Cienījamie
pirmsskolas izglītības
iestāžu, skolu un
augstskolas pedagogi!
Sveicu jūs visus skolotāju svētkos un
saku paldies par darbu īpašajos apstākļos un par
izturību pārbaudījumos, ko mums visiem uzlicis laiks.
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Otro reizi pasniegta
Ģederta Eliasa balva
Foto: Ivars Veiliņš

«Šī balva man bija patīkams pārsteigums, un noteikti jāsaka paldies
vecvecākiem, ka viņi man bija un varēju viņus iemūžināt gleznā,»
atzīst Ģederta Eliasa balvas laureāte Inga Jurova, kuras darbs ««Dimdiņu» saimnieki. Alfrēds un Elfrīda» vienprātīgā žūrijas lēmumā atzīts
par labāko. Žūrijas komisijas vadītājs Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš vērtē, ka mākslinieces stāsts par jaunajiem saimniekiem, kuru likteni izmaina karš, ir ļoti cilvēcisks un uzrunājošs.
 Emīls Rotgalvis

23. septembrī, Ģederta
Eliasa 133. dzimšanas
dienā, pasniegta jau
otrā Jelgavas pilsētas
pašvaldības Ģ.Eliasa
balva par lauku tēmas
atspoguļojumu Latvijas glezniecībā. Balvu
pasniedz reizi trijos gados, un šoreiz to saņēma māksliniece Inga
Jurova, kuras darbs
konkursa žūriju uzrunājis ne vien ar tehnisko
izpildījumu, bet arī ar
dziļi personisko stāstu.
«Pēdējā laikā biju pievērsusies savas ģimenes gleznošanai,
un, kad tika izziņots šis konkurss, tas mudināja domāt par
vecvecākiem, kas sirdī vienmēr
bijuši laucinieki un nākuši no
paaudzēm garām zemnieku
ģimenēm. Vecmamma mantojumā saņēma savas dzimtas
mājas Malienā pie Gulbenes,
kas kļuva par viņu saimniecību.
Diemžēl karš to visu izjauca –
vectēvs tika apcietināts un nosaukts par valsts nodevēju, bet
vecmamma bija spiesta bēgt, lai
netiktu izsūtīta. Pēc laika viņi
atkal satikās. Mājas bija zaudētas, un dzīve turpinājās Rīgā,
taču lauki viņiem vienmēr palikuši sirdī, un to centos attēlot
šajā gleznā. Portretus balstīju

vecvecāku jaunības fotogrāfijās,
bet fonā attēlota ainava, kas
viņus savulaik vienojusi,» par
godalgoto gleznu ««Dimdiņu»
saimnieki. Alfrēds un Elfrīda»
stāsta tās autore I.Jurova.
Ģ.Eliasa balvu ieguvušā darba
autoram tiek pasniegta tēlnieces
Nellijas Skujenieces radīta medaļa un naudas balva 3000 eiro.
Kopumā šā gada konkursā
darbus iesniedza 61 mākslinieks no visas Latvijas. No
95 iesniegtajām gleznām 48
izraudzītas izstādei un žūrijas
vērtējumam. Žūrijas sastāvā
bija Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja direktore Māra Lāce,
gleznotājs Aleksejs Naumovs,
Latvijas Mākslas akadēmijas
Informācijas centra vadītāja Ingrīda Burāne, Jelgavas
Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis, Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere, Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja
Anita Liekna, pirmās Ģ.Eliasa
balvas ieguvējs mākslinieks Edvīns Kalnenieks, žūrijas komisijas vadītājs – Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
«Ir ļoti svarīgi, ka katram darbam ir sava filozofija un stāsts.
Liels paldies māksliniecei par
viņas stāstu, kas mūs visus tiešām uzrunāja. Jaunie saimnieki
un kopīga darba sākums ir ļoti
pazīstams, un mākslinieces

veikums par to ļauj atcerēties, tāpēc žūrijas lēmums bija
vienprātīgs,» pasniedzot balvu,
uzsvēra A.Rāviņš.
«Darbs ar savu nopietnību
izcēlās citu vidū, vienlaikus
iekļaujoties lauku tēmā ar tajā
parādīto lauku līdzenumu un
saimniekiem. Katrs mākslinieks ir paveicis ko savu, bet
galveno balvu pelnīti ieguva
Inga Jurova,» uzskata Ģ.Eliasa pirmās balvas saņēmējs
E.Kalnenieks, kurš, lai gan
nevarēja pretendēt uz galveno
balvu, konkursā piedalījās arī
šogad un par gleznu «Žagaru
vedēji» saņēma Jelgavas domes
priekšsēdētāja speciālbalvu.
«Man lauku tēma vienmēr ir
bijusi ļoti tuva, pat uz šo pasākumu atbraucu no laukiem.
Konkursā iesniegtajā gleznā
attēloju darbu ziemā, kas man
ļoti asociējas ar laukiem, kad
jāgādā malka un žagari jāved
mājās, kad gaišie koku zaru gali
sniegā zaigo kā tādi apelsīni. Šo
skatu līdz šim nebiju uzgleznojis, un konkurss man deva tādu
iespēju,» tā mākslinieks.
Vienlaikus tika pasniegtas
arī citas speciālbalvas. Ģ.Eliasa
fonda simpātijas balvu ieguva
Katrīna Vīnerte par darbu
«Ķiršos», Jelgavas Rotari kluba
balvu saņēma Indulis Landaus
par gleznām «Novakare» un
«Ziemas darbi», Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja

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

Paldies par jūsu kreatīvo pieeju mācību procesa nodrošināšanā ar tehnoloģiju starpniecību. Neskatoties uz ārkārtējo situāciju, jūs turpinājāt un
turpināt pildīt skolotāja galveno misiju – nodot paaudzēs krātās zināšanas,
vērtības un tradīcijas. Īpašs paldies pedagogiem, kas sava darba būtiskāko
atalgojumu spēj saredzēt gudros, izglītotos, mērķtiecīgos un pārmaiņām
gatavos cilvēkos, veidojot mūsu Latvijas nākotni.

simpātiju balva pasniegta Ilzei
Smildziņai par lauku ainavu
«Āraišu dzirnavas», bet Jelgavas novada pašvaldība savas
speciālbalvas pasniedza Ligitai
Caunei par gleznu «Siena rullis» un Uldim Zuteram, kurš
konkursā piedalījās ar darbu
«Tehnoloģiskā sliede». Savukārt skatītāju simpātiju balvu,
ko ar savu balsojumu kopš 4.
septembra noteica konkursa
darbu izstādes apmeklētāji, ieguva Mētra Štelmahere. Viņas
glezna «Pirmais sniegs» ieguva
absolūtu balsu vairākumu,
taču, kā norāda konkursa organizatori, neviens no izstādes
darbiem nav palicis bez skatītāju ievērības. Konkursa gleznu
izstāde muzejā apskatāma līdz
4. oktobrim.
Jāatgādina, ka Ģ.Eliasa vārdā
nosauktā balva dibināta 2017.
gadā par godu mākslinieka 130.
jubilejai. Ģ.Eliass ir viens no
Latvijas visu laiku izcilākajiem
lauku žanra gleznotājiem, un
reizi trijos gados Jelgavā tiek
rīkots konkurss, lai veicinātu
lauku tēmas tradīcijas attīstību
Latvijas glezniecībā. Nākamais
konkurss notiks 2023. gadā,
kad profesionāli mākslinieki,
mākslas augstskolu studenti
un mākslas vidusskolu absolventi no jauna tiks aicināti
iesniegt darbus, kuros dažādos
glezniecības žanros parādīta
lauku tēma.
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Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Jelgavā izmēģina ar
ūdeņradi darbināmu auto
 Kristīne Langenfelde

Jelgavā sperts nākamais solis, lai turpinātu
izpētes darbu par zaļās
enerģijas – ūdeņraža
– izmantošanu pilsētas transportlīdzekļos.
Visu pagājušo nedēļu
mūsu pilsētā tika testēta uzņēmuma «Toyota Baltic» ar ūdeņradi
darbināma automašīna. Vienīgie izmeši, ko
rada šis auto, ir ūdens,
ar vienu uzlādi tas spēj
veikt 450 kilometrus,
bet uzpildes ilgums ir
aptuveni trīs minūtes.
«Testa braucieni pierāda, ka
ar ūdeņradi darbināmi auto ir
nevis nākotne, bet šodiena, kurā
jaunās tehnoloģijas ienāk ļoti
strauji. Šis auto jau četrus gadus
testēts citviet Eiropā un šobrīd
nonācis Baltijas valstīs. Tā bija iespēja klātienē pārliecināties, ka ar
ūdeņradi darbināms auto ir tehniski un praktiski izmantojams
mūsu pilsētā, un tas apliecina,
ka Jelgavas pašvaldības uzsāktais izpētes darbs par ūdeņraža
izmantošanu pilsētas transportlīdzekļos ir pareizs solis,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, atgādinot, ka jau
maijā Jelgavas dome un SIA «Fortum Latvia» parakstīja nodomu
protokolu, sākot kopīgu izpēti,
lai izvērtētu tehniskos aspektus
un ekonomisko pamatojumu

ūdeņraža ieguvei un pielietošanai. Pētījuma mērķis ir izstrādāt
risinājumus, kas nākotnē Jelgavas pašvaldības uzņēmumu
autotransportu ļautu papildināt
ar zaļā ūdeņraža elektriskajiem
autobusiem un ūdeņraža elektriskajiem atkritumu izvešanas
transportlīdzekļiem.
«Testējot ūdeņraža auto, pārliecinājāmies, ka tehniski tas
pilnībā ir atbilstošs tam, lai nākotnē Jelgavā varētu ieviest arī ar
ūdeņradi darbināmus pilsētas autobusus. Galvenie no aspektiem
– ar pilnu uzlādi šāds autobuss
spēj veikt 400 kilometru garu
maršrutu, braucot tas neizdala
ne CO2, ne citus sārņus. Mūsu
pilsētā garākais pilsētas sabiedriskā transporta maršruts ir 290
kilometri, bet vidēji – 180–190
kilometri. Tas nozīmē, ka autobuss dienas laikā nebūtu papildus
jāuzpilda, kā tas ir elektroautobusiem, tāpat ievērojami ātrāks
ir uzpildes laiks – autobusam tās
būtu 5–7 minūtes. Protams, mēs
joprojām turpinām izpēti un vērtējam ekonomisko pamatojumu,
tostarp uzpildes stacijas izveidi
Jelgavā,» uzsver SIA «Jelgavas
autobusu parks» valdes loceklis
Gints Burks.
Pagājušajā nedēļā ar ūdeņradi
darbināmu auto mūsu pilsētā
testēja ne vien SIA «Jelgavas
autobusu parks», bet arī Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācijas dalībnieki, citas Jelgavas
pašvaldības institūcijas un LLU
Tehniskās fakultātes pārstāvji.

