultātu – regbija treniņus
apmeklē arvien vairāk bērnu. Tāpat
šovasar sākām rīkot fotoorientēšanās
sacensības «Iepazīsti Latviju», un pirmais
posms notika Jelgavā. Treneri izveidoja
trasi, izdomāja kontrolpunktus, un šīs
sacensības pulcēja vairākus desmitus
ģimeņu,» stāsta R.Bondarenko.

Foto: Ivars Veiliņš

Šobrīd izskatām iespēju trenēties vai nu
LLU stadionā, vai kādā no Jelgavas skolu
sporta laukumiem, kas kļūtu par mūsu
pastāvīgo bāzi,» tā treneris, piebilstot,
ka tuvāko divu gadu mērķis ir palielināt
regbija kluba dalībnieku skaitu līdz 150
audzēkņiem – to ļauj šā brīža treneru korSatrauc treniņbāze
pusa kapacitāte. R.Bondarenko skaidro,
Treniņbāze ir tas, kas pašlaik visvairāk ka šobrīd klubā ir pieci treneri: «Ja būtu
uztrauc treneri un kolēģus. «Mums ir stabila bāze, varētu domāt arī par regbija
nepieciešama sporta bāze, kurā varam tre- sporta skolas izveidi Jelgavā.»
nēties. Šobrīd izmantojam RAF stadionu,
par kuru arī paši cenšamies rūpēties, taču Cer, ka Jelgavā būs arī regbija
diemžēl mēs tur audzēkņiem nevaram pieaugušo komandas
nodrošināt ne dušas, ne pienācīgas ģērbtuViņš gan atzīst, ka Latvijā kopumā
ves – izlīdzamies ar uzstādīto konteineru. regbija attīstīšanā vēl daudz darāmā.
Taču skumjākais ir tas, ka mēs laukumu «Latvijā ir piecas vīriešu komandas, kas
sakopjam un pielāgojam regbija spēlei, spēlē Virslīgā, četras sieviešu komandas
tostarp savelkam līnijas, uzstādām vār- un astoņi regbija klubi, kuros trenējas
tus, bet vietējie iedzīvotāji to izmanto kā jauniešu komandas. Bet mums valstī ir
mājas mīluļu pastaigu laukumu, aiz tiem tikai divas lielas sacensības – Latvijas
nesavācot. Tā ir cīņa ar vējdzirnavām. čempionāts un Latvijas kauss –, tāpēc,

Jelgava paceļ 134 770 kilogramus
 Jana Bahmane

Jelgavā aizvadītas sacensības «Latvijas spēcīgākā
pilsēta» – trīs stundu garumā 33 dalībnieki kopumā
pacēla 134 770 kilogramus. Šis bija sacensību 12.
posms, pēc kura Jelgava
kopvērtējumā ieņem 7. vietu, taču ir līdere kategorijā
«Latvijas jauniešu spēcīgākā pilsēta».
Sacensību formāts ir svaru stieņa
spiešana guļus. Sievietes un jaunieši,
kuri jaunāki par 18 gadiem, cēla 20
kilogramu smagu stieni, bet pārējie
– 50 kilogramu smagu stieni.
Jelgavas sacensību posmā piedalījās
33 cilvēki – četras sievietes, astoņi
jaunieši un 21 vīrietis. Arī šogad, tāpat
kā pērn, Jelgavu pārsteidza jaunietis
Raivis Širvis no Bauskas, kurš 20 kilogramu smago svaru stieni uzspieda

1901 reizi. Projekta koordinatore
Solvita Rukmane atklāj, ka nevienā
citā pilsētā tāds rekords līdz šim nav
sasniegts, un gandrīz droši prognozē, ka šogad tas paliks nepārspēts.
Tāpat jauniešu konkurencē lieliskus
rezultātus uzrādīja jelgavnieki brāļi
Livandovski – Rolands 20 kilogramu
smago stieni uzspieda 400 reizes, bet
Armands – 666 reizes, savu personīgo
rekordu pārspējot par 166 reizēm.
«Sasniegt šādu rezultātu man noteikti
palīdzēja treniņi – trenējos mājās
kopā ar brāli un tēti. Tētis izstrādāja
treniņu programmu, mēs sākām
trenēties, un man tas iepatikās. Pats
svarīgākais, manuprāt, ir izturība un
spēja saņemties – jau uzspiežot pāris
desmitus reižu, kļūst grūti, bet jāsaņemas, nedrīkst padoties – tad viss
izdodas,» tā 13 gadu vecais Armands.
Sieviešu konkurencē vislabāko
rezultātu uzrādīja rīdziniece Svetlana Svjatnaja, uzspiežot stieni 409
reizes, kas atbilst 8180 kilogramiem,

otru labāko rezultātu uzrādīja Elīna
Liepniece, kuras rezultāts ir 1420
kilogrami, bet jelgavniece Kristīne
Vitkus ierindojās 3. vietā – viņa 20
kilogramu smago svaru stieni uzspieda 59 reizes, Jelgavas rezultātu
papildinot ar 1180 kilogramiem.
Viskuplāk pārstāvētā sacensībās
bija vīriešu grupa, kurā nepārspēts
palika jelgavnieks Sandis Kūms – viņa
rezultāts ir 10 150 kilogrami, 2. vietā
ar rezultātu 7500 kilogrami ierindojās
Arvīds Dzalbs no Dagdas, bet 3. vietā –
Andris Livandovskis no Jelgavas, kurš
50 kilogramu smago stieni uzspieda 130
reizes, kas atbilst 6500 kilogramiem.
Jāpiebilst, ka jauniešu (2000.
dzimšanas gads un jaunāki) rezultāti katrā no posmiem tiek vērtēti
atsevišķi un, sacensību seriālam
noslēdzoties, tiks apbalvotas arī trīs
spēcīgākās jauniešu pilsētas. Pērn
Jelgavas posmā jaunieši pacēla 36
960 kilogramus, uzvarot kopvērtējumā, un arī šogad Jelgava pagaidām

