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Jānim
Čakstem – 160

Uzruna Esplanādes laukumā

Jānis Čakste Dziesmu svētkos

Jānis Čakste ar ģimeni
 Jana Bahmane

Godinot Latvijas pirmā Valsts prezidenta
Jāņa Čakstes 160. jubileju, 14. septembrī
Jelgavā notiks vairāki
šim notikumam veltīti
pasākumi.
Pulksten 10 pie J.Čakstes
pieminekļa pulcēs svinīgais piemiņas brīdis un ziedu nolikšana,
pēc kuras interesenti aicināti doties uz Ģederta Eliasa Jelgavas

Vēstures un mākslas muzeju,
kur notiks vēstures zinātņu doktora Jāņa Šiliņa priekšlasījums
«Starp Rīgu un Parīzi: Jāņa
Čakstes politiskā darbība 1918.
gada novembrī–1919. gada jūlijā». «Šoreiz vēlamies akcentēt
Jāņa Čakstes darbību ārlietās.
Muzejā varēs apskatīt arī nelielu izstādi – tajā būs eksponēti
daži dokumenti, kas saistīti ar
Čakstes ārlietu darbību, kā arī
Jāņa Čakstes kundzes Justīnes
Čakstes tautastērps, ko papildinās citi Zemgales tautastērpi un

Foto: Ivars Veiliņš un no izstādes materiāliem
cimdi,» stāsta muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere.
J.Čakstes jubilejas dienā, 14.
septembrī, Jelgavā vizītē ieradīsies Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits.
Savukārt Miezītes bibliotēka
jau 13. septembrī pulksten 15
aicina uz izstādes «Brīves griba»
atklāšanu. «Esam eksponējuši
fotogrāfijas no Jāņa Čakstes
memoriālā muzeja «Auči», kurās
iemūžināta Jāņa Čakstes politiskā karjera un ģimene. Tāpat
izstādi papildina periodika un

Jelgavā deklarētās
maznodrošinātās un
trūcīgās personas un
ģimenes no 1. augusta
var pretendēt uz jaunu
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu – dzīvokļa pabalstu līdz 100
eiro mēnesī īres maksai
īrētā mājoklī, izņemot
pašvaldības dzīvokli.
Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē informē, ka
augustā šo pabalstu
pieprasījušas un tas
piešķirts 11 ģimenēm
un šomēnes jau saņemti jauni pieteikumi.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pabalsts ieviests, risinot
pilsētas trūcīgo un maznodrošināto personu un ģimeņu mājokļa
pieejamības jautājumu. Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece

Jeļena Laškova stāsta, ka interese
par jauno pabalstu ir daudz lielāka, taču visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pabalstu,
šobrīd nokārtojušas 11 ģimenes.
«Konsultāciju, kurās skaidrojam,
kādi dokumenti nepieciešami, kā
jārīkojas, bijis daudz vairāk. Lai
pretendētu uz pašvaldības atbalstu īres maksas segšanai, personai
ir jābūt deklarētai īrētajā telpā,
taču ne vienmēr šis jautājums ir
sakārtots, līdz ar to īrnieks nevar
pretendēt uz pabalstu. Tāpat svarīgi, lai būtu noslēgts īres līgums
ar izīrētāju un mājokļa īpašnieks
būtu reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējs, un šis kritērijs
ir biežākais traucēklis īrniekam
pretendēt uz jauno pabalstu,»
norāda J.Laškova.
Pabalstu augustā saņēmušas
atsevišķi dzīvojošas personas ar
invaliditāti, ģimenes ar bērniem,
kurās ir persona ar invaliditāti,
vientuļā māte ar bērnu, darbspē-

jas vecuma mamma bezdarbniece, kura audzina bērnus viena,
un piecas daudzbērnu ģimenes ar
trīs un vairāk bērniem. J.Laškova
stāsta, ka šīm personām pabalsts
piešķirts uz 3–6 mēnešiem atkarībā no personai vai ģimenei piešķirtā statusa – maznodrošinātā
vai trūcīgā. «Pēc noteiktā termiņa
personai, ja tā atbilst izvirzītajiem
kritērijiem, ir tiesības vērsties
Sociālo lietu pārvaldē ar jaunu
iesniegumu, lai turpinātu saņemt
šo pabalstu,» skaidro J.Laškova.
Jāatgādina, ka jauno pabalstu
īres maksas segšanai līdz 100 eiro
mēnesī var saņemt trūcīgas un
maznodrošinātas personas un
ģimenes, kas īrē mājokli pilsētā,
ir noslēgušas īres līgumu un
atbilst kaut vienam no šādiem
kritērijiem: audzina vismaz vienu
nepilngadīgu bērnu; ir atsevišķi
dzīvojoša pensijas vecuma persona; ir atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti; ģimenē nav
darbspējīgu personu. Pabalsta

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

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Aicina uz diskusiju par
sociālo uzņēmējdarbību
 Anastasija Miteniece

20. septembrī pulksten 11 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) notiks Labklājības ministrijas (LM)
rīkots seminārs «Tu
un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?».
Diskusijā interesenti
varēs iepazīties ar aktuālo informāciju par
sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu projektiem,
sociālo uzņēmēju pieredzi un piedalīties
radošajā nodarbībā.
Pieteikties bezmaksas
semināram var līdz
17. septembrim.
Pasākuma ieskaņā LM pārstāvis Imants Lipskis skaidros
sociālās uzņēmējdarbības jēdzienu, stāstīs, kādus ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma
likums, kā arī iepazīstinās ar
pašreizējo situāciju un aktuālo statistiku par sociālajiem
uzņēmumiem. Organizatori
uzsver, ka diskusijas gaitā varēs
uzzināt arī to, kā iegūt sociālā
uzņēmuma statusu un kādas
ir biežāk pieļautās kļūdas,
pretendējot uz tā saņemšanu. Seminārā piedalīsies arī
attīstības finanšu institūcijas

grāmatas no mūsu krājuma. Šogad apgāds «Jumava» pārizdod
1928. gadā publicēto Čakstes
piemiņas rakstu krājumu, un
pie mums būs apskatāms gan
šīs grāmatas pirmizdevums, gan
jaunais izdevums,» norāda Miezītes bibliotēkas vadītāja Jolanta
Treigute. Izstāde bibliotēkā būs
apskatāma līdz 19. septembrim.
J.Čakste dzimis 1859. gada 14.
septembrī. Latvijas prezidenta  Ritma Gaidamoviča
amatu viņš ieņēma no 1922.
gada līdz pat mūža beigām
21. septembrī Ceļu sa1927. gadā.
tiksmes drošības direk-

«Altum» Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne
Segliņa, kura stāstīs par granta
saņemšanas nosacījumiem, kā
sagatavot veiksmīgus finansējuma pieprasījuma projektus,
kā arī atklās biežāk pieļautās
kļūdas finansējuma pieprasījuma projektos.
Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā uzņēmuma darbības
specifiku, diskusijā būs iespēja
uzklausīt sociālā uzņēmēja
pieredzes stāstu – Jelgavā
pieredzē dalīsies uzņēmuma
«Barboleta» pārstāve. Tāpat
diskusijas dalībnieki tiks aicināti iesaistīties radošajā nodarbībā «Iededz sevī sociālā
uzņēmēja dzirksti!», lai trenētos skaidri noformulēt un
prezentēt publikai savu sociālā
biznesa ideju. Nodarbību vadīs
kultūras un mākslas centra
«Nātre» vadītāja Dace Indrika. Pasākums noslēgsies ar
debatēm, lai rastu atbildes uz
interesējošiem jautājumiem
par sociālo uzņēmējdarbību.
Dalība seminārā «Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?» ir bez maksas, taču vietu
skaits ir ierobežots. Pieteikties
diskusijai var līdz 17. septembrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē ZRKAC mājaslapā www.
zrkac.lv, sadaļā «Notikumu
kalendārs». Papildu informācija – pa e-pastu liga@sua.lv vai
tālruni 26464686.

21. septembrī Jelgavā notiks
Tehniskās apskates nakts

Jauno pašvaldības īres pabalstu saņem jau 11 ģimenes
 Ritma Gaidamoviča

kas Jelgavas kultūras namā notiks
9. oktobrī pulksten 19.

saņēmēja īpašumā nedrīkst būt
nekustamais īpašums.
Lai pieteiktos šim pabalstam,
Sociālo lietu pārvaldē ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz
nepieciešamie dokumenti, kas
ļauj izvērtēt pabalsta pieprasītāja
ienākumus un materiālo stāvokli,
kā arī īres līguma kopija, uzrādot
oriģinālu. «Pabalsts katru mēnesi
tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā, un viņa līdzdalības
uzdevums būs trīs mēnešu laikā
no pabalsta saņemšanas brīža Sociālo lietu pārvaldē iesniegt maksājumu apliecinošu dokumentu,
lai varētu pārliecināties, ka nauda
izlietota paredzētajam mērķim.
Būtiski uzsvērt, ka, uzrādot telpas
īres līgumu, pārvaldes sociālie
darbinieki Valsts ieņēmumu
dienesta publiskajā datubāzē arī
pārbauda, vai izīrētājs ir reģistrēts
kā saimnieciskās darbības veicējs.
Ja nav, par to informējam Valsts
ieņēmumu dienestu,» precizē
J.Laškova.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

cijas (CSDD) Jelgavas
Tehniskās apskates stacijā Aviācijas ielā 40 notiks Tehniskās apskates
nakts. No pulksten 18
līdz 24 autotransporta
īpašnieki bez maksas
varēs veikt auto diagnostiku, lai pārliecinātos par sava spēkrata
tehnisko stāvokli un
drošību ceļu satiksmē.
Tam gan iepriekš obligāti jāpiesakās.

«Šī pasākuma mērķis ir mudināt autobraucējus piedalīties ceļu
satiksmē ar drošiem un tehniskā
kārtībā esošiem transportlīdzekļiem. Mēs aicinām šoferus būt
vērīgiem un rūpēties par savu
transportlīdzekli ik dienu,» uzsver
CSDD Tehniskā departamenta
vadītājs Jānis Liepiņš.
Tehniskās apskates nakts Jelgavā notiks 21. septembrī no
pulksten 18 līdz 24. Ja diagnostikā
transportlīdzeklim netiks atklāti
būtiski bojājumi, būs iespēja auto
iziet arī tehnisko apskati, pirms

tam veicot nepieciešamos maksājumus, norāda CSDD pārstāvis
Rolands Rumba. Taču bezmaksas
diagnostiku varēs veikt tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties var
tiešsaistē CSDD mājaslapā e.csdd.
lv un CSDD Jelgavas Tehniskās
apskates stacijā.
Šī ir otrā reize, kad Jelgavā
notiks Tehniskās apskates nakts.
Pirmo reizi tā aizvadīta pērn, kad
tika atklāta jaunā stacija Aviācijas
ielā 40. 2018. gada pasākumā
Jelgavā tika pārbaudītas 304 automašīnas – lielākajai daļai no tām
jeb 71 procentam tika konstatētas
nepilnības. Visbiežāk bojājumi
bija saistīti ar bremžu un balstiekārtas sistēmām, kā arī neatbilstošām gaismām. Vecākais transportlīdzeklis, kam pērn Jelgavas
Tehniskās apskates naktī veikta
bezmaksas auto diagnostika, bija
1971. gada žigulis, bet pārbaudīto
transportlīdzekļu vidējais vecums
bija 16 gadi.
Jāpiebilst, ka šogad jau aizvadīta
Tehniskās apskates nakts Rīgā,
kurā 16 stundās bez maksas auto
diagnostiku veica 2070 transportlīdzekļiem. Bet 28. septembrī šāds
pasākums notiks Tukuma jaunajā
Tehniskās apskates stacijā – arī
tam iepriekš obligāti jāpiesakās.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Kurš būs ieguvējs no VARAM piedāvātās
administratīvi teritoriālās reformas?
Pavasarī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
prezentēja savu redzējumu par Latvijas valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, piedāvājot apvienot pašvaldības un līdzšinējo 119 vietā 2021. gadā
izveidot modeli ar 35 pašvaldībām. Šobrīd tiek solīts veidot jau 36 pašvaldības. Atbilstoši šim piedāvājumam Jelgavas pilsēta tiktu apvienota ar Jelgavas
novada un Ozolnieku novada teritoriju. Visas trīs minētās pašvaldības iebilst
šādam piedāvājumam, uzsverot, ka pilsētas un lauku teritoriju attīstības
virzieni ir pārāk atšķirīgi, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu
apjomu vismaz līdzšinējā līmenī. Pret lielo pilsētu apvienošanu ar apkārtējo
novadu teritorijām asi iebilst arī Daugavpils, Ventspils, Rēzeknes novada
pašvaldības, kas kopā ar Jelgavas novadu nosūtījušas vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, kā arī Saeimai ar aicinājumu apturēt administratīvi
teritoriālās reformas virzību šādā variantā.
Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma projekts paredz, ka izmaiņas pašvaldību administratīvajā iedalījumā stāsies spēkā pēc 2021. gada jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām,
kurās atbilstoši piedāvātajai likuma redakcijai apvienotajā Jelgavas pilsētas,
Ozolnieku novada un Jelgavas novada pašvaldībā, kurā kopējais iedzīvotāju
skaits būs līdz 100 tūkstošiem, tiks ievēlēti 23 deputāti. Lai pilnvērtīgi sagatavotos pašvaldību vēlēšanām jaunajā administratīvajā teritorijā, valdībā un
pēc tam arī Saeimā likums jāpieņem līdz 2020. gada jūnijam.
Diemžēl VARAM sagatavotais piedāvājums nesniedz atbildes uz daudziem
jautājumiem, kuri tiešā veidā skars iedzīvotāju ikdienu un pašvaldības nodrošināto pakalpojumu klāstu. «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā iepazīties ar
viedokļiem par plānoto reformu.