Foto: Ivars Veiliņš

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 152 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas logo publicēti 24. septembra
numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 12 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 105 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Biruta Teteka, Andra Dambīte, Uģis Ozols, Jolanta Ābelīte,
Māris Pinkovskis, Agris Poga, Dmitrijs Simonovičs, Inta Poriķe,
Ārija Mežance, Biruta Augšpole.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt trīs
mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005574.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Izsludināta pieteikšanās
strādājošo mācībām
1. kārtā

Strādājošo
mācībās
līdz šim
iesaistījušies

982

jelgavnieki

2. kārtā

3. kārtā

4. kārtā

Attālināto
mācību kārtā

138 129 215 242 258

 Ritma Gaidamoviča

Izsludināta pieteikšanās 5. mācību kārtai ES fondu
līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide», kurā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja ar ES fondu atbalstu apgūt dažādas
kompetences vai pārkvalificēties. Līdz ar šo kārtu
mācībās drīkst iesaistīties arī atkārtoti un līdz pieciem
procentiem samazināts strādājošā līdzfinansējums
profesionālās tālākizglītības programmu apguvei.
Iepazīties ar izglītības programmu piedāvājumu
un pieteikties mācībām var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv līdz 22. oktobrim. Mācības
sāksies novembrī, decembrī.

Samazināts strādājošā
līdzfinansējums

Mainījušies arī līdzfinansējuma
nosacījumi. Mācību izmaksas
profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, kas dod iespēju
1–2 gadu laikā iegūt profesiju,
tagad ES fondi un valsts segs
95 procentu apmērā, bet strādājošajam būs jāiesaistās tikai ar
piecu procentu līdzmaksājumu.
Turklāt, mācoties profesionālās
tālākizglītības programmā, kurā
dalībniekiem ir arī kvalifikācijas
prakse, ir iespēja saņemt atbalstu
ceļa izdevumu segšanai uz prakLīdz šim klātienē īstenotas tomēr dažādu iemeslu dēļ pār- ses vietu un atpakaļ. «Pārējām
četras mācību kārtas, kurās traukuši. «Salīdzinājumā ar izglītības programmām – profeizglītošanos uzsākuši vairāk vispārējo profesionālo izglītību, sionālās pilnveides programmām
nekā 26 tūkstoši Latvijas iedzī- kurā mācības pārtrauc vairāk un moduļiem – finansēšanas movotāju, tostarp 724 jelgavnieki. nekā 30 procenti jauniešu, šis delis nemainās: ES fondi un valsts
Bet pavasarī izsludinātajā at- rādītājs ir ļoti zems,» atzīst sedz 90 procentus, strādājošā
tālināto mācību kārtā mācības viņa, papildilīdzmaksājums
uzsāka 8000 pieaugušo, tajā not, ka vidējais
Mainījušies līdzfinansē- ir 10 procenti,»
skaitā 258 jelgavnieki. Šobrīd vecums strādāK.Balanjuma nosacījumi: profe- norāda
izsludinātajā 5. kārtā 11 taut- jošajiem, kuri
diņa, papildinot,
sionālās tālākizglītības ka līdzmaksāsaimniecības nozarēs mācības izvēlas mācības
piedāvā 57 izglītības iestādes pieaugušajiem,
programmās strādājošo jumu var segt
Latvijā vairāk nekā 500 dažādās ir 30–45 gadi.
darba devējs
līdzmaksājums ir 5%, arī
programmās. Mācīties aicina
vai kāda cita
pārējās mācību prog- fiziska vai juriarī sešas izglītības iestādes Mācībās var
mūsu pilsētā – Zemgales re- iesaistīties
diska persona.
rammās – 10%.
ģiona Kompetenču attīstības divas reizes
Iedzīvotājiem
Mācībām var pieteikties ar trūcīgās vai maznodrošinātās
centrs (ZRKAC), LLU, Jelgavas Amatu vidusskola, Jelga- strādājoši un pašnodarbināti personas statusu mācības ir bez
vas tehnikums, mācību centrs iedzīvotāji vecumā no 25 ga- maksas, savukārt strādājošie
«Buts», mācību un konsultāciju diem ar nepabeigtu vai pabeigtu ar invaliditāti var pretendēt uz
centrs «ABC» –, kopumā piedā- izglītību, jaunie vecāki, kuri ir asistenta vai surdotulka izmakbērna kopšanas atvaļinājumā su kompensāciju mācību laikā.
vājot 53 programmas.
«Interese par mācībām ar un ir saglabājuši darba attiecī- «Tas ir papildu motivēšanas
katru kārtu pieaug, un liels bas, kā arī strādājoši pensionā- instruments. Šīs programmas ir
pārsteigums bija atsaucība at- ri. Būtiski uzsvērt, ka līdz šim ilgākas un līdz ar to arī dārgākas,
tālināto mācību kārtai. Pieļau- projektā drīkstēja piedalīties bet pabeidzot tiek iegūta jauna
jam, ka to lielā mērā ietekmēja tikai vienu reizi, bet saskaņā profesija un kvalifikācijas aplieārkārtējā situācija, kad daļa cil- ar jūnijā apstiprinātajiem Mi- cība. Līdz šim šajās programmās
vēku atradās dīkstāvē, strādāja nistru kabineta noteikumu strādājošā līdzmaksājums svārstīno mājām un izmantoja iespēju grozījumiem katrs strādājošais jās no 100 līdz 300 eiro, bet tagad
tiešsaistē paaugstināt kompe- projektā var iesaistīties di- būs jāmaksā tikai puse,» skaidro
tences,» stāsta Valsts izglītības vas reizes, ja iepriekš mācības K.Balandiņa. Viņa uzsver, ka
attīstības aģentūras Profesio- nav pārtrauktas. Ja mācības viens no mērķiem ir iesaistīt prouzsāktas un jektā strādājošos ar zemu izglītīnālās izglītības
departamenta
Šobrīd katrs strādājo- pārtrauktas, bas līmeni un iespēja apgūt jaunu
var profesiju ir viens no veidiem, kā
direktores vietšais var mācīties divas atkārtoti
pieteikties ne to panākt.
niece Kristīne
reizes.
agrāk kā sešus
Balandiņa,
mēnešus pēc Pieteikties var tiešsaistē vai
piebilstot, ka
situācija līdz ar Covid-19 iz- mācību pārtraukšanas dienas ZRKAC līdz 22. oktobrim
platību ir ļoti mainīga un arī (iepriekš bija 12 mēneši). Šis
Pieteikšanās mācībām no5. kārtas dalībniekiem jābūt ierobežojums neattiecas uz tiem rit tiešsaistē mājaslapā www.
gataviem, ka teorētiskās mā- strādājošajiem, kuri mācībām macibaspieaugusajiem.lv, kur
cības var notikt attālināti, ja pieteicās, bet tās neuzsāka. atrodams arī programmu pienebūs iespēju mācību procesu «Šāds lēmums pieņemts, risinot dāvājums. Taču Jelgavā saņemt
Covid-19 pandēmijas sekas, kad konsultācijas par dalību projektā
nodrošināt klātienē.
daudzās nozarēs strādājošie un pieteikties mācībām klātienē,
Mācības pārtraukuši 8,96 meklē jaunas iespējas. Tāpat ja nav iespēju reģistrēties elektroprocenti dalībnieku
ir mainījies darba tirgus pie- niski, var pie pieaugušo izglītības
K.Balandiņa norāda, ka šajā prasījums un programmu pie- koordinatores Līgas Miķelsones
projektā lielākoties iesaistās dāvājums. Šobrīd akcents tiek ZRKAC Svētes ielā 33. Vizītei
motivēti pieauguši cilvēki, kuru likts uz mācību programmām, gan iepriekš jāpiesakās pa tālruni
viens no dārgākajiem resur- kuras pabeidzot cilvēks saņem 63012155, 63012169 vai e-pastu
siem ir laiks, līdz ar to izvēle apliecību par profesionālo kva- liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
mācīties ir daudz pārdomātāka. lifikāciju, tādēļ šajā kārtā vairs
Projektu «Nodarbināto persoApliecinājums tam ir salīdzino- netiek piedāvāta neviena nefor- nu profesionālās kompetences
ši maz cilvēku – 8,96 procenti mālās izglītības programma,» pilnveide» finansē Eiropas Sono kopējā iesaistīto dalībnieku stāsta K.Balandiņa. Jāpiebilst, ciālais fonds un Latvijas valsts,
skaita –, kuri četrās iepriekšē- ka vienlaicīgi var mācīties tikai ieguldot gandrīz 47 miljonus eiro,
jās kārtās mācības ir uzsākuši, vienā izglītības programmā.
un tas ilgs līdz 2023. gadam.

Ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PIEDĀVĀ
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Izglītības iestāde

Kopējā mācību Līdzmaksājums
maksa, EUR
5%, EUR

Izglītības programma

Mācību ilgums

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
(lietvedis)*

640 stundas

800

40

Jelgavas tehnikums

Būvdarbi (apdares darbu strādnieks)*

640 stundas

1016

50,80

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
(datorsistēmu tehniķis)**

960 stundas

1561,60

78,08

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Ēdināšanas pakalpojumi (konditora palīgs)*

480 stundas

714

35,70

Jelgavas Amatu vidusskola

Ēdināšanas pakalpojumi (konditors)**

960 stundas

1451,80

72,59

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs)*

480 stundas

714

35,70

Jelgavas Amatu vidusskola

Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs)**

960 stundas

1451,80

72,59

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Enerģētika un elektrotehnika (elektromontieris)*

640 stundas

968

48,40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Enerģētika un elektrotehnika (elektrotehniķis)**

960 stundas

1476,20

73,81

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Grāmatvedība (grāmatvedis)**

960 stundas

1220
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Jelgavas tehnikums

Metālapstrāde (MAG)*

640 stundas

2320

116

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Metālapstrāde (MIG)*

480 stundas

1740

87

SIA «Mācību un konsultāciju centrs «ABC»» Metālapstrāde (MIG)*

480 stundas

1740

87

Metālapstrāde (TIG)*

480 stundas

1740

87

SIA «Mācību un konsultāciju centrs «ABC»» Metālapstrāde (TIG)*

480 stundas

1740

87

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Jelgavas Amatu vidusskola

Metālapstrāde (programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs) **

960 stundas

1647

82,35

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Metālapstrāde (MMA)*

480 stundas

1740

87

SIA «Mācību un konsultāciju centrs «ABC»» Metālapstrāde (MMA)*

480 stundas

1740

87

Jelgavas Amatu vidusskola

Restorānu pakalpojumi (viesmīlis)**

960 stundas

1451,80

72,59

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
(šūšanas iekārtu operators)*

480 stundas

624

31,20

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (šuvējs)*

480 stundas

624

31,20

Jelgavas Amatu vidusskola

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
(tērpu izgatavošanas un stila speciālists)**

960 stundas

1268,80

63,44

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Telemehānika un loģistika (loģistikas darbinieks)

960 stundas

1220
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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
Izglītības iestāde

Izglītības programma

Mācību ilgums

Kopējā mācību Līdzmaksājums
maksa, EUR
5%, EUR

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

160 stundas

512

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Dokumentu un arhīva pārvaldība

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Ēku siltināšanas tehnoloģija

160 stundas

508

50,80

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo
izglītības iestāde «Zemgales reģiona Grāmatvedības uzskaites pamati
kompetenču attīstības centrs»

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Komercdarbības pamati

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

160 stundas

484

48,40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Latviskā arhitektūra, interjers un ainava lauku
tūrisma uzņēmējiem