lai bērni apzinātos, ka no treniņiem ir
arī kāda jēga, braucam uz sacensībām
Lietuvā, Polijā, Krievijā, kur šis sporta
veids ir daudz populārāks. Piemēram,
mūsu sadraudzības pilsētā Šauļos vien
ir trīs pusprofesionāli regbija klubi, kuros
trenējas arī jaunieši. Lietuvieši šobrīd
mums ir trīs soļus priekšā, jo regbija
attīstība tiek atbalstīta valsts līmenī,»
stāsta treneris.
Viņš cer, ka pēc pāris gadiem Jelgavā
izdosies izveidot arī sieviešu un vīriešu
pieaugušo komandas. «Gribam, lai tiem
bērniem un jauniešiem, kuri pie mums
trenējas, ir motivācija, mērķis, uz kuru
tiekties. Citādi viņi trenējas, daži tiek uz
Latvijas izlasi, apņēmīgākie aiziet uz cita
kluba pieaugušo komandu, bet vajadzētu,
lai mums pašiem būtu šāda komanda,»
spriež R.Bondarenko, piebilstot, ka RK
«Mītava» spēlētājs Andris Buske šobrīd
trenējas un dzīvo Krasnojarskā un spēlē

Krievijas čempionvienībā «Enisei-STM»,
bet Renārs Aizpuris atrodas Maskavā un
cer tuvākajā laikā parakstīt līgumu ar
Maskavas CSKA regbija komandu.

Gaida jaunus dalībniekus

RK «Mītava» joprojām savā komandā
uzņem jaunus dalībniekus, un par to var
interesēties pie trenera R.Bondarenko
pa tālruni 20498051. Klubā tiek uzņemti bērni vecumā no sešiem gadiem, un
nav nepieciešamas priekšzināšanas šajā
sporta veidā. «Mēs klubā nespēlējam
tikai regbiju, bet arī rīkojam dažādus
pasākumus, lai saliedētu komandu un
veidotu labu sadarbību ar vecākiem.
Viens no jaunievedumiem, ko praktizējam jau deviņus mēnešus, ir vieglatlētikas
treniņi, kuros piedalās bērni un jaunieši
kopā ar vecākiem. Treniņu programma
izstrādāta tā, lai izkustēties varētu visi,»
tā R.Bondarenko.

Foto: Ivars Veiliņš

27 820 kilogrami – tik lielu ieguldījumu Jelgavas rezultātam sacensībās «Spēcīgākā Latvijas pilsēta» deva jelgavnieki Livandovsku ģimenes vīrieši. Rolands
(ceļ svaru stieni) 20 kilogramu smago stieni uzspieda 400 reizes, viņa brālis
Armands – 666 reizes, bet puišu tētis Andris, kurš, gatavojoties sacensībām,
pildīja arī trenera lomu, 50 kilogramu smago svaru stieni uzspieda 130 reizes.
ir līdere jauniešu grupā.
Sacensības rīkoja Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar biedrību
«Spēka pasaule» un Jelgavas Sporta

servisa centru. Pēc Jelgavas posma vēl
notiks sacensības Siguldā un Dobelē,
bet 5. oktobrī būs zināms, kura pilsēta
izcīnījusi spēcīgākās titulu.
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Obligātajai veselības pārbaudei
var pieteikties elektroniski
 Anastasija Miteniece

Jelgavas poliklīnikā
nodrošināta iespēja
obligātajai veselības
pārbaudei (OVP) pieteikties elektroniski
– to var izdarīt mājaslapā www.jp.lv. Pieteikums tiks apstrādāts 1–3 dienu laikā,
un ar iesniedzēju sazināsies poliklīnikas
pārstāvis, vienojoties
par vēlamo laiku un
nepieciešamajiem izmeklējumiem.
Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne stāsta, ka līdz šim OVP varēja
pieteikt tikai telefoniski un tas
daudziem klientiem sagādāja
neērtības, jo pierakstu tālrunis ir noslogots. Šobrīd pieteikt izmeklējumu iespējams,
mājaslapā www.jp.lv aizpildot
pieteikuma formu. Būtiski
uzsvērt, ka pieteikumā ir
iespēja norādīt arī vēlamo
pārbaudes laiku, tomēr jāņem
vērā, ka tas būs atkarīgs no
ārstu pieņemšanas grafika un
pieteikumu skaita. Nosūtītais
pieteikums tiks apstrādāts
1–3 dienu laikā, un ar pieteicēju sazināsies poliklīnikas
kontaktpersona, lai precizētu
vizītes laiku un nepieciešamos
izmeklējumus.
Mainīta arī OVP veikšanas
kārtība – turpmāk klients,
veicot pārbaudi, poliklīnikā
saņems kartīti, kurā norādīti
speciālisti un to apmeklēšanas secība. «Jaunā kārtība
palīdzēs samazināt gaidīšanas
laiku pie speciālista – pacientu plūsma būs salāgota,» tā
A.Alksne, papildinot, ka OVP
ilgums atkarīgs no riska fak-