«Situācija ir kritiska: kopš
1995. gada esam zaudējuši
23 procentus iedzīvotāju»
Andris Miglavs, Agroresursu un ekonomikas institūta
Ekonomikas nodaļas vadošais pētnieks, sadarbībā ar
Latvijas Pašvaldību savienības vecāko padomnieku
Māri Pūķi un ģeogrāfijas
zinātņu doktoru Pēteri Šķiņķi izstrādājis alternatīvu piedāvājumu Latvijas teritoriju
pārvaldības reformai, kura
paredz izveidot otrā līmeņa
pašvaldības jeb apriņķus:
«Varam būt gandarīti, ka Ministru
kabinets un Saeima kā vienu no sava
darba prioritātēm uzskata reģionālo
attīstību, tomēr VARAM piedāvātais
modelis neparedz instrumentus, kas
stimulēs šo attīstību. Situācija patiešām ir kritiska, jo kopš 1995. gada
esam zaudējuši 23 procentus iedzīvotāju, un šajā ziņā no visām 28 ES valstīm
mums līdzinās vien Lietuva. Kopumā
iedzīvotāju skaits samazinājies tikai astoņās no 28 ES dalībvalstīm, un tas nozīmē, ka kaut ko mēs darām nepareizi.
Zīmīgi, ka vislēnāk iedzīvotāju skaits
sarūk Rīgā, bet Pierīgas teritorijā pat
pieaug – tas liecina, ka mēs nevaram
runāt par kopējo valsts ekonomisko
situāciju kā iemeslu iedzīvotāju aizplūšanai, jo starp Rīgu un pārējo Latviju
pastāv dziļa ekonomiska plaisa. Tā
vietā, lai resursus un atbildību vairāk
novirzītu pašvaldībām, mēs redzam
pretēju centralizācijas tendenci, kuras
rezultātā cilvēki pārceļas uz Rīgu vai
aizbrauc no Latvijas. Ja teritorijās nav
iedzīvotāju, mēs nevaram runāt par attīstību un ekonomisko izaugsmi, tādēļ
piedāvājam uz šo jautājumu raudzīties
plašāk, paredzot kompleksu teritoriju
attīstības pārvaldības reformu, kurā
tiktu izveidoti 5–8 apriņķi ar nodalītām autonomajām funkcijām. Tāpat
būtu nepieciešams mainīt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalījumu starp

pašvaldībām, lai stimulētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, jo šobrīd
virkne pašvaldību nav ieinteresētas
uzņēmējdarbības attīstībā. Ienākumus
šīm pašvaldībām nodrošina iedzīvotāji,
kuri strādā un pelna citas pašvaldības
teritorijā.
Pirmais solis, kas jāsper, ir esošā
divu līmeņu valsts un pašvaldību
publiskās pārvaldes struktūras reorganizēšana par trīs līmeņu struktūru,
paredzot reģionālā līmeņa pārvaldības
teritoriju – apriņķu – izveidi, vienlaikus pārdalot pirmā līmeņa pašvaldību
un atsevišķas valsts funkcijas par
labu apriņķiem, kuri varētu veikt
tādas funkcijas kā pilsētu tranzītielu
uzturēšana un attīstība, civilā aizsardzība, mājokļu politika, bāriņtiesu
uzraudzība, sociālās un veselības
aprūpes infrastruktūra, kā arī pamata
un vidējās izglītības pārvaldība. Viens
no svarīgākajiem ieguvumiem būtu
teritorijas attīstības kritiskās masas
radīšana, proti, daudz vairāk lēmumu
tiktu pieņemts reģionos uz vietas. Ja
šos apriņķus veidotu uz plānošanas
reģionu bāzes, tad visos apriņķos būtu
vairāk par 200 tūkstošiem iedzīvotāju.
Līdz ar apriņķu izveidošanu ir jāveic
arī finanšu pārvaldības reforma,
jo pašlaik esošajā sistēmā pastāv
fundamentālas pretrunas. Viena no
svarīgākajām aktivitātēm ir nodokļu
ieņēmumu pārdale starp valsti un
pašvaldībām. Šobrīd daļai pašvaldību
nav nekādas motivācijas veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā, jo
cilvēkiem, kas dzīvo noteiktā teritorijā,
uzņēmējdarbības attīstība asociējas ar
izmaksām un piesārņojumu. Tādēļ ļoti
būtiski, lai vietējo uzņēmumu nomaksātie nodokļi tiešā veidā ietekmētu arī
vietējās pašvaldības rocību.
Tikai trešais solis būtu pašreizējo
novadu apvienošanas jeb teritoriālās
organizācijas reforma, ar kuru procesu
piedāvā sākt VARAM.»

«Iecerētā reforma bremzēs
reģionālo centru attīstību»
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs:

«VARAM piedāvātais modelis, kā
samazināt pašvaldību skaitu no 119 līdz
36, pēc būtības nav reforma, jo daudz
svarīgāk par mehānisku robežu pārbīdi
ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus veselības aprūpes, izglītības un sociālajā jomā. Diemžēl par šiem
jautājumiem, tāpat kā par sabiedriskā
transporta un ceļu infrastruktūras attīstību reģionos, nav domāts. Nav pieņemami,
ka pēc piedāvātās robežu pārbīdes Latvijā
tiks saglabātas tikai divas pilsētas – Rīga
un Jūrmala, bet pārējā Latvija pārvērsta
par lauku teritoriju. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu teritorijas attīstību, ir jāsaglabā
Latvijas lielo pilsētu statuss, kas sniedz
plašākas iespējas gan investīciju piesaistei,
gan iedzīvotāju labklājības pieaugumam.
Faktiski VARAM pie sava piedāvājuma
strādā autonomi no citām ministrijām.
Uzskatāmākais piemērs šajā ziņā ir
Satiksmes ministrija, kuras uzdevumā
Autotransporta direkcija jau izsludinājusi
iepirkumu par sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā
autobusu maršrutu tīklā laika periodam
no 2021. līdz 2030. gadam. Jelgava šajā
iepirkumā apvienota ne tikai ar Jelgavas
novada un Ozolnieku novada pašvaldībām, bet arī ar Auces, Dobeles un Tērvetes
novadu. Arī izglītības jomā reformas tiek
plānotas autonomi, kas nozīmē, ka līdzekļi
joprojām tiks ieguldīti skolās, kuras jaunās
pašvaldības pēc robežu pārbīdīšanas būs
spiestas slēgt.
Iedzīvotāji personīgi piedāvātās reformas sekas visvairāk izjutīs sociālajā jomā.
Pēc pašvaldību apvienošanas no daudziem
sociālajiem pakalpojumiem, kuri pašlaik
tiek nodrošināti, būs jāatsakās. Jelgavā

šobrīd ir viens no labākajiem daudzbērnu
ģimeņu atbalsta modeļiem valstī, pie kura
izveides pašvaldība ir mērķtiecīgi strādājusi. Pēc pašvaldību apvienošanas tik
plašu atbalstu nodrošināt vairs nespēsim,
jo pilsētas resursi būs jāpārdala par labu
pievienotajām lauku teritorijām, tostarp
lauku ceļu uzturēšanai, kur papildu
līdzekļi no valsts budžeta netiek plānoti.
Katrā pašvaldībā piedāvāto pakalpojumu
klāsts ir ļoti atšķirīgs, tādēļ jauno pašvaldību deputātiem nāksies lemt, kurus no
tiem saglabāt un no kuriem nepietiekamo
resursu dēļ atteikties.
Reforma būtu jāsāk ar to, ka tiek pabeigta 2009. gadā īstenotā reforma, kur
likums paredz: pašvaldībā jābūt vismaz
4000 iedzīvotāju. Nākamais solis būtu otrā
līmeņa reģionālo pašvaldību jeb apriņķu
izveide, kam tiktu deleģētas atsevišķas
valsts un pirmā līmeņa pašvaldību funkcijas. Otrā līmeņa pašvaldību pārziņā kopā
ar finansējumu jānodod vidējās izglītības
un arodizglītības pārvaldība, veselības un

sociālā aprūpe, maģistrālo ielu un ceļu
uzturēšana un attīstība, bāriņtiesas un
civilā aizsardzība. Apriņķus varētu veidot
uz Latvijas lielo pilsētu bāzes. Vienlaikus
jāpārskata finansējuma sadalījuma principi, paredzot, ka vietējām un apriņķu
pašvaldībām tiek novirzīts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis ne tikai pēc deklarētās
dzīvesvietas principa, bet arī pēc faktiskās
darbavietas. Tas būtu papildu stimuls
pašvaldībām cīnīties par investoriem un
uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā.
Mainītos arī iedzīvotāju viedoklis, jo šobrīd
daudzas uzņēmējdarbības ieceres tiek
apturētas iedzīvotāju iebildumu dēļ. Labi
apmaksātas darbavietas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un teritorijas attīstībai.
Pēc apriņķu izveides šim pašpārvaldes līmenim būtu jādeleģē arī ES fondu naudas
sadale, apzinot visa reģiona vajadzības, lai
finansējums primāri tiktu novirzīts tiem
projektiem, kuri sniegs lielāku atdevi pēc
iespējas plašākai teritorijai un lielākam
iedzīvotāju skaitam.»