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Mazā biznesa organizēšana

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

No idejas līdz uzņēmumam

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām

160 stundas

400

40

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas

200 stundas

572

57,20

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Projektu vadība

160 stundas

400

40

SIA «Mācību un konsultāciju centrs «ABC»» Projektu vadība

160 stundas

400

40

SIA «Mācību un konsultāciju centrs «ABC»» Projektu vadība (bez priekšzināšanām)

160 stundas

400

40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

160 stundas

400

40

Tūrisma produkta izstrāde

51,20

MODULĀRĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MODULIS/MODUĻU KOPA
Izglītības iestāde

Kopējā mācību Līdzmaksājums
maksa, EUR
5%, EUR

Izglītības programma

Mācību ilgums

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; ēku
iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija/
enerģētika un elektrotehnika

75 stundas

337,50

33,75

Jelgavas tehnikums

Datortehnikas komplektēšana un montāža/
datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

117 stundas

360

36

Jelgavas tehnikums

Dekoratīvā krāsošana/būvdarbi

15 stundas

67,50

6,75

Jelgavas tehnikums

Ēku fasāžu siltināšana/būvdarbi

34 stundas

153

15,30

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi; elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos/enerģētika un elektrotehnika

92 stundas

414,40

14,40

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi;
elektroietaišu montāžas palīgdarbi/enerģētika
un elektrotehnika

92 stundas

414,40

14,40

Jelgavas tehnikums

Flīzēšana/būvdarbi

45 stundas

202,50

20,25

Jelgavas tehnikums

Krāsošana/būvdarbi

42 stundas

189

18,90

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Kravu apstrāde, noliktavas uzskaite un apsekošana, kravu pieņemšana un izsniegšana
noliktavā/telemehānika un loģistika

138 stundas

621

62,10

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un
datu analīze/telemehānika un loģistika

46 stundas

207

20,70

Jelgavas tehnikums

Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana/datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

117 stundas

360

36

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos/
telemehānika un loģistika

93 stundas

360

36

Jelgavas tehnikums

Sausā apmetuma veidošana/būvdarbi

34 stundas

153

15,30

Jelgavas tehnikums

Tapešu līmēšana/būvdarbi

38 stundas

171

17,10

SIA «Buts», mācību centrs «Buts»

Transportēšanas procesa dokumentu aprites
organizēšana/telemehānika un loģistika

93 stundas

360

36

* 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
** 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)

Dalīto atkritumu vākšanas
laukumos var nodot arī apavus
 Emīls Rotgalvis

No 1. oktobra visos
SIA «Zemgales Eko»
dalīto atkritumu vākšanas (DAV) laukumos
iedzīvotāji bez maksas
var nodot arī lietotus
un pašiem nevajadzīgus apavus, informē
uzņēmumā. Apavi tiek
pieņemti bez maksas,
taču tiem jāatbilst noteiktām prasībām.
Kā skaidro SIA «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis, apavus var nodot
DAV laukumos Salnas ielā 20,
Paula Lejiņa ielā 6 un atkritumu
šķirošanas kompleksā Ganību
ielā 84: «Visos laukumos izvietoti
īpaši konteineri, kuros iedzīvotāji
bez maksas var atstāt apavus. Visi
apavi tiks savākti, sašķiroti un
atkarībā no nolietojuma novirzīti
vai nu pārstrādei, vai otrreizējai
lietošanai, piemēram, labdarībai.
Šis ir sākums jaunām atkritumu
pārstrādes iespējām Jelgavā –
nākamā gada laikā plānojam
ieviest arī konteinerus apģērba
šķirošanai.»
Šādu iespēju «Zemgales Eko»
piedāvā kopā ar sadarbības partneriem «Eco Baltia vide» un

 Sintija Čepanone

Ar mērķi iedvesmot,
apmācīt un atbalstīt
sievietes, kuras sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) telpās
atklāts sociāli aktīvo
sieviešu atbalsta resursu centrs.
Centrs tapis projekta «Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts:
sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas
pierobežu rajonos» gaitā, un jau
septembra izskaņā sākta centra
pirmā aktivitāte – Konsultāciju
zibens maratons jeb septiņu nodarbību cikls, piedāvājot iespēju
tikties ar pieredzes bagātām
uzņēmējām un speciālistēm, lai
saņemtu individuālas konsultācijas par ideju radīšanu un attīstību,
grāmatvedību, nodokļiem, darba
aizsardzību, darba likumdošanu,
reklāmas veidošanu, prototipu
izveidi ar 3D printeri.
Ikdienā centrā būs iespēja apmeklēt individuālas konsultācijas
par uzņēmējdarbības uzsākšanu,
attīstību un IT izmantošanu
uzņēmējdarbībā. «Esam radījuši
vidi, kas ir piemērota, lai dalītos
pieredzē, iepazīstinātu ar savu
produktu, tiktos ar potenciālajiem
klientiem, veidotu savu produktu
prototipus ar 3D printeri vai šujmašīnu, mārketinga materiālus
ar multifunkcionālo printeri, kā
arī apgūtu pirmās iemaņas darbā
ar dronu,» uzņēmējas izmantot
iespējas aicina ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone.
«Kad mani uzrunāja
iesaistīties šajā projektā, bija
gada nogale, un tad darba ir
vairāk, tāpēc sākumā mazliet
šaubījos, taču šobrīd nenožēloju,
ka piekritu. Esmu ieguvusi
plašāku redzējumu, nodibinājusi
jaunus kontaktus, veicinājusi
sava uzņēmuma atpazīstamību,»
ieguvumus uzskaita «Svētku
sajūtu» dibinātāja Inese Meisa,