toru daudzuma.
Tāpat, lai samazinātu pārbaudes laiku, klienti aicināti
jau iepriekš aizpildīt aptauju
par veselības stāvokli. Aptauju
var lejupielādēt Jelgavas poliklīnikas mājaslapā. «Aicinām
ņemt līdzi visus ar veselības
stāvokli saistītos izrakstus un
slēdzienus, kas veikti pēdējā
gada laikā slimnīcā vai ambulatorajā ārstniecības iestādē,
piemēram, laboratorisko izmeklējumu, plaušu rentgena
rezultātus,» uzsver A.Alksne.
Jāpiebilst, ka OVP ir jāveic
tiem nodarbinātajiem, kuru
veselības stāvokli ietekmē
vai var ietekmēt veselībai
kaitīgie darba vides faktori,
kā arī tiem, kuriem darbā ir
īpaši apstākļi. OVP veic pirms
darba līguma noslēgšanas
(pirmreizēja veselības pārbaude), periodiski (periodiskā veselības pārbaude), mainoties
veselībai kaitīgajiem darba
vides faktoriem (ārpuskārtas veselības pārbaude), pēc
darba devēja iniciatīvas vai
pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas
ieteikuma.
Jelgavas poliklīnikas klientiem tiek nodrošināti nozīmīgākie OVP nepieciešamie
izmeklējumi un speciālistu
apskates. Pēc izmeklējumiem
arodslimību ārsts sniedz atzinumu par darbinieka veselības
stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Jāatgādina, ka
pirms došanās uz pārbaudi
darba devējam ir jānoformē
OVP karte (divos eksemplāros), ņemot vērā darba vides
kaitīgos faktorus.
OVP tiek veiktas no pirmdienas līdz piektdienai no
pulksten 8 līdz 15. Papildu
informācija par pārbaudēm
pieejama mājaslapā www.jp.lv.

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
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Bibliotēkas lasītāji labprāt izmanto
grāmatu nodošanas kasti
 Jana Bahmane

Kopš maija sākuma
pie Jelgavas pilsētas
bibliotēkas atrodas
grāmatu nodošanas
kaste, kurā pilsētas
bibliotēkas un tās filiāļu lasītāji var nodot
izlasītās grāmatas arī
tad, kad bibliotēka
ir slēgta. Bibliotēkā
atklāj, ka šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts – lielākais vienā
grāmatu izņemšanas
reizē reģistrētais grāmatu skaits bija 58
grāmatas.
«Grāmatas izņemam katru
rītu vai pirmajā darba dienā
pēc brīvdienām. Jūlija beigās,
kad piektdienā bija Spodrības
diena, kurai sekoja divas brīvdienas, pirmdienā izņēmām
58 grāmatas – tas ir līdz šim
lielākais vienā reizē izņemto
grāmatu skaits. Mūsu lasītāji
pozitīvi novērtē iespēju pat-

Foto: Ivars Veiliņš
stāvīgi nodot grāmatas laikā,
kad bibliotēka ir slēgta vai kad
jāsteidzas,» stāsta Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Lasītāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja
Vivita Armanoviča. Viņa uzsver, ka, šādā veidā nododot
grāmatas, nav jāuzrāda lasītāja
karte – bibliotēkas darbinieki,
reģistrējot nodoto lasāmvielu,
tāpat var identificēt, kas to ir

nodevis, un atzīmēt to lasītāja
profilā.
Jāatgādina, ka bibliotēkā
darbojas arī pašapkalpošanās iekārta, kas grāmatu ļauj paņemt
bez bibliotekāra palīdzības – arī
to lasītāji labprāt apgūst un
lieto. «Lasītāju vidū cenšamies
popularizēt jaunos pakalpojumus, aicinot viņus pilnvērtīgi
izmantot bibliotēkas piedāvātās

Reemigranti var pieteikties atbalstam
saimnieciskās darbības uzsākšanai
 Kristīne Langenfelde

Jau otro gadu tiek
organizēts konkurss,
lai sniegtu atbalstu
reemigrantiem saimnieciskās darbības
uzsākšanai un īstenošanai. Finansējuma
apmērs vienam projektam ir līdz 10 000
eiro, un pieteikumu
granta saņemšanai
var iesniegt līdz 4.
oktobrim.
Kā informē Zemgales Plānošanas reģionā, kaut arī
finansējuma apmērs vienam
projektam ir līdz 10 000 eiro,
reemigrantam jārēķinās, ka
būs nepieciešams arī paša
ieguldījums – jānodrošina
piesaistītās investīcijas, kā arī
trīs gadu periodā pēc projekta
uzsākšanas jāveic iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi.
Minimālais piesaistīto investīciju apmērs ir 50 procenti
no projekta iesniegumā pie-

prasītā atbalsta finansējuma.
Konkursam kvalificējas tie
reemigranti un potenciālie
reemigranti, kas ārvalstīs
dzīvojuši vismaz trīs gadus
un savu uzturēšanās adresi
ārvalstīs fiksējuši iedzīvotāju
reģistrā. Pieteikšanās termiņš
konkursam – 4. oktobris.
Pērn konkursā visos piecos
plānošanas reģionos kopumā
iesniegti 17 projektu iesniegumi, atbalstīti – deviņi, taču
interesi par šo konkursu pavisam izrādīja 170 reemigranti.
Lielā starpība starp sākotnējo
interesi par projektu un iesniegto projektu skaitu 2018.
gadā saistāma ar atbalsta pretendentu neatbilstību vienam
no pamatkritērijiem – lielākā
daļa no pretendentiem, lai arī
ilgstoši jau dzīvojuši ārvalstīs,
nebija reģistrējušies savas
mītnes zemes iedzīvotāju reģistrā.
Konkursa dalībnieki rakstiski sagatavotu projektu var
iesniegt klātienē Zemgales
Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā Jelgavā,
Katoļu ielā 2B, darba dienās no

pulksten 8.30 līdz 16.30, nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē)
Zemgales Plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centram uz
adresi: Katoļu iela 2b, Jelgava,
LV-3001 (pasta zīmogs – 2019.
gada 4. oktobris) vai pa e-pastu zpr@zpr.gov.lv (noformētu
elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar elektronisko
parakstu).
Papildu informāciju par
konkursa nosacījumiem var
iegūt mājaslapā zemgale.lv, kā
arī sazinoties ar Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāju Mairitu
Pauliņu (tālrunis 63028454,
29578343, e-pasts mairita.
paulina@zpr.gov.lv) vai Zemgales Plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatori Aneti
Spalviņu (tālrunis 22338666,
e-pasts anete.spalvina@zpr.
gov.lv).
Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr.496 «Reemigrācijas atbalsta pasākuma
īstenošanas, novērtēšanas un
finansēšanas kārtība».