«Reformai trūkst ambīciju»
Viktors Valainis, Latvijas Lielo
pilsētu asociācijas izpilddirektors:
«Valdības piedāvātā politika šobrīd ir
vērsta uz varas un resursu centralizāciju,
samazinot vietējo pašvaldību lomu. Pēc
šādas pieejas ir izstrādāts arī VARAM
reģionālās reformas piedāvājums – tas ne
tikai nerisina esošās problēmas reģionālās
attīstības jomā, kur ienākumu nevienlīdzība starp Pierīgu un pārējiem reģioniem
tikai pieaug, bet arī rada jaunas.
Līdz šim Latvijas lielās pilsētas bija
valsts dzinējspēks, nodrošinot ekonomiskās attīstības potenciālu apkārtējai
teritorijai, bet reforma piedāvā apvienot
Jelgavu un citas lielās pilsētas ar apkārtējiem novadiem, kā rezultātā pilsētām būs
jārisina virkne tādu sociālekonomisku
problēmu, kuras līdz šim daudzviet vismaz pilsētu līmenī jau bija atrisinātas.
Tiek runāts par vienāda standarta pakalpojumu nodrošināšanu gan pilsētas,
gan lauku teritoriju iedzīvotājiem, bet
kā mēs varam runāt par vienāda līmeņa
pakalpojumu tādās jomās kā ielu un ceļu
uzturēšana, palīdzība mājokļa jautājumu
risināšanā?! Arī sociālo pakalpojumu
prioritātes lauku un pilsētas iedzīvotājiem
būtiski atšķiras!
Reformai trūkst ambīciju, tā izstrādāta
ar pieņēmumu, ka Latvijas iedzīvotāju
skaits turpinās strauji samazināties. No
Latvijas lielajām pilsētām tikai Valmiera
atbalsta apvienošanos ar apkārtējiem novadiem, jo tai kā vienai no mazākajām pilsētām starp asociācijas biedriem pietrūkst
gan teritorijas, gan cilvēku. Pārējo pilsētu
situācija jāskata individuāli. Jelgavas gadījumā trūkst loģikas, lai pilsētu apvienotu
ar apkārtējiem novadiem, jo šīm pašval-

dībām ir radikāli atšķirīgs redzējums par
attīstības virzieniem. Ja Jelgava sevi redz
kā ražošanas un izglītības pilsētu, tad
apkārtējie novadi sevi vairāk definē kā ar
lauksaimniecību, ērtu dzīves vidi, tūrismu
un rekreāciju saistītas teritorijas. Tie ir ļoti
atšķirīgi vektori. Reformai jābūt vairāk
vērstai uz decentralizāciju, pēc iespējas
ļaujot lemt uz vietas cilvēku ievēlētajiem
priekšstāvjiem.
Viens no decentralizācijas variantiem ir
otrā līmeņa pašvaldību izveide. Ne mazāk
svarīgi būtu pārskatīt pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas principus, lai tās pašvaldības, kuras dalās ar saviem ienākumiem,
redzētu, ka resursi tiek izlietoti lietderīgi,
piemēram, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai vai sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai. Tāpat jāseko līdzi, lai nav
tā, ka pašvaldība, kura saņem dotācijas no
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
spēj samaksāt saviem iedzīvotājiem lielākus pabalstus nekā tā pašvaldība, kura
veic šīs iemaksas un lielākus pabalstus
vienkārši nevar atļauties. Maināms būtu

arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums proporcijā 75 pret 25 procenti, kur
lielākā daļa tiktu novirzīta tai pašvaldībai,
kurā strādājošais dzīvo, bet atlikusī daļa
– pašvaldībai, kur atrodas darbavieta.
Tomēr VARAM šobrīd nav gatava ieklausīties nedz iedzīvotāju, nedz pašvaldību
viedoklī un jau decembrī plāno reformas
likumprojektu pēc izskatīšanas Ministru
kabinetā iesniegt Saeimā.
Šādām reformām Eiropas Vietējo
pašvaldību harta paredz noteiktu procedūru, kuru VARAM nav ievērojusi, tādēļ
norādīsim Saeimas pozīcijas deputātiem
uz piedāvātā likumprojekta nepilnībām.
Racionālākais veids, kā realizēt labu valsts
administratīvās pārvaldes reformu, būtu
jau tagad ķerties klāt šī piedāvājuma
pārskatīšanai un iesaistīt šajā procesā arī
pārējās ministrijas, kuras patlaban savās
nozarēs un attīstības plānos nerēķinās ar
VARAM sagatavoto piedāvājumu.»
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis, foto
Ivars Veiliņš un no LLPA arhīva

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

LLU peldbaseins darbu
plāno atsākt nākamnedēļ
 Ritma Gaidamoviča

Iekavējušies remontdarbi LLU sporta centra ģērbtuvēs un dušas telpās, līdz ar to
apmeklētājiem vēl nav
pieejams peldbaseins.
LLU direktors Andrejs
Garančs norāda: «Šonedēļ vēl norit pēdējie
darbi – plānots, ka
peldbaseins, ja neradīsies sarežģījumi,
apmeklētājus varēs
uzņemt no pirmdienas, 16. septembra.»
LLU sporta centra direktors
Jānis Vītols stāsta, ka šovasar
ēkas 2. stāvā līdzās peldbaseinam remontētas ģērbtuves,
labierīcības un vīriešu dušas
telpa. Kapitālais remonts veikts
arī ģērbtuvēs ēkas 1. stāvā pie
sporta zāles un blakus esošajās

Asfaltē Garozas un
Prohorova ielas posmus

dušas telpās un labierīcībās.
Taču remontdarbi ieilguši,
un baseins sezonu neuzsāka
9. septembrī, kā bija plānots.
«Saskaņā ar noslēgto līgumu
darbi bija jāpabeidz līdz 8.
septembrim, taču remonts ir
ieildzis. Šonedēļ būvnieki vēl
veic pēdējos darbus – pievieno
elektrību, pabeidz uzstādīt
piekaramos griestus, veic atsevišķu priekšmetu montāžu –,
un ceram, ka no nākamās nedēļas peldbaseins varēs atsākt
darbu un tajā atsāksies treniņi
arī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņiem,»
stāsta A.Garančs, norādot, ka
peldbaseinā ūdens jau ielaists.
J.Vītols piebilst, ka nākamnedēļ LLU mājaslapā www.llu.lv,
 Anastasija Miteniece
sadaļā «Studijas», apakšsadaļā
«Sports», tiks publicēts peldŠonedēļ Garozas un
baseina darba grafiks un indiProhorova ielas posviduālajiem apmeklējumiem
mos tiek ieklāta pirpieejamie laiki.
Jelgavā, 2019. gada 22. augustā (prot Nr.10, 1.p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 22. AUGUSTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19-18
«PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPORTA LAUKUMOS»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jelgavas pilsētas
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošajos izglītības iestāžu sporta laukumos
(turpmāk – laukumi), izņemot pirmsskolas izglītības iestādēs esošajos sporta laukumos.
2. Laukums Noteikumu izpratnē ir nožogota vai nenožogota pašvaldības izglītības iestādes
teritorija ar mīksto vai cieto segumu, uz kura atrodas viena vai vairākas sporta iekārtas. Laukuma
sastāvā var ietilpt būves un to elementi, dabīgie un mākslīgie segumi, labiekārtojuma elementi,
inventārs un aprīkojums (turpmāk – aprīkojums), kā arī apgaismojums un stādījumi.
3. Laukumu izmantošanas pamatmērķis ir Jelgavas pilsētas izglītojamo mācību un sporta
treniņu procesa nodrošināšana.
4. Laukumi paredzēti arī publiskai lietošanai sporta aktivitātēm.
5. Apmeklētājs ir atbildīgs par laukuma aprīkojuma atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
6. Apmeklētājam laukumā ir jāievēro attiecīgā laukuma izmantošanas noteikumi un informatīvās
zīmes.
II. Kārtības noteikumi
7. Laukumi apmeklētājiem nav publiski pieejami laikā no plkst.23.00 līdz plkst.05.00.
8. Laukumi apmeklētājiem ir publiski pieejami izglītības iestāžu noteiktajā laikā.
9. Laukuma publiskā pieejamība var tikt ierobežota laikā, kad tiek īstenotas izglītības programmas, notiek sporta nodarbības, sacensības, citi pasākumi vai notiek laukuma uzkopšanas un
tehnoloģiskie sagatavošanas darbi.
10. Laukumos aizliegts:
10.1. braukt ar jebkāda veida transportlīdzekļiem vai pārvietošanās līdzekļiem, izņemot tehniskos
palīglīdzekļus vai ar pašvaldību saskaņotos pasākumos;
10.2. lietot laukumu un tā aprīkojumu tam neparedzētiem mērķiem, neatbilstoši to paredzētajam
lietošanas veidam vai nestspējai;
10.3. lietot apavus vai inventāru, kas neatbilst fizisko aktivitāšu veikšanai vai bojā segumu;
10.4. atrasties laukumā ārpus publiskās pieejamības laika;
10.5. patvaļīgi pārvietot, pārveidot laukuma aprīkojumu vai izveidot jebkādas konstrukcijas;
10.6. traucēt citiem apmeklētājiem, apdraudēt savu vai citu apmeklētāju veselību;
10.7. uzturēties ar mājdzīvniekiem, izņemot ar pašvaldību saskaņotos pasākumos;
10.8. ienest stikla taru, sprādzienbīstamus, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
10.9. izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai, izņemot ar pašvaldību saskaņotos pasākumos.
III. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu
11. Noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija».
12. Par Noteikumu neievērošanu fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 350 euro.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 22. AUGUSTA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.19-18 «PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPORTA LAUKUMOS»
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 4. punktam pašvaldība ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajos izglītības
iestāžu sporta laukumos, kas būs arī publiski pieejami, ir nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas noteiktu sporta laukumu izmantošanas un publiskās lietošanas laikus un
kārtību, kāda jāievēro apmeklētājiem, uzturoties sporta laukumos, kas atrodas Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu teritorijā, kur notiek izglītojamo mācību un treniņu procesa nodrošināšana.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Jelgavas pilsētas pašvaldības
īpašumā esošos izglītības iestāžu sporta laukumos un atbildību par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi kontrolēs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija».
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

mā asfaltbetona kārta.
Būvnieka mērķis ir līdz
ziemas sākumam ieklāt
asfalta pirmo kārtu visos projektā iekļautajos
ielu posmos.

Infrastruktūras sakārtošana
Prohorova ielas rajonā, realizējot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā», uzsākta janvārī.
«Sākotnēji būvdarbu vietās noņemts apaugums un demontēti
vecās siltumtrases elementi, bet
pēc tam visās ielās sākti vērienīgi
komunikāciju izbūves darbi.
Šobrīd Neretas un Garozas ielas
posmos par 90 procentiem izbū-

Foto: Ivars Veiliņš
vēta lietusūdens un saimnieciskā
kanalizācija, bet Prohorova ielā
šie darbi jau noslēgušies. Tāpat
finiša taisnē visos trīs ielu posmos
ir saimnieciskās kanalizācijas
tīklu izbūve. Garozas ielā no
Prohorova ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai šobrīd vēl
tiek izbūvēts gāzes apgādes tīkls,
bet vienlaikus visos trīs ielu posmos uzsākta sakaru kanalizācijas
izbūve un apgaismojuma kabeļu
rakšana. Vietās, kur pazemes
komunikāciju izbūve noslēgusies,
jau ieklātas šķembas un sākusies
asfaltēšana,» stāsta pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Inga Bernāne.
Viņa uzsver, ka līdz šim asfaltbetona pirmā kārta teju 600 metru garumā ieklāta Prohorova ielas
posmā no Neretas līdz Emburgas
ielai, savukārt šonedēļ darbi
turpinās arī citos ielu posmos.
Piemēram, Garozas ielā asfalts
ieklāts 120 metru garumā no

Garozas ielas 100. nama uz pilsētas administratīvās robežas pusi,
bet Garozas ielas posms aptuveni
300 metru garumā noasfaltēts
no dzelzceļa pārbrauktuves līdz
iebrauktuvei uz Lielupes industriālo parku. Tāpat noasfaltēts
320 metru garš Prohorova ielas
posms no Garozas līdz Neretas
ielai. «Būvnieka mērķis ir līdz
ziemas sākumam ieklāt asfalta
pirmo kārtu visos projektā paredzētajos posmos – 600 metru
garumā Neretas ielā, 1300 metru
garumā Prohorova ielā un 1000
metru garumā Garozas ielā,» norāda I.Bernāne, uzsverot: tas, vai
mērķis tiks sasniegts, lielā mērā
atkarīgs no laikapstākļiem, kā
arī komunikāciju izbūves tempa.
Jāpiebilst, ka būvdarbu vietā
ir spēkā satiksmes ierobežojumi
– atļautais braukšanas ātrums ir
30 kilometri stundā. Autovadītāji
aicināti sekot līdzi izvietotajām
ceļa zīmēm.