Atklāta tehnikuma
jaunā sporta zāle

«Startex Baltic», kas tādu pakalpojumu nodrošina iedzīvotājiem
arī citviet Latvijā. Taču uzņēmums, kas no DAV laukumiem
savāks lietotos apavus, ir noteicis
prasības, kādi apavi tiek pieņemti
otrreizējai izmantošanai. Proti,
iedzīvotāji var nodot gan tekstila,
gan ādas apavus, sieviešu, vīriešu vai bērnu kurpes, taču tās
nedrīkst būt netīras, mitras un
cauras. Netiks pieņemti slēpošanas zābaki, slidas un mājas čības,
kā arī kopā ar apaviem netiks pieņemts apģērbs, šķidrumi, ēdiena
paliekas un citi sadzīves atkritumi. Apaviem jābūt pa pāriem, un
to atbilstība prasībām nodošanas
laikā tiks novērtēta.
«DAV laukumos paplašinot bez
maksas nododamo atkritumu
klāstu, jelgavniekiem ir iespēja
samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu,» uzsver
A.Jankovskis.
DAV laukumos P.Lejiņa un
Salnas ielā sašķirotus atkritumus pieņem no otrdienas līdz
svētdienai no pulksten 10 līdz 19,  Ritma Gaidamoviča
pirmdienās tie ir slēgti. Savukārt
DAV laukums Ganību ielā atvērts
Piektdien atklāta
pirmdienās no pulksten 8 līdz 19,
jaunu zbūvētā Jelno otrdienas līdz piektdienai no
gavas tehnikuma
pulksten 8 līdz 17 un sestdienās
sporta zāle, kur jau
no pulksten 9 līdz 14, bet svētdiemēnesi notiek sporta
nās laukums ir slēgts.
nodarbības tehni-

Izveidots atbalsta resursu
centrs topošajām uzņēmējām

piebilstot, ka ir gatava ar savu
padomu un pieredzi pirmos soļus
uzņēmējdarbībā palīdzēt spert
arī citām sievietēm. L.Miķelsone
piebilst, ka projekta gaitā izdevies
apvienot radošu un atsaucīgu uzņēmēju komandu, kas sievietēm,
kuras tikai gatavojas sākt savu
uzņēmējdarbību, neliegs atbalstu un padomu. «Taču būtiski
ir saprast, ka mentors nenorāda
to vienīgo pareizo ceļu, kā darīt,
lai izdodas, jo tāda viena ceļa jau
nemaz nav. Mentors uzklausa,
sadzird ideju un iedrošina darboties,» saka uzņēmēja mentore
ar 15 gadu pieredzi Larisa Bogdanova, kura pārstāv biedrību
«Mentori», sievietes, pat ja viņām
ir tikai idejas aizmetnis par kādu
uzņēmējdarbības jomu, iedrošinot izmantot jaundibinātā centra
potenciālu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš vērtē, ka jaunais centrs ir būtisks solis ceļā
uz uzņēmējdarbības attīstību
pilsētā. «Lai gan aicinājums
attīstīt uzņēmējdarbību izskan arī
valsts mērogā, Eiropas Savienības
kontekstā Latvijā vēl aizvien
ir vismazāk uzņēmēju uz 1000
iedzīvotāju. Ja gribam izrauties
no pēdējās pozīcijas, ir ne tikai
jāaicina, bet arī reāli jādara, un uz
to mudina arī pārmaiņas pasaulē.
Jelgavā mēs darām!» tā domes
priekšsēdētājs, atgādinot, ka šogad
pirmo reizi pašvaldība izsludināja
grantu programmu «Atbalsts
komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem», paredzot
iespēju pilsētas uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu
no pašvaldības, kā arī otro gadu
pēc kārtas pilsētā izsludināta
pieteikšanās Gada balvai uzņēmējdarbībā.
Sociāli aktīvo sieviešu atbalsta
resursu centrs atrodas Svētes
ielā 33 – ZRKAC 3. stāvā. Vienoties par iespēju izmantot centra
resursus savas idejas attīstībai
var, sazinoties ar Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļu pa tālruni
63012155, 63012169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
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kuma audzēkņiem.
«Esam realizējuši ilgi
lolotu sapni, iegūstot
plašu un mūsdienīgu
sporta zāli, kas ir neatsverams ieguvums
1020 Jelgavas tehnikuma audzēkņiem.
Jau pirmais mēnesis
apliecinājis, ka sporta zāle ir noslogota
un jaunieši novērtē
šo iespēju,» atzīst
skolas direktore Janīna Rudzīte.

Līgums par sporta zāles
būvniecību ar SIA «Reaton
LTD» parakstīts 2019. gada jūnijā, bet tā paša gada decembrī
jau svinēti būves spāru svētki
un vienā no sienām iemūrēta
laika grāmata – vēstījums
nākamajām paaudzēm. Bet
līdz ar jauno mācību gadu modernā un funkcionālā sporta
zāle ir pieejama tehnikuma
audzēkņiem. Tehnikuma spor-

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC)
sadarbībā ar Jelgavas, Jelgavas novada
un Ozolnieku novada
restorāniem no 12.
līdz 18. oktobrim aicina iesaistīties Jelgavas rudens Restorānu
nedēļā un nobaudīt
maltītes, kuru pamatā ir sezonālas Latvijā
audzētas izejvielas.
Jelgavā gardēžus gaidīs
pieci restorāni – «Chocolate & Pepper» K.Barona ielā
6, «Parks» K.Barona ielā 3,
«Pilsētas elpa» Pasta salā 1,
«Putnu dārzs» Lielajā ielā 4
un «Tornis» Akadēmijas ielā
1. Ar īpašu piedāvājumu aicina
arī Jelgavas novada restorāni
«Grantiņi» Svētes pagastā,
«Aitiņlauvas» Valgundes pagastā un «Zemnieka cienasts»

 Pasta ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojumā mainīta
satiksmes organizācija. Saskaņā
ar Jelgavas pilsētas Satiksmes
kustības drošības komisijas lēmumu Krišjāņa Barona ielā ceļa
zīmju Nr.206 «Dodiet ceļu» vietā
ir uzstādītas ceļa zīmes Nr.207
«Neapstājoties tālāk braukt aizliegts». Autovadītāji aicināti būt
uzmanīgi un ievērot izvietotās
ceļa zīmes.