ērtības,» tā V.Armanoviča.
Jauno risinājumu ieviešana
un bibliotēkas pakalpojumu
modernizēšana noritēja «Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam
projekta «Inovatīvu risinājumu
attīstība bibliotēkās dažādu
paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā.

Uzstāda
ātrumvalni
 Anastasija Miteniece

Skautu ielā pie krustojuma ar Rīgas ielu izbūvēti
divi ātrumvaļņi, informē
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Pērn, uzlabojot satiksmes drošību pie pilsētas izglītības iestādēm,
Skautu ielā pie bērnudārza «Zīļuks» jau tika izbūvēts ātrumvalnis un neregulēta gājēju pāreja,
savukārt šogad uzlabojumi īstenoti
arī Skautu ielas posmā pie krustojuma ar Rīgas ielu. Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» skaidro,
ka gada laikā šajā vietā reģistrēti
vairāki ceļu satiksmes negadījumi,
tādēļ drošības nolūkos pie krustojuma, ko bieži šķērso velosipēdisti
un bērni, kuri dodas uz tuvējām
izglītības iestādēm, papildus tika
izbūvēti divi ātrumvaļņi.

Trīs LLU studentēm piešķir Kārļa Ulmaņa stipendiju
 Ritma Gaidamoviča

harde, Rita Kaķe un Līga
Mediņa. Viņas piepulcējušās
1. septembrī Dobeles
tiem 104 K.Ulmaņa stipennovada muzejā «Pikdiātiem, kuri stipendijas kā
šas» tika atzīmēta
LLU studenti saņēmuši jau
bijušā Valsts prezikopš 20. gadsimta 90. gadu sādenta un Ministru
kuma. Jaunajām stipendiātēm
prezidenta Kārļa Ulstipendiju apliecību «Pikšās»
maņa 142. dzimšanas
pasniedza LLU rektore Irina
diena. Tradicionāli
Pilvere un LLU Padomnieku
šajā dienā stipendiju
konventa pārstāvis Armands
apliecību saņēma LLU
Krauze.
studenti, kuri, veicot
L.Mediņa ir Vides un būvzizinātniski pētniecisko
nātņu fakultātes profesionālās
darbu, pildot sabiedaugstākās izglītības bakalaura
riskus pienākumus un
studiju programmas «Zemes iestudējot ar labām un
rīcība un mērniecība» 2. kursa
teicamām sekmēm,
studente. Viņa ir no Līvbērzes
kļuvuši par K.Ulmaņa
pagasta, kur palīdz piemājas
stipendiātiem.
saimniecībā «Mediņi». Stipendiāte mācījusies Jelgavas
Kā informē LLU, šogad par Valsts ģimnāzijā un LLU studē
K.Ulmaņa stipendiātēm kļuva ar ļoti labām sekmēm, uzrātrīs studentes: Amanda Bern dot vidējo atzīmi 9,3 balles,

aktīvi piedalās dažādos LLU
pasākumos, apmeklējusi LLU
sadarbības augstskolas Baltijas
valstīs, savukārt skolas laikā
bijusi Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu prezidente un
volejbola komandas dalībniece.
Stipendijas konkursā L.Mediņa piedalījās, izstrādājot pētījumu «Kārļa Ulmaņa dzīves un
piemiņas vietas», kurā izpētīja
un apkopoja daļu no K.Ulmaņa
dzīves un piemiņas vietām, kā
arī izveidoja interneta vietni,
kurā iespējams ievietot informāciju par piemiņas vietām.
«Vēlmi uzzināt par Kārļa Ulmaņa dzīves un piemiņas vietām raisīja fakts, ka pati savu
mūžu esmu pavadījusi piecu
kilometru attālumā no Ulmaņa dzimtajām mājām, kā arī
saskatu līdzību viņa uzskatos
ar savējiem,» par tēmas izvēli

stāsta studente.
A.Bernharde ir Lauksaimniecības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
«Lauksaimniecība» 2. kursa
studente. Viņa ir no Īslīces
pagasta un vidējo izglītību
ieguva Bauskas 2. vidusskolā.
Lauksaimniecība ir Amandas
sirdslieta, un paralēli studijām
viņa strādā saimniecībā. Vidējā
atzīme studijās – 7,3 balles.
Startējot stipendijas konkursā,
viņa izstrādāja pētījumu «Kārlis Ulmanis un saimnieciskais
uzplaukums 30. gadu otrajā
pusē; objektīvie un subjektīvie
faktori», kurā Amanda atklāja
K.Ulmaņa ieguldījumu Latvijas attīstībā un pētīja saimniecisko uzplaukumu un tā
devumu dažādiem sabiedrības
slāņiem.

Savukārt R.Kaķe ir Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes 2. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas
«Pārtikas produktu tehnoloģija» 4. kursa studente. Viņa ir
no Skrīveru novada un savulaik
beigusi Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolu. LLU Rita studē, uzrādot vidējo atzīmi 7,95 balles.
2016. gadā stipendiāte aktīvi
sāka darboties fakultātes pašpārvaldē – piedalījās dažādos
pasākumos, sēdēs, darbības
pilnveidošanā un radošajās
aktivitātēs. Rita pieteikumā
norādījusi, ka stipendija sniegs
papildu motivāciju gan studiju
procesā, gan ārpus tā. «Ar
tās palīdzību varēšu ieguldīt
laiku un resursus sevis pilnveidošanā, apmeklējot dažādas
apmācības un konferences,»
atklāj Rita. Pretendējot uz

stipendiju, Rita veica pētījumu
«Kārļa Ulmaņa dzīves un piemiņas vietas Latvijā» ar mērķi
apkopot un analizēt informāciju par K.Ulmaņa dzīves un
piemiņas vietām Latvijā, kā arī
iedzīvotāju interesi par Latvijas
kultūrvēsturisko mantojumu.
Savukārt darba pētnieciskajā
daļā stipendiāte veica aptauju
un iegūto datu analīzi, bet pēc
tam – datu salīdzināšanu ar
Latvijas Kultūras akadēmiju.
K.Ulmaņa stipendija ir LLU
izveidota stipendiju programma, lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir labas sekmes
studijās, aktīva sabiedriskā
darbība un kuri pievērsušies
zinātniski pētnieciskā darba izstrādei par K.Ulmaņa dzīves un
darbības laiku. Stipendija tiek
piešķirta uz 10 mēnešiem, un
tās apmērs ir 190 eiro mēnesī.