Pilsētas uzņēmējām – iespēja
popularizēt savu uzņēmumu
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) līdz 25.
septembrim aicina atsaukties Jelgavas pilsētas uzņēmējas sievietes,
kuras vēlas ievietot informāciju par savu uzņēmumu un ražotajiem
produktiem starptautiskā katalogā, kas dos
iespēju meklēt jaunus
sadarbības partnerus
ārvalstīs.
ZRKAC ir iesaistījies projektā
«Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu
centru tīkls Latvijas un Krievijas

pierobežu rajonos», un šobrīd tā
gaitā tiek gatavots starptautisks
katalogs par uzņēmējām sievietēm
un viņu piedāvāto produkciju vai
pakalpojumiem. Tas no 17. līdz 19.
oktobrim tiks prezentēts starptautiskās konferences «Austrumi un
Rietumi tiekas Sanktpēterburgā»
dalībniekiem.
«Šī ir lieliska iespēja pilsētas
uzņēmējām, kuras domā par
starptautiska tirgus apgūšanu.
Konferencē Sanktpēterburgā
piedalīsies uzņēmēji un uzņēmējdarbības atbalsta struktūrvienību
speciālisti no 25 pasaules valstīm,»
stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone, uzsverot, ka starptautiskais katalogs ir labs kanāls,
kā Jelgavas uzņēmējām pastāstīt

par sevi pasaulei. Jelgavai nav noteikts limits, par cik uzņēmumiem
informāciju var iekļaut katalogā.
«Protams, mēs nevaram apgalvot,
ka, ievietojot informāciju katalogā,
uzreiz būs taustāms rezultāts un
Jelgavas uzņēmējas saņems pasūtījumus. Pēc pieredzes, ārzemnieki
vispirms izpēta tirgu, izzina informāciju par ražotāju, veic pārrunas
un tikai tad ir gatavi uzsākt sadarbību. Tas ir diezgan laikietilpīgs
process,» atzīst L.Miķelsone.
Jāpiebilst, ka informācijas ievietošana katalogā ir bez maksas
– uzņēmējai vien jāsagatavo īsa
informācija par uzņēmumu.
Pieteikties informācijas iekļaušanai starptautiskajā katalogā var
pa tālruni 63012155 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Vecākiem rīko bezmaksas nodarbības
par bērna emocionālo audzināšanu
 Anda Dzenža

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde pirmsskolas
vecuma bērnu vecākus aicina pieteikties
bezmaksas nodarbību ciklam programmā
«Bērna emocionālā audzināšana».
Pirmā nodarbība notiks 16. oktobrī pulksten 9, un tai jāpiesakās
pa tālruni 63011783 vai e-pastu
daiga.cirule@soc.jelgava.lv.
Nodarbību cikls paredzēts vecākiem, kuriem ir bērni vecumā līdz
septiņiem gadiem. Šī programma
ietver 20 izglītojošas un atbalstošas
nodarbības vecākiem par pirms-

skolas vecuma bērnu attīstību
un audzināšanu. Tajās varēs gūt
atbildes uz jautājumiem, kā noris
bērna attīstība, ko darīt, ja bērnam
parādās uzvedības traucējumu
pazīmes, kā disciplinēt bērnu, kā
tikt galā ar negatīvām emocijām
un kā veidot pamatu pozitīvam
paštēlam, novērst grūtības, kas
saistītas ar ēšanu, gulētiešanu vai
iešanu uz podiņa, kā palīdzēt bēr-

nam pārvarēt šķiršanos, veicināt
bērnos spēlēšanos un fantāziju,
koncentrēšanās, plānošanas un
problēmu risināšanas prasmes.
Nodarbības reizi nedēļā notiks
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Ģimenes atbalsta nodaļā Zirgu ielā
47A (2. stāvā), un uz tām drīkst ierasties abi vecāki. Vietu skaits mācību grupā gan ir ierobežots, tādēļ
nodarbībām iepriekš jāpiesakās.

19. septembrī no plkst.15 līdz 16

Dobeles ielā 62A (Jelgavas Pensionāru biedrības telpās, lielajā zālē)

notiks izglītojoša lekcija par fizisko aktivitāšu
nozīmi pensijas vecuma personām un
personām ar invaliditāti.

Lekciju vadīs DCH studijas treneris un LSPA lektors Armands Sukuts.
Izglītojošo lekciju organizē Jelgavas Sociālo lietu pārvalde.
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Īsi
 Jelgavas Jaunais teātris uzņem dalībniekus vecumā no 19
līdz 30 gadiem pieaugušo grupā.
Uzņemšana notiks 13. septembrī
pulksten 19 kultūras namā «Rota».
«Arī iepriekš Jelgavas Jaunajā teātrī
darbojās pieaugušo grupa, un gribam to atjaunot. Šobrīd, strādājot ar
jauniešiem, galvenokārt iestudējam
šai vecuma grupai aktuālus darbus,
taču vēlamies, lai mūsu izrādes ir
saistošas arī pieaugušajiem,» vērtē
Jelgavas Jaunā teātra režisore Antra
Leite-Straume. Viņa norāda, ka atlases
dalībniekiem jāsagatavo runas priekšnesums – prozas fragments, dzejolis
vai fabula – aptuveni trīs minūšu
garumā. Uz atlasi vēlams ierasties
ērtā apģērbā un apavos. Jāuzsver, ka
pieaugušo grupā plānots uzņemt 15
dalībniekus, savukārt jauniešu grupā
uzņemšana šobrīd nenotiek. Mēģinājumi pieaugušo grupai paredzēti
pirmdienās un trešdienās no pulksten
19 līdz 21.
 Ganību ielas posmā no Satiksmes līdz Atmodas ielai, uzlabojot
tā caurbraukšanu un satiksmes
drošību, abās ielas pusēs uzstādītas
ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» ar
papildzīmēm, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība». Ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» Ganību ielas
posmā izvietotas, pamatojoties uz
Jelgavas pilsētas Satiksmes kustības
drošības komisijas lēmumu. «Ganību
iela šobrīd kalpo kā galvenais ceļš, lai
nokļūtu pirmsskolas izglītības iestādē
«Kāpēcīši», šajā ielā arī atrodas pilsētā
plašākais dalīto atkritumu savākšanas
laukums, līdz ar to tur ir samērā liela satiksmes intensitāte, īpaši rīta un vakara
stundās, kuru apgrūtināja ielas malās
novietotie apkārtējo māju iedzīvotāju
transportlīdzekļi. Piemēram, gar Ganību ielas 59. namu reāli izmantojama
bija tikai viena braukšanas josla, kas nereti radīja bīstamas satiksmes situācijas.
Risinot šo problēmu, abās ielas malās
aizliegts novietot transportlīdzekli stāvēšanai,» skaidro «Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas satiksmes
organizācijas inženieris Kārlis Krūkliņš.
Vienlaikus ir padomāts arī par transportlīdzekļu novietošanu – jau augustā
iepretim Ganību ielas 59. namam
ir izbūvēts stāvlaukums ar šķembu
segumu 60 automašīnām. 
 Augustā Jelgavas pilsētas slimnīcas dzemdību kalendārā sasniegts jauns šā gada rekords
– aizvadītajā mēnesī slimnīcas
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā
pasaulē nāca 101 jaundzimušais,
šogad pirmo reizi pārsniedzot
simta robežu. Jelgavas pilsētas
slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas
nodaļas galvenā vecmāte Eva Vingre
stāsta, ka šogad pasaulē nākuši 70–80
jaundzimušie mēnesī. Piemēram,
jūnijā pilsētas slimnīcā piedzima 78
bērni, jūlijā – 82. Savukārt augustā
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā
reģistrēts 101 jaundzimušais – 49
meitenes un 52 zēni.
 Mājražotāji, mazie uzņēmēji,
amatnieki un citi tirgotāji var pieteikties dalībai Rudens gadatirgū,
kas Hercoga Jēkaba laukumā notiks
21. septembrī. Gadatirgū var piedalīties ar rudens veltēm, kas izaugušas
piemājas dārziņos, zemnieku saimniecībās vai mežā. Tāpat ar saviem
izstrādājumiem aicināti piedalīties
amatnieki, mājražotāji un individuālie
komersanti. Pieteikumu tiešsaistē
festivali.jelgava.lv var aizpildīt līdz 13.
septembrim.
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Metālapstrādes nozares jaunāko tehnoloģiju paraugdemonstrējumi, konkurss metinātājiem, pilsētas
izglītības iestāžu organizētās tehniskās darbnīcas,
tehnisko sporta veidu sacensības un izgudrojumu
izstāde – tie ir tikai daži atslēgvārdi, kas raksturo nedēļas nogalē aizvadīto tehnikas un inovāciju festivālu
«Mehatrons», pirmo reizi mūsu pilsētā apvienojot
tradicionālos Metāla svētkus un Inženieru dienas.
«Tradīcijas tiek turpinātas ar jaunu nosaukumu, bet
mēs jau zinām, ka galvenais ir saturs! Prieks redzēt,
kā gadu no gada tiek īstenots pasākuma galvenais
mērķis – pierādīt, ka tehniskās zinātnes var būt aizraujošas un perspektīvas. Ir gandarījums, ka Jelgava
iesaistās ne vien profesionāļu, bet arī gados jaunu interesentu piesaistē un izglītošanā – tieši gados jaunie
«Mehatrona» apmeklētāji ir mūsu nozares potenciālie
darbinieki, kuru trūkumu šobrīd izjūtam,» vērtē Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas
valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds.
Tehnikas un inovāciju festivālu «Mehatrons» organizēja Jelgavas pilsēta sadarbībā ar Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centru un biedrību «Mehu absolventi». Sadarbības partneri – biedrība «Jaunatnes
tehnisko sporta veidu centrs», «Prokart», kā arī LLU.

Alīna un Aleksandrs Nesterjuki no
Preiļiem uz «Mehatronu» atveda
metāla dizaina elementu izstādi
no automašīnu rezerves daļām. «Es
esmu māksliniece, bet mans vīrs jau
kopš 13 gadu vecuma strādā autoservisā, kura profils ir automašīnu virsbūves remonts. Brīvajā laikā viņam bija vēlme radīt kaut
ko īpašu, un, izmantojot vecās auto detaļas, kā arī dzelžus, kas
gadiem krājušies garāžā, sāka tapt dažādi priekšmeti. Pirmais
darbs bija metāla vērsis, jo vīrs dzimis Vērša gadā, bet šobrīd
mums jau ir vesela izstāde ar pārdesmit izstrādājumiem – krēsliem,
galdiem, dārza dizaina priekšmetiem,» stāsta Alīna. Nu ģimenes
hobijs pāraudzis biznesā, proti, Preiļos Alīna un Aleksandrs izveidojuši tūrisma vietu – izklaides kompleksu, kurā var apskatīt
metāla darbu mākslas galeriju, apmeklēt stilizētu kafejnīcu, kā arī
iegādāties dizaina drēbes.

Viena no festivāla aktivitātēm nozares profesionāļiem bija MAG metināšanas konkurss, kurā par vērtīgām balvām
sacentās 24 nozares pārstāvji. «Sacensībās piedalījās inženieri un metinātāji, kuriem bija jāparāda ne tikai metināšanas prasmes, bet arī māka nolasīt rasējumu, un daļai tas bija izaicinājums,» vērtē Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons. 1. vietu konkursā ieguva Vladislavs Gančeris, kurš
jau 10 gadu ir metinātājs uzņēmumā «Dinex». «Krīzes gados aizgāju strādāt uz uzņēmumu, kur mani apmācīja, bet tad vēl
nebiju domājis, ka šī profesija varētu būt man saistoša. Šobrīd esmu izvirzījis augstākus mērķus – vēlos būt inženieris, lai
strādātu vairāk ar galvu un mazāk ar rokām, tāpēc pieaugušo izglītības projektā apgūstu TIG metināšanu, kā arī studēju
LLU Tehniskajā fakultātē mašīnu projektēšanu un ražošanu,» stāsta uzvarētājs, papildinot, ka konkursa uzdevums viņam nav
šķitis sarežģīts. Balvā V.Gančeris saņēma invertora tipa metināšanas aparātu, ar ko turpmāk varēs metināt mājas apstākļos.
Jāpiebilst, ka 2. vietas ieguvējs Kristaps Krūmiņš un 3. vietas ieguvējs Guntars Ozoliņš balvā saņēma metināšanas masku.
Jaunākās tehnoloģijas
profesionāļiem uzņēmumi prezentēja radoši. Piemēram, «Instrumentu nams» ļāva
testēt jaunāko akumulatora triecienskrūv
griezi, «Hansa-Flex
Hidraulika» piedāvāja
sasveicināties ar robotiem, demonstrējot
hidraulisko un pneimatisko rīku darbību,
«Krown Zemgale» ar paraugdemonstrējumu konsultēja par
līdzekļiem, kas aizsargā metālu no korozijas, bet «Steel pro» interesentus aicināja uz metināšanas konkursu, prasmīgākajiem pēc
tam piedāvājot darbu.
«Es neatzīstu dalījumu
sieviešu un vīriešu profesijās – cilvēkam jādara
tas, kas viņam padodas.
Es, piemēram, aizgāju
no tirdzniecības nozares,
nokārtoju C kategorijas
tiesības un paralēli interesējos par metālapstrādes nozari. Man ļoti
patīk no metāla veidoti
darbi, un nupat pamēģināju sametināt šuvi, lai saprastu, vai es to vispār varētu. Nemaz
tik viegli nav,» atzīst jelgavniece Olga Janceviča-Timčenko, kura
festivālā iemēģināja «ESAB» metināšanas iekārtu.