Uzņemam 11–25 gadus vecus jauniešus
interešu izglītības programmā

Foto: Ivars Veiliņš
ta dzīves organizators Gints
Veinbergs norāda, ka jaunā
sporta infrastruktūra paver
iespēju organizēt divreiz vairāk sportisko aktivitāšu nekā
līdz šim. «Savās nodarbībās
uzsveru: lai dzīvē sasniegtu
pilnību, ir nepieciešama izglītība un fiziskā aktivitāte.
Izglītība tāpēc, ka ikvienam
cilvēkam ir jābūt pamatzināšanām, fiziskā aktivitāte tāpēc, ka tā nostiprina veselību
un audzina spēcīgu raksturu,»
tā G.Veinbergs.
«Jelgava ir pilsēta, kurā
sports un sasniegumi tiek
vērtēti ļoti augstu, ieguldot
līdzekļus arī sporta attīstībā.
Tagad arī Jelgavas tehnikuma
audzēkņi var pilnveidot savas
prasmes modernā sporta
zālē. Lai vairojas sportiskie
panākumi!» atklāšanas pasākumā norādīja Izglītības un
zinātnes ministrijas valsts
sekretāre Līga Lejiņa. Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš pauda gandarījumu, ka pilsēta ir kļuvusi par
vēl vienu sporta zāli bagātāka,
un tas ir būtisks ieguldījums
pilsētas attīstībā. «Sports – tā
ir kustība, nākotne un attīstība. Lai izdodas stiprināt
sportiskās uzvaras un ne tikai!

Ja esi aktīvs sporta zālē, esi
aktīvs arī dzīvē, mācībās, un
no šīs aktivitātes tautsaimniecība nākotnē saņems stiprus,
gudrus un prasmīgus jaunos
cilvēkus,» tā A.Rāviņš.
Jelgavas tehnikuma Konventa vadītājs Imants Kanaška uzsvēra, ka šodienas jaunietim ir jābūt kā universālajam kareivim – jāprot izdzīvot
nepārtraukti mainīgajos darba
tirgus apstākļos. «Ir jāmācās
komunicēt, jāpilnveido digitālās prasmes, bet viena no
svarīgākajām lietām – jābūt
lielai stresa noturībai. Tieši
sports un pareizs dzīvesveids
ir tas, kas var palīdzēt,» tā
I.Kanaška.
Kopējā jaunbūves platība ir 960 kvadrātmetri, bet
tieši sporta zāle aizņem 642
kvadrātmetrus. Tāpat jaunajā
ēkā ierīkotas trīs ģērbtuves,
labierīcības un dušas telpas,
kabinets skolotājiem, divas
inventāra noliktavas un arī
medpunkts.
Sporta zāle būvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansiālu atbalstu,
īstenojot projektu «Jelgavas
tehnikuma sporta zāles jaunbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana, 2. kārta».

Jelgavas Restorānu nedēļā –
dārza un meža rudens veltes
 Emīls Rotgalvis

Īsi

Jaunsvirlaukas pagastā un
Ozolnieku novada restorāni
«Masti Grill & Chill» un «Famille». Katrs no tiem piedāvās
savu unikālo ēdienkarti, kas
būs pieejama tikai Restorānu nedēļas laikā. Šogad
tās norisē galvenais uzsvars
likts uz rudens veltēm, kuras
varam atrast ne tikai dārzā,
bet arī mežā. Gardēži varēs
nobaudīt, piemēram, rudens
sakņu buljonu ar baraviku
ravioli vai meža sēņu strūdeli ar brieža gaļu, zandarta
fileju ar selerijas biezeni un
sāļo ievārījumu cidoniju-čilli
čatniju. Karalisko rudens liel
ogu ķirbi varēs nobaudīt arī
veģetārā variācijā ķirbju risoto
ar spinātiem un kalvadosā
karamelizētiem dzeltenajiem
burkāniem. Savukārt plūmju
drumstalkūka un aveņu muss
ar biešu biskvītu būs vieni no
baudāmajiem rudens garšas
desertiem maltītes izskaņā.
Pirmo reizi Jelgavā Resto-

rānu nedēļa notika 2019. gada
pavasarī ar mērķi popularizēt
restorānu kultūru mūsu pilsētā, sniegt iespēju pavāriem
izpausties ar jaunām receptēm
un ar īpaši sagatavoto ēdienkartes un cenu piedāvājumu
parādīt, ka apmeklēt restorānu var ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā. Organizatori
informē, ka tas joprojām ir
Restorānu nedēļas galvenais
vadmotīvs un arī šoreiz piedāvājumu varēs nobaudīt par
īpašu cenu – 18 eiro par divu
kārtu maltīti vai 21 eiro par
trīs kārtu maltīti.
Īpašais rudens Restorānu
nedēļas piedāvājums būs pie
ejams katru dienu līdz restorāna darba laika beigām, tāpēc
izvēlētajā restorānā vēlams
veikt rezervāciju. Tāpat ēdienu varēs ņemt līdzi. Ar Restorānu nedēļas ēdienkartēm un
informāciju par rezervāciju
var iepazīties tīmekļvietnē
www.visit.jelgava.lv.