METINĀTĀJUS(-AS)

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
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Tevi interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos? Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!

Jelgavas novada Neklātienes
vidusskola uzņem izglītojamos:

Lai arī turpmāk klientiem nodrošinātu nevainojamu produktu tieši laikā, SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061)
aicina savai komandai pievienoties

• pamatskolā (1.–9. klasē pamatizglītības programmā);
• vidusskolas programmā (10.–12. klasē).
Apmācības formas:
• neklātiene (2 x nedēļā pēcpusdienā);
• tālmācība.
Uzņemšana un informācija:
Jelgavas novada domes ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37,
5. stāvā, 501. kabinetā, no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.

Kas būs jādara?
• pēc rasējumiem jāsaliek metāla konstrukcijas
un ierīces;
• jāgriež, jāurbj un jāslīpē materiāli.
Lai izdotos:
nav obligāti jābūt daudzu gadu darba pieredzei
atslēdznieka amatā – svarīgākais ir vēlme darīt,
mācīties, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot
sevi un, galvenais, darīt to ar atbildību.
Kas būs jādara?
• jāorientējas tehniskajos rasējumos;
• jāmetina (MIG/MAG);
• jāplāno un jāspēj organizēt savu darbu.
Lai izdotos:
nepieciešama praktiska pieredze nerūsējošā un
melnā tērauda apstrādē un metināšanā. Augsta
atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu ir būtiskas īpašības šim amatam.
Ja tev ir metinātāja sertifikāts, tas noteikti tiks
uzskatīts par priekšrocību (nav obligāts).

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–8,5 EUR/st.)
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas
• Profesionālu pilnveidi un iespēju attīstīties, iegūt jaunu
pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām
• Kvalitatīvus instrumentus, individuālos darba aizsarglīdzekļus
• Lieliskus darba apstākļus
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika nostrādāšanas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā)
• Draudzīgu kolektīvu, novērtējot ģimenes vērtības,
organizējam kolektīvos pasākumus
• Atceramies savus darbiniekus viņu dzimšanas dienā
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām,
divus gadus kompānijā nostrādājot nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas
• Bezmaksas dzērienus – kafiju, tēju, ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību
Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.

SIA «Amateks» (reģ.Nr.40003576806)

pārstāv vienu no nozīmīgākajām nozarēm Latvijā – metālapstrādi –,
piedāvājot plašu metālapstrādes pakalpojumu klāstu.

Uzņēmums aicina darbā

NOLIKTAVAS DARBINIEKU(-CI).
Darba pienākumi:
• plānot un organizēt darbu;
• sakomplektēt klientu pasūtījumus, sagatavot preci
nosūtīšanai, izrakstīt pavadzīmes;
• pieņemt ienākošo materiālu, veikt vizuālo kvalitāti,
organizēt novietošanu, ievadīt ienākošās pavadzīmes;
• uzturēt noliktavā kārtību;
• veikt inventūru;
• veikt inventāra pasūtīšanu.
Prasības:
• pieredze vai liela iniciatīva un vēlme strādāt;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (no plkst.7.30 līdz 16.30);
• labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• atalgojumu, sākot no 1000 EUR (bruto);
• draudzīgu kolektīvu.
Darbavieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Pieteikties, CV sūtot pa e-pastu office@amateks.lv.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks
aicināti uz darba pārrunām.
SIA «Poliurs» (reģ.Nr.40003242370) –
izolēto cauruļu ražotājs – aicina pastāvīgā darbā
VEIDOŠANAS OPERATORU(-I) plastmasas cehā.
Nodrošinām apmācību. Darbs maiņās.
Darbavieta: Saules iela 8, Ozolnieki.
Ja tev piemīt fiziskā izturība, gatavība veikt fizisku darbu
un nav kaitīgu ieradumu, piedāvājam:
• stabilu atalgojumu vienmēr laikā (800–1200 EUR/mēn.);
• visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada.
CV ar norādi «Veidošanas operators»
lūgums sūtīt pa e-pastu office@poliurs.lv.
Sakarā ar uzņēmuma attīstību un darbības paplašināšanos koka karkasa paneļu un moduļu ražošanas uzņēmums
«Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina pievienoties komandā

STRĀDNIEKUS(-CES) rūpnīcā
(flīzētājus(-as), namdarus(-es),
apdares darbu speciālistus(-es)).

Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Mēs piedāvājam:
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu (750–2000 EUR
(bruto)) atkarībā no darba rezultātiem, sociālās garantijas;
• 8 stundu darba dienu;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).
Tālrunis saziņai – 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 19).

Piedāvā darbu
PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju un
aukli. Atalgojums (bruto) skolotājai(-am) –
820 EUR par likmi, auklei(-im) – no 470 EUR.
Tālrunis uzziņām – 20021871, 63021591.

Meklē darbu
Podiņmeistars meklē darbu. Varu mūrēt
podiņkrāsnis un plītis. T.27114795.