Pirmo reizi sadarbībā ar LLU festivālā notika Latvijas robotikas
čempionāts, kas pulcēja 48 komandas ar 160 dalībniekiem un
vēl vairāk skatītāju. Bērni un jaunieši piedalījās robotu sumo
cīņās, kurās pretinieka robots jāizstumj no ringa, līnijsekotāju
Vēja rotors, eklektiskais longbords, gudrās mājas apgaismojuma sacensībās, kurās robotam ar sensoru palīdzību jāuztver noteikts
sistēma, rīks, kas kontrolē satiksmes intensitāti caur pilsētas ka- maršruts, kā arī «VEX», «MAKEblock», «Folkrace» un citās dismerām, – kopumā 32 dažādus izgudrojumus jelgavnieki iepazina ciplīnās. «Roboti bērniem nu jau vairs nav nekas jauns un svešs
izstādē «Minox Zemgale 2019». Teju katrs izgudrotājs inovatīvā – daudzi sāk ar «Lego» jau pirmsskolas vecumā un sākumskolā
veidā mēģinājis atrisināt kādu aktuālu problēmu. Piemēram, 1. apgūst robotiku, tādēļ arī dalībnieku skaits katru gadu aug.
vietas ieguvējs Roberts Ližus no Tehnoloģiju vidusskolas izgudrojis Šoreiz uz čempionātu ieradās komandas no Rīgas, Rēzeknes,
sistēmu, kas palīdz jebkuru vecu audiosistēmu, piemēram, vecas Preiļiem, Valmieras, bet aptuveni 20 procenti dalībnieku bija
skandas, pārveidot par bezvadu rīku, Vilhelms Klincāns izgudrojis lietuvieši. Ļoti pateicīga izrādījās arī sacensību vieta – brīvdabas
automašīnas gaismas, kas apgaismo vairāk par tuvajām, bet, patei- koncertzāle «Mītava» –, jo tā ir viena no retajām, kur skatītāji ērti
coties sāna leņķim, nežilbina, savukārt Tamāra Jēkabsone prezentēja var vērot notiekošo, netraucējot dalībniekiem. Tas ir ieguvums,
svītrkoda skenera lietotni, kas jau veikalā palīdz saprast, cik daudz jo tieši tādā veidā sacensībām tiek piesaistīti jauni interesenti,»
rezumē čempionāta organizatoru pārstāvis Aldis Pecka.
un kādas kaitīgās vielas satur izvēlētais produkts.
Dažādu tehnisko sporta veidu
sacensības trīs dienu garumā
varēja baudīt sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis». «Sacensībās
dalībnieki iesaistījās ļoti aktīvi,
un vienlaikus redzējām arī ievērojamu apmeklētāju interesi.
Piemēram, «ProKart» kausa 6.
posmā startēja 186 braucēji,
savukārt triāla čempionātā – 75
dalībnieki,» stāsta pasākuma
organizators Jānis Kuķis, papildinot, ka vienlīdz liela interese bija
Ja profesionāļus vairāk interesēja jaunākais metālapstrādes iekārtu piedāvājums, tad ģimenes ar
par visām sacensībām – ātruma
bērniem labprātāk iesaistījās radošajās darbnīcās un izzināja izglītības iespējas tehniskajās jomās.
apli, veiklības braucienu, mini
Bija arī tādi, kas lietderīgo apvienoja ar patīkamo. «Uz pasākumu nākam katru gadu – es strādāju
dragreisu, skaņas turnīru un drifbūvniecībā, tāpēc man ir interesanti uzzināt par jaunākajām iekārtām un instrumentiem. Daudzi no
tu. Daudzi pēc pasākuma Pasta salā brauca uz «Rullīti», arī izmantojot iespēju tur nokļūt ar bezmaksas
uzņēmumiem ir mani sadarbības partneri, un viņu piedāvājuma apzināšana var lieti noderēt ikdienas
elektroautobusu.
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto Ivars Veiliņš un Ruslans Antropovs
darbā. Bet bērni tikmēr bauda spēles un radošās darbnīcas,» stāsta Guntis Šteins.
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Brauks uz Masters turnīru Piedalās trīs dienu
Saūda Arābijā
sacensībās Somijā
Latvijas izlases 3x3
basketbola komanda «Riga Ghetto»,
kuras sastāvā spēlē
arī jelgavnieks Edgars Krūmiņš, nedēļas
nogalē Filipīnu galvaspilsētā Manilā 3x3
Challenger seriāla turnīrā izcīnīja uzvaru,
iegūstot ceļazīmi uz pasaules tūres posmu «Jeddah Masters» un 15 000 ASV
dolāru naudas balvu. «Jeddah Masters»
18. un 19. oktobrī notiks Saūda Arābijā.
«Protams, ir liels prieks par uzvaru, taču tā
nenāca viegli. Šobrīd pasaulē ieņemam 2.
vietu, un, jāatzīst, ir jūtams nogurums, jo
sezona sākās jau aprīlī un teju katru otro
nedēļu esam sacensībās citā pasaules
malā,» atzīst E.Krūmiņš.
Foto: basket.lv

Somijas pilsētā Heinolā no 6. līdz 8.
septembrim aizvadīts 2019. gada EČ 4.
posms enduro un Eiropas Nāciju kauss
komandu vērtējumā. Jelgavas endurists
Andris Grīnfelds Juniori E2/3 klasē EČ 4.
posmā kopvērtējumā izcīnīja 7. vietu.
«Ar rezultātu esmu apmierināts, jo
izdevās apsteigt daudzus spēcīgus enduro braucējus. Es izdarīju maksimumu.
Protams, bija arī kļūdas, bet ar kopējo
rezultātu pirmajā enduro sezonā esmu
apmierināts,» atzīst sportists. A.Grīnfelds bija iekļauts arī Latvijas komandas
sastāvā Eiropas Nāciju kausā, kurā mūsu
valsts braucēji komandu kopvērtējumā
ieņem 7. vietu, un tas ir līdz šim augstākais Latvijas sportistu sasniegums
Nāciju kausā.
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Olimpiskā čempiona trasē – Otrdien – pēdējās ģimeņu
piecas medaļas
airēšanas sacensības
Nedēļas nogalē
divkārtējā olimpiskā čempiona Māra
Štromberga BMX
trasē Valmierā notika
starptautisko BMX
sacensību «Baltijas jūras kauss» 3. posms.
Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi»
sportisti šajās sacensībās izcīnīja 4 zelta
un 1 sudraba medaļu. 1. vietu ieguva
Emīlija Zavinska G9-10 vecuma grupā,
Reinārs Pavlovs B12 grupā, Ilvis Hugo
Eihentāls B13-14 grupā un Ģirts Jonkuss
krūzeru 30+ grupā. Ar sudraba medaļu
sacensības noslēdza jelgavniece Paula
Zavinska G13-14 vecuma grupā.
Foto: no trenera Ulda Balbeka
personīgā arhīva

Airēšanas klubs «KC» 17. septembrī aicina uz sacensību tūrisma kanoe laivās šīs
vasaras pēdējo posmu. Piedalīties var gan
ģimenes, gan draugu kompānijas. Dalība
sacensībās ir bez maksas, un ar nepieciešamo inventāru nodrošina organizatori.
Dalībniekiem jāveic apmēram 600 m gara
distance. Iepriekš sacensībām nav jāpiesakās, un distanci komanda var veikt sev ērtā
brīdī no pulksten 18 līdz 20, sākums – Pasta
salas airēšanas bāzē. «Iepriekšējā posmā
piedzīvojām rekordlielu dalībnieku skaitu
– 10 draugu laivas, 17 laivas bērnu grupā
un 13 pieaugušo ģimeņu grupā, turklāt
starp dalībniekiem daudz bija tādu, kas
airēja pirmo reizi, un tas priecē, jo tāds ir
šī pasākuma uzdevums: iepazīstināt ar šo
sporta veidu,» tā kluba vadītāja Ilze Bome.

Olimpiskajā dienā rosina uz
fiziskām aktivitātēm brīvā dabā
 Ritma Gaidamoviča

20. septembrī Latvijā notiks tradicionālā Olimpiskā diena, kuras devīze
šogad ir «Nāc un vingrot
sāc!». Tajā iesaistīsies arī
Jelgava, pulksten 10 skolēnus, bērnd ārzniekus,
pedagogus un ikvienu
jelgavnieku aicinot uz kopīgu rītarosmi Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC).
Pēc tās skolu jaunieši ZOC
stadionā sacentīsies komandu stafetēs, un šajā
dienā tiks sveikti Jelgavas
sportisti, kuri izcīnīja god
algotas vietas Latvijas
Jaunatnes olimpiādē, un
viņu treneri.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktora vietniece Maija Actiņa
stāsta, ka centrālā pasākuma norises vieta Jelgavā būs ZOC, taču
kopīga rītarosme un citas sportiskas
aktivitātes šajā dienā notiks vairāk
nekā 15 pilsētas izglītības iestādēs.
«Esam saņēmuši vairāk nekā 15
izglītības iestāžu pieteikumus par
dalību Olimpiskajā dienā, un vingros arī, piemēram, Jelgavas Valsts
ģimnāzijā, Jelgavas tehnikumā,
Centra pamatskolā, 4. sākumskolā,
Tehnoloģiju vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs «Ķipari»,
«Pasaciņa», «Kāpēcīši»,» stāsta
M.Actiņa, norādot, ka ZOC galvenie
pasākuma dalībnieki būs Jelgavas 4.
vidusskolas, Jelgavas pamatskolas
«Valdeka»-attīstības centra skolēni
un tuvējo bērnudārzu audzēkņi,
uzaicināta arī pilsētas vadība, taču
iesākt dienu aktīvi rosināts ikviens
jelgavnieks.
Pasākuma atklāšana, paceļot
Olimpiskās dienas karogu, ZOC
paredzēta pulksten 10, bet pēc tam
būs kopīga rīta vingrošana. «Šogad
Olimpiskā diena nav veltīta konkrētam sporta veidam – uzmanība tiek
vērsta uz fiziskām aktivitātēm brīvā

Foto: no JV arhīva
dabā. Mājaslapā www.olimpiade.lv ir
ievietots video ar Olimpiskās dienas
vingrojumu kompleksu – viens paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem,
otrs – skolēniem un pieaugušajiem.
Ikviens dalībnieks tos var noskatīties un rītarosmei sagatavoties jau
mājās. Jāpiebilst, ka vingrojumu
kustības abos variantos ir diezgan
līdzīgas, programmas atšķiras vien
ar ilgumu. Rītarosmē ZOC izpildīsim to vingrojumu kompleksu, kas
paredzēts skolēniem,» stāsta M.Actiņa, mudinot piedalīties arī citus
pilsētniekus.
Pasākums turpināsies ar divām
stafetēm Jelgavas skolu komandām,
kuras sacentīsies 10x60 metru pretstafetē un 4x100 metru stafetē. Bet
pulksten 16 Olimpiskajā dienā Jelgavas Sporta servisa centrs svinīgā
pasākumā Jelgavas Valsts ģimnāzijā
pateiksies mūsu pilsētas sportistiem,

kuri izcīnīja medaļas Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kas notika Jelgavā
jūlija sākumā, kā arī treneriem par
ieguldīto darbu.
Šobrīd Jelgavas Sporta servisa
centrs pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un skolēnus aicina iesaistīties Latvijas
Olimpiskās komitejas radošo darbu
konkursos. Jelgavas bērnudārzu
un 1.–6. klašu audzēkņi var piedalīties zīmējumu konkursā par tēmu
«Latvijas Olimpiskās komandas talismans» – darbu var izpildīt jebkurā
tehnikā A4 formātā. Bet skolēni no
7. līdz 12. klasei aicināti piedalīties
eseju konkursā «Iedvesmas vēstule
Latvijas olimpiskajai komandai» –
eseja nedrīkst būt garāka par 750
vārdiem. «Skolas un bērnudārzus
vispirms rosinām iesniegtos darbus
izvērtēt savā iestādē un tālākai
dalībai konkursā izvirzīt līdz trim

zīmējumiem un ne vairāk kā divas
esejas no izglītības iestādes,» tā
M.Actiņa. Zīmējuma aizmugurē
jābūt norādītam autora vārdam,
uzvārdam, vecumam vai klasei, kā
arī izglītības iestādes nosaukumam
un kontaktinformācijai. Zīmējumus
konkursam var iesniegt līdz 18.
septembrim Sporta servisa centrā
Uzvaras ielā 8 vai Jelgavas sporta
hallē Mātera ielā 44a. Esejas līdz 18.
septembrim ir jāiesūta pa e-pastu
sports@sports.jelgava.lv, norādot
autora vārdu, uzvārdu, klasi, izglītības iestādi un kontaktinformāciju.
«Labākais zīmējums, kuru noskaidrosim skatītāju balsojumā, un eseja
tiks izvirzīta Latvijas Olimpiskās
komitejas žūrijai tālākai vērtēšanai.
Radošo darbu konkursa godalgoto
vietu ieguvēji saņems pārsteiguma
balvas, bet pārējie – pateicību par
piedalīšanos,» piebilst M.Actiņa.
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Tokijā ar neizšķirtu zaudē
brazīlim

Jelgavas karatists Kalvis Kalniņš aizvadītajā
nedēļā startēja Japānas galvaspilsētā Tokijā notiekošajās Tokijas
Premjerlīgas karatē sacensībās. Viņš aizvadīja
startu svara kategorijā
līdz 60 kg. Pirmajā cīņā,
kas izrādījās arī vienīgā, K.Kalniņš tikās ar
karatistu no Brazīlijas. «Lai gan cīņa bija
sīva un rezultāts neizšķirts – 3:3 –, es
zaudēju un tālāk netiku. Pretinieks guva
uzvaru, pateicoties pirmā gūtā punkta
priekšrocībai, un iekļuva nākamajā
kārtā,» stāsta sportists. Līdz ar to viņam
sacensības beidzās jau pēc pirmās cīņas.
Foto: no K.Kalniņa personīgā arhīva

Sporta pasākumi
14. septembrī pulksten 10 – Latvijas čempionāts sprintā akadēmiskajā
airēšanā (Pils salas airēšanas bāzē).
14. septembrī pulksten 17 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/
LLU»–HS «Riga» (Jelgavas ledus hallē).
15. septembrī pulksten 9 – galda
tenisa rīts (Jelgavas sporta hallē).
19. septembrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas 49. skolēnu spartakiāde futbolā
(ZOC).
19. un 20. septembrī – Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas sezonas
atklāšanas sacensības (LLU sporta namā).
20. septembrī pulksten 10 – Olim
piskā diena (ZOC).
20. septembrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas 49. skolēnu spartakiāde futbolā
(ZOC).
21. septembrī pulksten 10 – Jelgavas
džudo kauss jauniešiem (Jelgavas sporta
hallē).
21. septembrī pulksten 11.30 – Latvijas Futbola federācijas kausa izcīņas
spēle: Latvijas U-17 izlase un citas komandas (ZOC).
21. septembrī pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā (Pils salas airēšanas bāzē).
21. septembrī pulksten 15 – «Optibet» Virslīga futbolā: FK «Jelgava»–«RFS»
(ZOC).
22. septembrī pulksten 9 – Jelgavas
pilsētas kauss galda tenisā, 1. kārta (Jelgavas sporta hallē).
22. septembrī pulksten 11 – regbija
turnīrs «Mītava cup 2019» (ZOC).
23. septembrī pulksten 12 – Latvijas
Futbola federācijas kausa izcīņas spēle:
Latvijas U-17 izlase un citas komandas
(ZOC).
23.–28. septembrī – Eiropas Sporta
nedēļa (pilsētā).
24. septembrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas 49. skolēnu spartakiāde futbolā
(ZOC).
25. septembrī pulksten 11.30 – Latvijas Futbola federācijas kausa izcīņas
spēle: Latvijas U-17 izlase un citas komandas (ZOC).
25. septembrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 49. spartakiāde un Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts rudens
krosā (pļavā pretī Jelgavas pilij).
25. septembrī pulksten 17.30 – Latvijas kausa pusfināla spēle futbolā (ZOC).
25. septembrī pulksten 19.30 –
«Optibet» hokeja līgas spēle: «Zemgale/
LLU»–«Prizma/IHS» (Jelgavas ledus hallē).

Eiropas čempionāts māca vairāk uzticēties saviem spēkiem
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ no Eiropas čempionāta U-23 akadēmiskajā airēšanā
Grieķijā atgriezies Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) airētājs Jānis Timbors. Viņš čempionātu noslēdza 11.
vietā. «Rezultāts nav tāds, uz kādu cerējām. Ir mazliet rūgtums
un pārdzīvojums, jo nozīmīgākajās sezonas noslēguma sacensībās tomēr nepaļāvāmies uz saviem spēkiem un izjūtām, bet
riskējām, izmantojot ārvalstu trenera padomus, kas nedeva
cerēto rezultātu,» atzīst J.Timbora trenere Agita Puriņa.
Eiropas čempionāts U-23 akadēmiskajā airēšanā notika 7. un 8. septembrī,
un Latviju tajā pārstāvēja tikai divi
sportisti, tostarp J.Timbors. Viņš startēja 2000 metros vieniniekos, sestdien

savā priekšbraucienā izcīnot 4. vietu,
kas neļāva automātiski iekļūt finālā,
tāpēc bija jāstartē gandarījuma braucienā. Tajā Jānis palika trešais, kvalificējoties B finālam, un kopvērtējumā šo

čempionātu viņš noslēdza 11. vietā. «B
finālā viņš līdz pat 1500 metriem stabili
turējās 2. vietā, bet pēdējos 500 metros
Jānim pietrūka spēka, lai noturētu tempu līdz finišam. Šajā distancē startēja
12 sportisti – skaitliski tas nav daudz,
taču konkurence bija ļoti spēcīga, pasaules labākie airētāji,» atzīst trenere,
piebilstot, ka arī Jānis ir neapmierināts
ar savu startu.
«Pirms Eiropas čempionāta bijām
treniņnometnē un uzklausījām pieredzējuša ārvalstu trenera ieteikumus,
lai labāk sagatavotos šim startam. Čempionātā centāmies tos pielietot, tomēr
mēģinājums nebija veiksmīgs. Tāpēc

galvenā atziņa pēc čempionāta – jādomā
pašiem ar savu galvu un jāpaļaujas uz
savām izjūtām. Lai sagatavotos visiem
čempionātiem, kuros Jānis šosezon
startēja, darbs ieguldīts milzīgs, bet
viens nepareizs lēmums daudz ko sabojāja. Šis starts mums abiem sniedzis dzīves mācību un pieredzi,» atzīst trenere.
Jāpiebilst, ka pasaules un Eiropas
čempionāti vienmēr notiek slēgtā ūdenī
– kanālā vai ezerā. «Tas tāpēc, lai visiem
sportistiem būtu vienādas iespējas.
Upē ūdens ir plūstošs un dzelme var
būt citādāka, bet tik augsta līmeņa
sacensībās svarīgi, lai starta pozīcija
visiem būtu vienāda. Jānis gan atzina,

ka šoreiz ezers bijis citāds, ik pa brīdim
šķitis, ka tajā ieplūst avoti, kas nosacīti
apstādina laivu, līdz ar to grūtāk airēt,»
stāsta trenere, piebilstot, ka laikapstākļi Grieķijā gan viņus lutinājuši – gaisa
temperatūra bija 29–30 grādi, kas tajos
klimata apstākļos ir patīkami silti.
Jāpiebilst, ka J.Timboram augsta
līmeņa sacensību sezona šobrīd ir
noslēgusies, bet 14. septembrī viņš
un vēl 10–12 BJSS audzēkņi startēs
Latvijas čempionātā sprintā akadēmiskajā airēšanā, kas notiks Jelgavā, Pils
salas airēšanas bāzē. Sacensības sāksies
pulksten 10, un skatītāji tās var vērot
bez maksas.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Strauji augošs ražošanas uzņēmums SIA «Dinair Filton» (reģ.Nr.40003801344) aicina darbā

IEKĀRTU OPERATORUS(-ES)

KOMPLEKTĒTĀJUS(-AS)

Pienākumi:
• veikt izejmateriālu sagatavošanu uz
iekārtas;
• nodrošināt ražošanas tehnoloģisko procesu;
• sekot iekārtu tehniskajiem parametriem
ražošanas procesā.

Pienākumi:
• veikt gaisa filtru komplektēšanu un montāžu;
• ievērot gaisa filtru komplektēšanas tehnoloģiskos procesus;
• precīzi ievērot darba uzdevumu nosacījumus.

Prasības:
• darba pieredze iekārtu operatora amatā,
vēlama pieredze ražošanas jomā;
• augsta atbildības izjūta un pašdisciplīna;
• prasme strādāt komandā;
• spēja pieņemt lēmumus savas kompetences
ietvaros;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu strauji augošā starptautiskā uzņēmumā SIA «Dinair Filton», piederību AAF grupai;
• profesionālās apmācības;
• ieguldījumam atbilstošu atalgojumu, sākot
no 1004 EUR pārbaudes laikā, un sociālās
garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus Latvijā
un ārvalstīs;
• darbu maiņās (no plkst.6.30 līdz 15; no
plkst.15 līdz 23.30; no plkst.23.30 līdz 6);
• bezmaksas karstos dzērienus;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• transportu no Olaines līdz Jelgavai pēc 2.
maiņas un uz 3. maiņu;
• komandas saliedēšanas pasākumus;
• darbavietu Olainē.

Prasības:
• darba pieredze ražošanas jomā;
• augsta atbildības izjūta un pašdisciplīna;
• prasme strādāt komandā;
• spēja pieņemt lēmumus savas kompetences
ietvaros;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu strauji augošā starptautiskā uzņēmumā SIA «Dinair Filton», piederību AAF grupai;
• profesionālās apmācības;
• ieguldījumam atbilstošu atalgojumu, sākot no
825 EUR pārbaudes laikā, un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus Latvijā
un ārvalstīs;
• darbu maiņās (no plkst.6.30 līdz 15; no
plkst.15 līdz 23.30; no plkst.23.30 līdz 6);
• bezmaksas karstos dzērienus;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• transportu no Olaines līdz Jelgavai pēc 2.
maiņas un uz 3. maiņu;
• komandas saliedēšanas pasākumus;
• darbavietu Olainē.
CV un pieteikuma vēstuli, norādot vakanci,
lūgums sūtīt pa e-pastu hr.latvia@dinair.se
līdz 30. septembrim.

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.
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Atklāj renovēto
Miezītes bibliotēku
 Jana Bahmane

Foto: Ivars Veiliņš

Pēc renovācijas atklāta Miezītes bibliotēka
– ēka ir kļuvusi energoefektīvāka, bet tās
iekštelpas – mājīgākas un lasītājiem pieejamākas. «Bibliotēka
ir kļuvusi plašāka –
esam padomājuši par
to, lai šī būtu ne vien
grāmatu krātuve, bet
arī vieta dažādiem pasākumiem. Apkārtnē
jau nekā daudz nav,
un bibliotēka ir vieta,
kur cilvēkiem atnākt,
paciemoties, satikties,» norāda Miezītes
bibliotēkas vadītāja
Jolanta Treigute.
Bibliotēkas renovācija aizsākās aizvadītā gada nogalē, un
tās laikā nomainītas novecojušās iekšējās komunikācijas,
tostarp apkures un elektroapgādes tīkli, izveidota pasākumu
zāle, veikts telpu kosmētiskais
remonts, kā arī paaugstināta
energoefektivitāte, nosiltinot
ēkas fasādi. Tāpat bibliotēka ir
kļuvusi pieejama cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām – izveidota
ērta uzbrauktuve un pieeja
bibliotēkai.
Pilsētnieku uzmanību jau
piesaistījusi stikla izkārtne,
kas rotā bibliotēkas fasādi, – uz
tās lasāmi dažādi ar bibliotēku
saistīti atslēgvārdi, piemēram, «grāmatas», «lasītprieks»,
«labo sajūtu vieta», «kultūrvide», «pieejamība». Jelgavas
pilsētas bibliotēkas direktore
Lāsma Zariņa atklāj, ka ideja