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA KOLOTOVA (1926. g.).
Izvadīšana 05.09. plkst.13 Bērzu kapsētā.
VERONIKA ROZENTĀLE (1935. g.).
Izvadīšana 05.09. plkst.15 Bērzu kapsētā.
STAŅISLOVS PIĻIPAVIČS (1936. g.).
Izvadīšana 07.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.
JEVGĒNIJA ODMANE (1925. g.).
Izvadīšana 07.09. plkst.11 Baložu kapsētā.
MIHAILS KALMIKOVS (1926. g.).
Izvadīšana 07.09. plkst. 15 Zanderu kapsētā.
ANDREJS STRAUTMANIS (1951. g.)
IVARS LĀCIS (1943. g.)
PĒTERIS VANAGS (1943. g.)
KĀRLIS LIEPIŅŠ (1932. g.)
ANDRIS BRIZGO (1946. g.)
JEKATERINA FJODOROVA (1930. g.)
IRMA LAKŠA (1936. g.)
INGRĪDA OZOLIŅA (1931. g.)
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Pasākumi pilsētā
5. septembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde pēc V.Gurkina
lugas motīviem «Mīlestība un baloži». Režisors – A.Matisons. Sadzīviskas ainas divās
daļās. Lomās: L.Baumane, V.Auza, K.Kreile, M.Grosberga, A.Ozols, Z.Zariņa, E.Letko
un Z.Vītoliņa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
6. septembrī pulksten 18 – «Zemgales vācelītes» atvēršanas svētki. Ieeja – bez
maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
No 6. līdz 8. septembrim no pulksten 10 līdz 15 – tehnikas un inovāciju festivāls
«Mehatrons». Vairāk – www.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas.
7. septembrī pulksten 10 – veloekskursija «Metāla spēkrati Jelgavā». Pieteikties
pa tālruni 63005447, 29733112 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (sākums – pie
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
7. septembrī pulksten 13 – Kazahstānas Republikas Konstitūcijas dienai veltīts
pasākums «Saulainā Kazahstāna». Iepazīšanās ar kazahu kultūru un tradīcijām
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
8. septembrī pulksten 8.55 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros
«Meklējot Bērzes upes krastu dārgumus». Pieteikties pa tālruni 63005447, 29916889
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – 9,50 €, autobusa biļetes cena –
2,75 € (sākums – Jelgavas autoostā).
8. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
10. septembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: Š.Germans «Liec Dievam
pasmieties». Režisore – R.Kalniņa. Komēdija divās daļās. Lomās: I.Briķe (Ruta),
P.Liepiņš (Viljams), I.Ķuzule-Skrastiņa (Magdalēna), L.Dzelzītis (Ričards), G.Andžāns
(Toms). Izrādē smēķē. Biļešu cena – 13–20 € (kultūras namā).
11. septembrī pulksten 15 – ielūdz Jelgavas dzejas klubs «Pieskāriens». Dalība
– bez maksas (Raiņa parkā).
11. septembrī pulksten 19 – grupas «Baltie lāči» koncerts «Pamet skumjas,
pamet nievas...». Koncertprogramma ar B.Martuževas dzeju. Biļešu cena –
8–12 € (kultūras namā).
12. septembrī pulksten 19 – grupas «Auļi» koncerts «Senču balsis». Koncerta
viesi: Batzorig Vaanchig – rīkles dziedātājs no Mongolijas, Kai Somby – sāmu joikotājs
no Norvēģijas, Albin Paulus – jodelētājs no Austrijas, Edgars Lipors – dziedātājs no
Latvijas. Biļešu cena – 20–28 € (kultūras namā).
12. septembrī no pulksten 10 līdz 21 – Dzejas dienas Jelgavas pilsētas bibliotēkā: pulksten 10 – starts dzejriteņa braucienam (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
pagalmā); pulksten 16 – dzejas slams, pulksten 18 – dzejas lasījumi, pulksten 20
– Ievas Akurāteres un Ilzes Gruntes koncerts. Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē).
13. septembrī pulksten 19 – brīvdabas koncertzāles «Mītava» atklāšanas
koncerts. Programmā: latviešu un pasaules mūzika; Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes
jaundarba pirmatskaņojums. Piedalās Jelgavas kamerorķestris (A.Meri), Jelgavas
bigbends (R.Ašmanis), koris «Spīgo» (L.Celma-Kursiete), Juris Žvikovs (klavieres),
Ieva Kerēvica (vokāls) u.c. Biļešu cena – 5 un 8 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»
Pasta salā).
14. septembrī pulksten 10 – Jānim Čakstem 160: svinīgais piemiņas brīdis un
ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
14. septembrī no pulksten 11 līdz 12.30 – priekšlasījums «Starp Rīgu un Parīzi:
Jāņa Čakstes politiskā darbība 1918. gada novembrī–1919. gada jūlijā». Autors –
vēstures zinātņu doktors Jānis Šiliņš (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
14. septembrī pulksten 12 – Vecpilsētas ielas svētki «Paaudžu stāsti» (Vecpilsētas ielā).

Izstādes
Līdz 10. septembrim – ekspozīcija «Krītošais akmens»: franču mākslinieka Lorāna
Grizela lielformāta plakātu izstāde – 2600 gadus veca Bībeles pravietojuma par pasaules vēstures gaitu stāsts mūsdienu mākslas valodā (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
K.Barona zālē).
14. septembrī no pulksten 10 līdz 14 – biedrības «Zemgales Lāčplēsis» izstāde
«Jelgavas sporta veterānu kustība Jelgavā, Latvijā, pasaulē». Izstādē aplūkojami
laikraksti, grāmatas, fotogrāfijas, vimpeļi, diplomi, medaļas no privātkolekcijas
(Pasta ielā 44).
No 14. līdz 15. septembrim – izstāde «Jelgavas kaķis 2019» (ZOC).
Līdz 15. septembrim – Arnis Ozols. 70 gadu jubilejas izstāde (kultūras nama 1.
stāva galerijā un 2. stāva foajē).
No 13. līdz 19. septembrim – Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienai veltīta izstāde
«Brīves griba» (Miezītes bibliotēkā un Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 16. septembra līdz 15. oktobrim – Ineses Kalv personālizstāde «Tur savienojas
krāsu, smaržu, skaņu raksts. Viens otrā pārsteidzošu atbilstību gūstot» (kultūras
nama 2. stāva foajē).