Miezītes bibliotēkas renovācijas gaitā ēkā nomainītas novecojušās iekšējās komunikācijas,
tostarp apkures un elektroapgādes tīkli, izveidota pasākumu zāle, veikts telpu kosmētiskais
remonts, kā arī paaugstināta energoefektivitāte, nosiltinot ēkas fasādi. Tāpat bibliotēka pēc
renovācijas ir kļuvusi pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – izveidota ērta uzbrauktuve
un pieeja bibliotēkai.
par šādas izkārtnes izveidi nākusi no bibliotēkas kolektīva.
Jāpiebilst, ka Miezītes bibliotēkas vēsture aizsākās 1947.
gada 15. aprīlī, kad tā tika
izveidota kā Jelgavas apriņķa
bibliotēka. Tās pirmā mājvieta
bija Valdekas pils Rīgas ielā,
un bibliotēka uzsāka savu
darbību ar 6000 grāmatu lielu
krājumu un 316 lasītājiem.
20. gadsimta 50. gadu sākumā
apriņķa bibliotēka tika pārcelta
uz jaunām telpām Raiņa ielā,
ko tā apsaimniekoja līdz 1978.
gadam. Šajā laikā bibliotēka
ieguva jaunu nosaukumu –

Jelgavas pilsētas 3. bibliotēka,
bet vēlāk – Jelgavas rajona
centrālā bibliotēka. 1978. gada
18. aprīlī tā vēra durvis speciāli
bibliotēkai ierīkotās telpās
Dobeles šosejā 100a, kur atrodas joprojām. 1997. gadā to
pārņēma Jelgavas domes valdījumā kā Zinātniskās (šobrīd
– pilsētas) bibliotēkas filiāli,
un 1999. gadā bibliotēka atkal
mainīja nosaukumu, kļūstot
par Miezītes bibliotēku. Jāpiebilst, ka remontdarbi Miezītes
bibliotēkā nebija notikuši kopš
1986. gada.
Šobrīd bibliotēkā strādā di-

vas bibliotekāres un pieejamais
pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs
– tā ir Gaismas tīklā, proti, no
bibliotēkas telpām ir pieeja
ļoti nozīmīgām datubāzēm,
ir iespēja redzēt periodikas
pilntekstus un daudz ko citu.
Ēkas 2. stāvā tāpat kā līdz šim
darbosies bērnu un jauniešu
centra «Junda» brīvā laika
klubs «Pietura».
Miezītes bibliotēkas renovāciju projektēja SIA «Namejs
pluss», darbus veica SIA «Zemgales būvserviss», un kopā ar
PVN būvdarbu līguma summa
ir 242 866,80 eiro.

Nedēļas nogalē – pirmā sastapšanās
ar ociketu un Abesīnijas šķirnes kaķiem
cienītos meinkūnus un britu
īsspalvainos kaķus, tāpat būs
14. un 15. septembrī
pārstāvēta elfa un Devonas
Zemgales Olimpiskajā
reksa šķirne. «Šoreiz izstādes
centrā notiks starpapmeklētājiem būs unikāla ietautiska specializētā
spēja klātienē apskatīt ociketu
kaķu izstāde «Jelgašķirnes kaķus, kuri līdzinās
vas kaķis 2019» – tajā
savvaļas klejotājiem, tomēr
būs iespēja apskatīt
tiem piemīt arī mājas kaķu
vairāk nekā 200 šķirdzīvespriecīgais raksturs,»
nes kaķu no Baltijas
atklāj M.Baranovska, papilvalstīm, Skandināvidinot: ociketu šķirne Latvijā
jas un Vācijas. Pirmo
un Baltijā kopumā ir ļoti reti
reizi izstādē varēs tusastopama. Tāpat līdz šim
vāk iepazīt arī ociketu
izstādē nav bijusi pārstāvēta
un Abesīnijas šķirnes
arī viena no senākajām kaķu
kaķus.
šķirnēm pasaulē – Abesīnijas.
«Šīs šķirnes pārstāvjus kā
Izstādes koordinatore Mārīte mājas mīluļus mūsdienās izBaranovska stāsta, ka tajā vēlas daudzi pasaulē populāri
varēs sastapt jelgavnieku ie- cilvēki, piemēram, Holivudas

 Jana Bahmane

aktieris Nikolass Keidžs,» tā
izstādes koordinatore.
Līdztekus kaķiem izstādē
būs aplūkojami arī citi dzīvnieki un putni, piemēram, baloži,
vistas, dažādi grauzēji, šinšillas, vāveres, dažāda izmēra un
krāsas truši, seski.
Tradicionāli izstādes noslēgumā starptautiska tiesnešu
komanda noteiks izstādes labākos kaķus, kuri sacentīsies par
prestižo izstādes uzvarētāja
titulu «Best in show», bet galvenās balvas – titula «Jelgavas
kaķis 2019» – ieguvēju noteiks
apmeklētāji, kuriem divu dienu
gaitā būs iespēja nobalsot par
savu favorītu. Uzvarētājs saņems īpašo Jelgavas pilsētas
domes kausu, kas Zemgales

Olimpiskajā centrā tiks pasniegts svētdien, 15. septembrī,
pulksten 14. Jāpiebilst, ka mazākajiem izstādes apmeklētājiem būs iespēja apgleznot seju,
izjāt ar ponijiem un nogaršot
saldumus.
Specializētā kaķu izstāde,
kas Jelgavā notiks jau devīto
reizi, Zemgales Olimpiskajā
centrā norisināsies 14. un 15.
septembrī. Sestdien kaķi būs
apskatāmi no pulksten 11 līdz
17, bet svētdien – no pulksten 10 līdz 15. Biļetes varēs
iegādāties pasākuma norises
vietā. Cena – 4 eiro, skolēniem,
studentiem un pensionāriem
– 2 eiro, pirmsskolas vecuma
bērni izstādi var apmeklēt bez
maksas.

Jauniešus aicina pilnveidot līdera prasmes
 Anda Dzenža

Jelgavas Jauniešu centrs arī šajā mācību gadā
aicina pieteikties bezmaksas apmācībām neformālās izglītības programmā «PilnveidojiES». Tajā
18 atbildīgi un motivēti pilsētas jaunieši vecumā
no 15 līdz 25 gadiem varēs apmeklēt izglītojošas
nodarbības, pilnveidojot iemaņas līdera prasmju
attīstībā un gūstot izpratni par brīvprātīgā darba
veikšanu.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle stāsta,
ka, veidojot programmu «PilnveidojiES», tajā iekļautas tēmas

dažādu prasmju, piemēram,
komunikācijas un organizēšanas, attīstīšanai. Apmācības
domātas jauniešiem, kuri vēlas
uzlabot spēju izteikt domas

un attīstīt savu ideju, mācīties
domāt, analizēt un pieņemt lēmumus, uzzināt, kādu iemaņu
pilnveidošana var palīdzēt sa
sniegt izvirzītos mērķus. «Tie,
kuri jau mācījušies šajā programmā, atzīst, ka apmācības
bijušas labs grūdiens, lai sāktu
ticēt sev un savai varēšanai,
un šobrīd viņi aizvien turpina
aktīvi darboties dažādās jomās
un pārliecinošāk sasniedz savus
mērķus,» tā J.Grīsle.
Programmas «PilnveidojiES» apmācības notiks no
25. septembra līdz 15. aprīlim

trešdienās no pulksten 16 līdz
17.30 Jelgavas Jauniešu centrā
(Skolotāju ielā 8). Nodarbības
vadīs pieredzējuši neformālās
izglītības treneri un jaunieši.
Pretendenti programmai
«PilnveidojiES» var pieteikties
līdz 23. septembrim, aizpildot
un nosūtot pieteikuma anketu
pa e-pastu jelena.grisle@dome.
jelgava.lv. Par atlases rezultātiem katram pretendentam
tiks paziņots individuāli, nosūtot e-pasta vēstuli.
Apmācības organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris
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Jelgavas novada pašvaldība
(reģ.Nr.90009118031) aicina darbā

JELGAVAS NOVADA
DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO
PAKALPOJUMU CENTRA VADĪTĀJU.
Galvenie pienākumi:
1. plānot, organizēt un vadīt centra darbu (tajā skaitā
personāla darbu, budžeta plānošanu un kontroli);
2. organizēt un nodrošināt Jelgavas novada deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu sniegšanu
personām ar garīga rakstura traucējumiem;
3. sagatavot nepieciešamos pārskatus par centra
darbību un sniegtajiem pakalpojumiem;
4. sniegt priekšlikumus centra darbības pilnveidošanai.
Prasības:
1. augstākā izglītība;
2. vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā, par
priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā
sociālo pakalpojumu jomā;
3. valodu prasme: latviešu – augstākajā pakāpē, krievu
valoda – sarunvalodas līmenī;
4. izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem
iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu
sniegšanas jomā;
5. amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo
aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praksē;
6. izpratne un pieredze Eiropas projektu īstenošanā;
7. prasme plānot, administrēt un analizēt iestādes darbu;
8. labas komunikācijas, sadarbības un konfliktu
risināšanas prasmes;
9. augsta noturība stresa situācijās;
10. labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
11. B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iesniedzamie dokumenti:
1. profesionālās darbības apraksts (CV);
2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
3. motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš – 20. septembris.
Mēnešalga – 1150 EUR.
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam
iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla nodaļā 208. kabinetā (2.
stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā, vai sūtīt pa pastu (Pasta
iela 37, Jelgava, LV-3001) vai e-pastu personals@
jelgavasnovads.lv ar norādi «Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra vadītāja amata konkursam».
Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir
iesnieguši visus norādītos dokumentus.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas
dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Seko
k mums:
ko

Bērnu aprūpes
pamati
Grāmatvedības
uzskaites pamati

Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem

16. septembrī pl. 1715

16. septembrī pl. 1730

facebook.com

Biogrāfijas
analīzes metode
17. septembrī pl. 1730

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.

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

Piedāvā darbu
Sievietes arhetipi

Dieviete ikvienā sievietē

25. septembrī pl. 1730

Aktualitātes
darba aizsardzībā
un drošībā

26. septembrī pl. 1000

PAR STUDIJĀM
ĀRZEMĒS

Kārlis Ausmanis piedāvā darbu strādniecei(-kam) ražas vākšanā. Alga, sākot no
minimālās stundas tarifa likmes (atkarīga no
izdarītā). T.29660598 (zvanīt pēc plkst.20).

Pieteikumu
iesniegšana
14.līdzmaijā
pl. 1800
30.septembrim

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.

Seminārs

Seminārs

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes
programmas finansiālam atbalstam
3.oktobrī pl. 1500

Tematiskā
pārbaude
Viedtālruņa
ABC
uzņēmumā
senioriem
9. oktobrī pl. 10
1030

Angļu valoda skolēniem
Angļu valoda pusaudžiem
no 18.09.

Angļu valoda jauniešiem
no 15.10.

Elementary
Pre Intermediate

Intermediate
Upper Intermediate

vakara
Rīta unupas
r
g

Angļu valodas kursi

visi zināšanu līmeņi
Vispārējās angļu
Angļu valoda
Angļu valodas
valodas kurss
ikdienas saziņai
debašu klubs
sākot no 23.09.

sākot no 02.10.

sākot no 31.10.

100 stundas

60 stundas

42 stundas

UAB «Terekas» (reģ.Nr.164143987) aicina
darbā PET pudeļu pūšanas iekārtu operatoru(-i) Tukumā (AS «Tukuma piens»
telpās). Atalgojums – 985 EUR (neto). CV
sūtīt pa e-pastu hr@terekas.lt. Papildu
informācija pa tālruni +370 68670179.

Dažādi
Jelgavas Poļu biedrība piedāvā lielisku iespēju bez maksas apgūt poļu valodu ar valodas
nesēju bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. Nodarbības notiek sestdienās pulksten
10 Jelgavā, Skolotāju ielā 8. Pieteikties var
visu septembri. T.29670012 (Jeļena).