Tikšanās ar Latvijas
kazahiem un viņu kultūru
 Jana Bahmane

Iepazīt kazahu kultūru
dejā, mūzikā, dzejā un
dabas atainojumā aicina
Kazahstānas Republikas
Konstitūcijas dienai veltītais pasākums «Saulainā
Kazahstāna», kas Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā notiks
7. septembrī pulksten 13.
Šogad Jelgavas mazākumtautību
nacionālo kultūras biedrību saimi
papildināja Latvijas Kazahstānas
kultūras centrs «Saule» – iniciatīvas
autore ir jelgavniece Ainura Dabulova, kuras dzimtene ir Kazahstāna. «Šī
būs jelgavnieku pirmā sastapšanās ar
kazahu kultūru. Koncertā uzstāsies
Latvijā dzīvojošie kazahi, izpildot
nacionālās dejas, tautasdziesmas,
dzeju, kurā varēs dzirdēt kazahu
valodas plūdumu. Tāpat būs iespēja
noskatīties videointervijas ar Latvijas

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 5. septembris

Izzinās restaurētās vērtības
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Jelgavas pilī», kuras dalībnieki kopā
ar pils muzeja vadītāju Gintu Linīti
Šā gada Eiropas Kultūras
varēs novērtēt paveikto pils fasādes
mantojuma dienas veltītas
un iekštelpu atjaunošanā, apmeklējot
restaurācijai, tādēļ, izceļot
Zelta un Sudraba zāli, aulu, muzeju
mūsu pilsētā paveiktos un
un citas pils telpas, kas pēdējos trīs
notiekošos restaurācijas
gados piedzīvojušas pārmaiņas. Eksdarbus, Jelgavas reģionākursija notiks arī pulksten 17, un tās
lais Tūrisma centrs no 13.
plānotais ilgums ir stunda. Jāpiebilst,
līdz 15. septembrim aicina
ka maksimālais dalībnieku skaits
apmeklēt trīs tematiskas
vienā ekskursijā ir 40.
ekskursijas – «Atjaunošanas
Izzināt Vecpilsētas ielas vēsturi
darbi Jelgavas pilī», «Vecpilun ielūkoties Vecpilsētas ielas 14.
sētas ielas vēsturisko namu
nama restaurācijas procesā varēs 14.
atjaunošana» un «Jelgavas
septembrī pulksten 12.15 un 13.15
Valsts ģimnāzijas vēsturisekskursijā «Vecpilsētas ielas vēsturiskās ēkas atjaunošana».
ko namu atjaunošana», ko vadīs vēsturnieks Andris Tomašūns. Jāpiebilst,
Restaurācijai veltīto ekskursiju ka ekskursija notiks Vecpilsētas ielas
ciklu 13. septembrī pulksten 11 ieva- svētku gaitā, tās plānotais ilgums ir
dīs ekskursija «Atjaunošanas darbi 50 minūtes. Vecpilsētas ielas 14. nams

ir būvobjekts, tāpēc apmeklētājiem
stingri jāievēro drošības nosacījumi.
Plānotais vienas ekskursijas dalībnieku skaits – 25.
Bet 15. septembrī durvis ikvienam
vērs Jelgavas Valsts ģimnāzija – pulksten 13 un 14 ģimnāzijas rekonstruētajā ēkā Mātera ielā 44 notiks ekskursija «Jelgavas Valsts ģimnāzijas
vēsturiskās ēkas atjaunošana». Skola,
kas celta 1939. gadā, ir kultūrvēsturisks piemineklis, un ekskursijas
dalībnieki varēs apskatīt atjaunotās
telpas, uzzinot vēstures faktus par
skolu. Maksimālais ekskursijas dalībnieku skaits – 35, plānotais ilgums
– 50 minūtes. Ekskursiju vadīs skolas
bibliotekāre Laima Ozoliņa.
Visām ekskursijām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447. Dalība – bez
maksas.

Dzejas dienās – dzejnieka kurpēs
 Jana Bahmane

Ar dzejas almanaha «Zemgales vācelīte 2019» atvēršanas
svētkiem rīt, 6. septembrī, Jelgavā tiks atklātas Dzejas dienas, kas arī šogad aicinās uz
dzejas lasījumiem Raiņa parkā
un Jelgavas pilsētas bibliotēkā, dzejriteni, dzejas slamu
un koncertu, kurā uzstāsies
dziedātāja Ieva Akurātere un
dziesminiece Ilze Grunte. Šā
gada Dzejas dienu moto ir
«Dzejnieka kurpēs».
Dzejas dienu ieskaņā tiks atklāts jau
13. dzejas krājums «Zemgales vācelīte»,
kas apkopo 40 autoru dzeju par cilvēku
attiecībām, mīlestību, dabu, skolas laiku.
«Ja pērn krājumu veltījām Latvijas simtgadei, tad šogad tajā apkopoto dzejoļu
tematika ir ļoti plaša. «Zemgales vācelīti»
kuplinājuši autori no Jelgavas pilsētas un
novada, Ozolniekiem, Tukuma, Dobeles,
Rīgas, Ogres, Bauskas, Saldus, un pieci no
viņiem šajā krājumā publicējušies pirmoreiz,» stāsta dzejas kluba «Pieskāriens»
vadītājs Jānis Zariņš. Dzejoļu krājums

kazahiem, bet izstādē varēs aplūkot
attēlus ar Kazahstānai raksturīgajām
dabas bagātībām – kalniem, stepēm,
kanjoniem, zirgiem,» stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Pasākumā
Jelgavas bibliotēkai tiks pasniegtas
latviešu valodā iztulkotas grāmatas
par Kazahstānu, lai ikvienam būtu
iespēja šo valsti iepazīt vairāk.
«Jelgavā un Latvijā kopumā ir ļoti
maz kazahu, tādēļ vēlamies stiprināt
mūsu kultūru, iespējams, ieinteresēt  Jana Bahmane
kādu apgūt mūsu tradicionālās dejas.
Tehnikas un inovāciju fesMans sapnis ir sapulcēt cilvēkus,
tivāla «Mehatrons» laikā
kas vēlētos apgūt mūsu dejas, tādēļ
7. septembrī pulksten 10
ikvienu aicinu atnākt uz pasākumu,
pie Jelgavas Svētās Trīsiepazīt mūs tuvāk,» tā Latvijas Kavienības baznīcas torņa
zahstānas kultūras centra «Saule»
tiks dots starts veloeksvadītāja A.Dabulova.
kursijai «Metāla spēkrati
Jāpiebilst, ka Kazahstānas RepubliJelgavā» – kopā ar gidi
kas Konstitūcijas diena ir 30. augusts
Zani Gravu būs iespēja
un tai veltīto pasākumu Jelgavā orgaapmeklēt vietas, kas saisnizē Latvijas Kazahstānas kultūras
tītas ar dažādu spēkratu
centrs «Saule» sadarbībā ar Jelgavas
ražošanu un izmantošanu
pilsētas pašvaldību. Sarīkojumu bez
Jelgavā.
maksas aicināts apmeklēt ikviens.

izdots 650 eksemplāros – izdevuma atvēršanas svētkos tas tiks pasniegts autoriem,
pilsētas skolām un bibliotēkām, bet pārējie
par iespēju iegādāties krājumu aicināti
interesēties Jelgavas Latviešu biedrībā.
Dzejas krājuma atklāšana Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē notiks 6. septembrī
pulksten 18. Tradicionāli dzejas klubs
«Pieskāriens» interesentus ielūdz arī uz
dzejas lasījumiem Raiņa parkā 11. septembrī pulksten 15 – ar dzejas lasījumiem
uzstāsies dzejnieki un pilsētas skolēni.
Jelgavas pilsētas bibliotēkā Dzejas
dienām veltīti pasākumi notiks 12.
septembrī. Bibliotēka tradicionāli aicina
piedalīties dzejritenī, apliecināt sevi dzejas
slamā, kā arī izbaudīt dzejas lasījumus
un koncertu bibliotēkas Krišjāņa Barona
zālē. «Šogad plānojam pieturēties pie Dzejas dienu Jelgavas tradīcijām un aicinām
visus jelgavniekus, kuri mīl dzeju un kuriem patīk braukt ar divriteni, piedalīties
dzejritenī. Ienesīsim dzejas sajūtu visā pilsētā!» aicina Jelgavas pilsētas bibliotēkas
direktore Lāsma Zariņa. Dzejritenis, ko
kuplināt var ikviens, pulksten 10 startēs
no Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalma.
Tā maršruts vedīs uz Miezītes bibliotēku
un Driksas ielas gājēju posmu pie kafej-

nīcas «Silva», noslēdzoties Pārlielupes
bibliotēkas pagalmā. Katrā pieturpunktā
dzejriteņa dalībniekus sveiks tuvējo skolu
sagatavotie priekšnesumi.
Dzejas dienas Jelgavā jau vairākus
gadus nav iedomājamas bez dzejnieku
sacensības jeb dzejas slama, kurā jaunieši
16–30 gadu vecumā var publiski uzstāties
ar pašu sarakstītas dzejas lasījumiem.
Sacensība bibliotēkas Krišjāņa Barona
zālē notiks trīs kārtās, tādēļ katram dalībniekam jāsagatavo trīs dzejoļi. Žūrija
vērtēs gan dzejnieku piedāvāto saturu,
gan performanci. Pieteikties dalībai dzejas
sacensībā, kas bibliotēkā notiks 12. septembrī pulksten 16, var līdz 10. septembra
pulksten 12 pa e-pastu 2019dzeja@gmail.
com, pievienojot savas dzejas piemēru.
Jāpiebilst, ka dzejas slama uzvarētājs
saņems naudas balvu simts eiro.
Dienas izskaņā – pulksten 18 – Krišjāņa Barona zālē varēs baudīt dzejnieku
Andras Manfeldes, Eduarda Aivara, Ingas
Pizānes, Daces Micānes-Zālītes dzejas
lasījumus, ko papildinās Ingmāra Kalniņa
saksofona spēle. Bet pulksten 20 turpat
notiks koncerts – dzejnieka kurpēs iekāps
dziedātāja I.Akurātere un dziesminiece
I.Grunte.

Ar velosipēdu – pa metāla spēkratu pēdām Jelgavā
Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā
informē, ka ekskursijas maršrutā iekļauti
tādi apskates objekti kā LLU Tehniskā
fakultāte, agrākā «RAF» rūpnīca, «Anru
motors» vēsturisko spēkratu ekspozīcija,
kā arī vēsturisko lokomotīvju depo un
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija. Veloekskursijas plānotais
ilgums ir trīsarpus stundas.
Jāpiebilst, ka festivālā «Mehatrons»
Pasta salā 7. septembrī darbosies arī
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
informācijas stends, kur varēs iegūt
informāciju par tūrisma iespējām pilsētā
un apkārtnē, kā arī uzzināt par tūrisma

jaunumiem, aktuālajiem piedāvājumiem
un ekskursijām.
Pieteikties veloekskursijai «Metāla
spēkrati Jelgavā» var pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 2 eiro, skolēniem – eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
Samaksāt dalībnieki aicināti Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa kasē.
Papildu maksa par lokomotīvju depo
apskati ir 5 eiro, bērniem – 3 eiro, bet
par Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas
ekspozīcijas apmeklējumu – 2 eiro, studentiem un pensionāriem – eiro, bērniem
– bez maksas.