Aizsaulē aizgājuši
VASILIJS IVANOVS (1953. g.)
SERGEJS BALANDIS (1990. g.)
TATJANA JAKIMOVA (1979. g.)
ANDRIS MATISS (1948. g.)
ERNA BURKEVICA (1918. g.)
JEVDOKIJA NATURINA (1927. g.)
OLITA SIRMĀ (1950. g.).
Izvadīšana 17.09. plkst.14 Baložu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
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 – 5–8 € (brīvdabas
koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
13. septembrī pulksten 11 un 17 – ekskursija Eiropas Kultūras mantojuma dienu gaitā «Atjaunošanas darbi Jelgavas pilī». Pieteikties pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (sākums
– Jelgavas pils muzejā).
14. septembrī pulksten 10 – Jānim Čakstem 160: svinīgais piemiņas brīdis
un ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
14. septembrī pulksten 12 – Vecpilsētas ielas svētki «Paaudžu stāsti»
(Vecpilsētas ielā).
14. septembrī pulksten 12.15 un 13.15 – ekskursija Eiropas Kultūras
mantojuma dienu gaitā «Vecpilsētas ielas vēsturisko namu atjaunošana».
Pieteikties pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalība –
bez maksas (sākums – Vecpilsētas ielā pie Dobeles vārtiem).
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).
15. septembrī pulksten 13 un 14 – ekskursija Eiropas Kultūras mantojuma dienu gaitā «Jelgavas Valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas atjaunošana».
Pieteikties pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (sākums – pie galvenās ieejas Mātera ielā 44).
15. septembrī pulksten 16 – koncerts «Gaviļu balsis», muzicē Jolanta
Strikaite, Ilze Reine un Jānis Porietis (Jelgavas Sv.Annas baznīcā).
17. septembrī pulksten 21 – filmas «Jelgava 94» Latvijas pirmizrāde.
Režisors – J.Ābele. Filmas stāsta centrā ir četrpadsmitgadīgais Jānis, Jelgavas puika ar zubra līmeņa mācību sasniegumiem, kurš cenšas būt neviena
nepamanīts. Līdz 16 g.v. neiesaka. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
18. un 19. septembrī pulksten 15, 18 un 20 un 21. septembrī pulksten
10, 12, 14, 17, 19, 21 – filmas «Jelgava 94» seansi. Režisors – J.Ābele. Līdz
16 g.v. neiesaka. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
20. septembrī pulksten 19 – Normunds Rutulis koncertā «Man nav
žēl»: 12 jaunas R.Paula dziesmas un melodijas no programmas «Lecam pa
vecam». Piedalās instrumentālā grupa un popbaleta dejotāji. Biļešu cena –
12–18 € (kultūras namā).
21. septembrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. septembrī no pulksten 10 līdz 15 – Rudens gadatirgus ar kultūras
programmu. Tirgotājiem jāpiesakās līdz 13. septembrim. Vairāk – www.
kultura.jelgava.lv (Hercoga Jēkaba laukumā).
22. septembrī pulksten 8.55 – nodarbību cikls «Radītprieks»: papīra
māksla. Nodarbību vada meistare Dace Jakušonoka. Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
22. septembrī pulksten 16 – Raimonds Pauls un Daumants Kalniņš
koncertprogrammā «Tikšanās Dailē»: jauns dziesmu cikls ar I.Zanderes un
latviešu dzejnieku vārdiem. Muzicē – stīgu orķestris diriģenta K.Ādamsona
vadībā un pavadošo mūziķu sastāvs – R.Macats, O.Sproģis un A.Orubs.
Biļešu cena – 16–28 € (kultūras namā).
26. septembrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Kā iemīlēties pasaulē?».
Vakara viesis – ceļotājs un grāmatu autors R.Gudrups pastāstīs par saviem
neticamajiem ceļojumiem. Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
27. septembrī pulksten 18 – zinātnieku nakts «Pirmie soļi zinātnē»:
pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem.
Vairāk – www.zrkac.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
28. septembrī pulksten 19 – māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas
koncerts «Ko sēsi, to pļausi». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

Izstādes
No 13. līdz 19. septembrim – Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienai veltīta
izstāde «Brīves griba» (Miezītes bibliotēkā).
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 16. septembra līdz 15. oktobrim – Ineses Kalv personālizstāde «Tur
savienojas krāsu, smaržu, skaņu raksts. Viens otrā pārsteidzošu atbilstību
gūstot» (kultūras nama 2. stāva foajē).
No 16. septembra līdz 31. oktobrim – fotoizstāde «Filmas «Jelgava
94» aizkadri». Fotogrāfi: Sandijs Ruluks un Agnese Zeltiņa (kultūras nama
1. stāva galerijā).
Līdz 27. septembrim – ceļojošā izstāde par bērnu literatūru Zviedrijā
«Kur bērnam augt» (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 28. septembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopīgā
izstāde «Pērļu mirdzums gleznās» (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 30. septembra līdz 31. oktobrim – fotokonkursa «Jelgava 2019»
dalībnieku labāko darbu izstāde. Izstādes atklāšana – 2. oktobrī pulksten
18 (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 6. oktobrim – Edvīna Kalnenieka gleznu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 16. oktobrim – A.M.Aizpures gleznu izstāde «Krāsas» (Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa Izstāžu zālē).
Līdz 31. oktobrim – V.Daņiļauskienes gleznu izstāde «Bez pagātnes nav
nākotnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
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Paaudžu stāsti
Vecpilsētas ielas svētkos

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Tā būs paaudžu satikšanās
dziesmās, dejās un radošajās
izpausmēs,» šā gada Vecpilsētas ielas svētkus «Paaudžu
stāsti» raksturo Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece kultūras darba
speciāliste Evika Kaufelde.
Svētki notiks 14. septembrī no
pulksten 12 līdz 15, aicinot izbaudīt pašmāju kolektīvu koncertu, dažādu amatu meistaru
darbnīcas, kā arī atklāt Vecpilsētas ielas 14. nama glabātās
kultūrvēsturiskās vērtības.
Svētkos trīs stundu garumā Vecpilsētas
ielā būs koncerts, kurā piedalīsies Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba audzēkņi,
Tirkīza kora ansamblis, popgrupa «Noslēpums», senioru vokālais ansamblis
«Vīzija», tautas deju ansamblis «Lielupe»,
bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Ieviņa»
un folkloras kopa «Dimzēns». «Koncertā
vienosies dažādu paaudžu un žanru
mākslinieciskie kolektīvi, lai parādītu, ka
mēs visi šeit dzīvojam kopā, vienojoties
paaudzēs un kultūrā,» norāda koncerta

režisors Sandis Kalniņš.
Līdztekus koncerta baudīšanai Vecpilsētas ielā varēs iepazīt dažādu amatu prasmes, piemēram, izmēģināt roku aušanā,
dzijas krāsošanā, izšūšanā, stikla pūšanā,
koka karošu grebšanā – būs iespēja gan
vērot meistarus, gan darboties pašiem. Tāpat būs neliels tirdziņš, kas piedāvās rokdarbus un ēdamlietas, bet pie Vecpilsētas
ielas 14. nama varēs vērot vēsturiskā koka
restaurācijas procesu, apgleznot koka
fragmentus un atklāt mākslas vēstures
noslēpumus – šīs aktivitātes nodrošinās
«RERE grupa» un «Caparol». Jāatgādina, ka tāpat 14. septembrī, kad notiek
arī Eiropas Kultūras mantojuma dienas,
pulksten 12.15 un 13.15 Vecpilsētas ielā
14 notiks ekskursija «Vecpilsētas ielas
vēsturisko namu atjaunošana», ko vadīs
vēsturnieks Andris Tomašūns. Plānotais
vienas ekskursijas dalībnieku skaits ir 25,
un dalība tajā iepriekš jāpiesaka pa tālruni
63005447.
Vecpilsētas ielā atradīsies arī fotokaste, lai ikviens pasākuma dalībnieks
savas svētku sajūtas varētu iemūžināt
fotoattēlā.
Jāatgādina, ka Vecpilsētas ielas svētku
tradīciju 2013. gadā aizsāka Jelgavas
Latviešu biedrība. «Mums, Jelgavas Lat-

viešu biedrībai, ir sevišķs prieks par to,
ka pasākums turpina attīstīties. Atminos,
ka 1990. gadu sākumā Rīgā notika karā
nopostīto objektu atjaunošanai veltīta
konference, kuras gaitā, apskatot Vecpilsētas ielas 14. namu, kāds arhitekts
teica: «Cik skaista celtne! Jūs to noteikti
atjaunosiet un redzēsiet, cik tā ir skaista!»
Bet 2013. gada Vecpilsētas ielas svētkos
piedalījās arhitekts Pēteris Blūms, kurš,
pieejot pie ēkas, piekodināja mūs nešķaudīt, jo tā varot sabrukt. Šobrīd, pateicoties
pašvaldības un sabiedrības atbalstam,
ēka atdzimst, un šeit jau var dziedāt un
līksmot. Mums ir prieks, ka mēs kā sabiedriska organizācija esam iekustinājuši
šī kvartāla atdzimšanu – uzsākta vēsturisko ēku rekonstrukcija, top restaurācijas
centrs, izveidota biedrība «Vecpilsētas
ielas kvartāls», kas apvieno cilvēkus, kuri
saved kārtībā savus īpašumus, tādējādi
padarot skaistāku visu kvartālu,» stāsta
Jelgavas Latviešu biedrības kultūras
darba koordinatore Maija Kravinska,
piebilstot gan, ka sākotnēji šai iniciatīvai
bija daudz skeptiķu. Biedrība Vecpilsētas
ielas svētkos sveiks restauratorus, kas
palīdz kvartālam atdzimt.
Dalība visos Vecpilsētas ielas svētku
pasākumos – bez maksas.

Baltu vienības dienas ieskaņā – lietuviešu grafika
 Jana Bahmane

Sagaidot Baltu vienības dienu,
ko Latvijā un Lietuvā atzīmē
22. septembrī, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
atklāta lietuviešu grafiķes Viktorijas Daņiļauskaites izstāde
«Bez pagātnes nav nākotnes».
Šī jelgavniekiem ir lieliska
iespēja iepazīties ar grafikas
linogriezuma tehniku.
«Ieskatoties Jelgavas vēsturē, varam
redzēt, ka lietuvieši mūsu pilsētai vienmēr
bijuši nozīmīgi, piemēram, kādreizējais
Jelgavas Katoļu katedrāles prāvests
Kazimirs Jasens, kurš organizēja katedrāles celtniecību. Tāpat ilgu laiku Jelgavā
dzīvoja Petrs Kalpaks, kurš mācījās pie
Jelgavas mākslinieka Johana Valtera.
Pērn, sagaidot Baltu vienības dienu, Svētās Trīsvienības baznīcas tornī atklājām
lietuviešu mākslinieces Jūlijas Daņiļauskienes papīra griezumu izstādi, bet šobrīd
tornī apskatāmi viņas meitas Viktorijas
darbi,» stāsta Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis. Viņš atklāj,
ka abu mākslinieču dzimta ir cieši saistīta
ar Jelgavu – V.Daņiļauskaites vecvectētiņš
Vlads Pūtvis-Putvinskis, senas lietuviešu
bajāru dzimtas pēctecis, Lietuvas aizsargu
dibinātājs un rakstnieks, mācījās Jelgavas
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reālskolā, absolvējot to 1893. gadā.
Māksliniece V.Daņiļauskaite dzimusi
Sibīrijā, Jakutijā, bet, atbraucot uz Lietuvu, studējusi Lietuvas Mākslas institūtā.
Grafiķe galvenokārt strādā linogriezumā
– viņa nodarbojas ar grāmatu ilustrācijām, darina grāmatzīmes, labprāt veido
darbus ar dažādiem objektiem, piemēram,
akmeņiem un koku saknēm. Savos darbos
V.Daņiļauskaite apliecina mīlestību pret
dabu, kā arī tajos atklājas viņas dziļā
interese par arheoloģiju, ornamentiku,
to simboliku. «Izstādē apskatāmie darbi
nav jauni – tie radīti aptuveni divdesmit
gadu gaitā,» papildina lietuviešu grafiķe.
Viņa stāsta, ka mūsu pilsētā viņas izstāde
nokļuvusi, pateicoties tam, ka Jelgava ir
Šauļu sadraudzības pilsēta. «Manuprāt,

Svētās Trīsvienības baznīcas tornis ir
lieliski piemērots nelielām izstādēm – šī
ir patiesi iespaidīga vieta,» vērtē V.Daņiļauskaite.
Jāpiebilst, ka linogriezuma tehnikā
veidoti darbi tornī apskatāmi pirmoreiz.
Šajā tehnikā zīmējums ar speciāliem
nažiem tiek izgriezts linoleja loksnē – kad
zīmējums izgrebts, klāj krāsu un pēc tam
ar nospiedumu veido apdrukas gan uz
papīra, gan auduma.
Grafikas izstādi «Bez pagātnes nav nākotnes» V.Daņiļauskaite veidojusi kā dāvanu Lietuvai simtgadē – ekspozīcija jau
paspējusi apceļot Lietuvu un Norvēģiju,
bet Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa Izstāžu zālē būs apskatāma līdz 31.
oktobrim.