«Dizaina zīmējums».
Nodarbības notiks trešdienās
no plkst.14.20 līdz 18.20.
Iesniegums – www.j-m-s.lv, sadaļā
«Uzņemšana».
SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258) aicina darbā

RAŽOŠANAS
DARBINIEKUS(-CES)

(kopā 30 jaunas darba vietas dažādās pozīcijās:
veidņu mazgāšana, metāla rāmju un stiprinājumu
ievietošana, betona masas jaukšana, ieklāšana
panelī, pēcapstrāde, slīpēšana, špaktelēšana,
palešu izgatavošana, pakošana un galdniecība).

Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba
uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu – 800–1400 EUR;
• pilnas slodzes darba laiku (iespējami
dažādi darba laiki: 4–13, 4.30–13.30,
8–17, 11–20);
• nepieciešamo apmācību darbavietā;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt
savu kvalifikāciju.
Ja atbilstat prasībām, darba pieredzes
aprakstu lūgums sūtīt pa e-pastu
personnel@skontocc.com vai zvanīt
pa tālruni 26637211.
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads
(6 km no Jelgavas centra).

Līdzjūtība
Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.
(A.Krūklis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jeļenai Mamontovai,
tēti kapu kalniņā guldot.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
INĀRA MELNALKSNE (1943. g.)
ANATOLIJS DUMCEVS (1933. g.)
MARIJA FJODOROVA (1924. g.)
DOROFEJS SIDOROVS (1933. g.).
Izvadīšana 01.10. plkst.14.30 Zanderu
kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

9. OKTOBRĪ

 Pulksten 16 – Latvijas jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā (LLU baseinā).
 Pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kazanovas mētelis». Anšlava Eglīša
komēdija divās daļās. Lomās: J.Dūrējs, L.Martiņenko, B.Zaķevica, E.Skutele, G.Vāczems,
A.Vasiļjevs, J.Bandenieks, A.Līcītis, I.Freiberga, L.Strauta, I.Riharda, A.Jakovelis, L.Čekanovskis,
V.Auza, M.Zeiferts, M.Matisa, A.Dille. Režisore – L.Ņefedova, scenogrāfs – I.Pirvics, kostīmu
veidotāja – E.Majevska. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

10. OKTOBRĪ

 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 Pulksten 11 – Dambretes rīts. Dambretes nodarbība kopā ar Latvijas čempionu
dambretē V.Vesperi. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Seši mazi bundzinieki». Jautrības luga
divās daļās. Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā). Pulksten 17.30 –
piemiņas brīdis Alunāna parkā pie pieminekļa Ā.Alunānam.

11. OKTOBRĪ

 Pulksten 9 – Galda tenisa rīts (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāta fināls 2008. gadā dzimušo
spēlētāju grupā (ZOC).
 Pulksten 12 – Latvijas Sieviešu basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/BJSS»–«Daugavpils».
Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 16.30 un 19 – grupas «Sound Poets» koncerts «Klusāk» (pārceltais pasākums no 5. aprīļa. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas). Atkāpties no ierastā zināmu
dziesmu skanējuma, izmēģināt jaunus instrumentālus salikumus un galu galā nonākt
pēc iespējas nepastarpinātā kontaktā ar klausītājiem ir tas, kas jau iepriekš akustiskos
koncertus darījis tik mīļus gan publikai, gan grupai. Biļešu cena – 12–22 € (kultūras namā).
Uzmanību! Organizatori aicina koncertu apmeklētājus, kuri biļetes iegādājušies internetā,
ielūkoties savā e-pastā, kur tiks nosūtīta informācija par biļešu pārreģistrēšanas un personalizēšanas kārtību. Ja biļetes iegādātas biļešu kasēs, personalizēšana jāveic klātienē to
iegādes vietā, norādot vēlamo koncerta laiku.

13. OKTOBRĪ

 Pulksten 20 – «Ramirent» Nacionālās basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/LLU»–«Kandava/Anžāģe». Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 €
(sporta hallē).

14. OKTOBRĪ

 Pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/LLU»–HS «Rīga». Ieeja –
5 €; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 3 €; JLSS audzēkņiem un invalīdiem – bez
maksas (ledus hallē).

15. OKTOBRĪ

 No pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā).
 Pulksten 16 – zāļu sievas Līgas Reiteres meistarklase par ārstniecības augiem – receptes
un mājražošana. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

16. OKTOBRĪ

 Pulksten 19 – Andrejs Osokins un Liepājas Simfoniskais orķestris: izcilo pianistu
kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri dzirdēsim vienā no visbiežāk atskaņotajiem
Sergeja Rahmaņinova opusiem – Trešajā klavierkoncertā. Koncerta programmā arī
pirmatskaņojums – Jura Karlsona radītā svīta baletam «Antonija #Silmači». Biļešu cena –
10–20 € (kultūras namā).
 Pulksten 20 – Latvijas kausa izcīņa basketbolā: BK «Jelgava/LLU»–«Kandava/Anzāģe».
Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 € (sporta hallē).

17. OKTOBRĪ

 Pulksten 8.30 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2020» (Lielupes posmā no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai).
 Pulksten 10 – Baltijas J.K.A. karatē čempionāts «XII Baltic Open J.K.A. championship»
(sporta hallē).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida pavadībā.
Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – nodarbība «Piešķirt apģērbam otru dzīvi!» cikla «Domā un dari zaļi»
gaitā. Nodarbību vada Daiga Latkovska. Dalības maksa – 9 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

24. SEPTEMBRA
KRUSTVĀRDU MĪKLAS
ATBILDES
Horizontāli
4. Ulmanis.
6. Balerija.
8. Čakstes.
9. Ģintermuiža.
10. Cukurfabrika.
12. Rastrelli.
14. Karlsone.
17. Eliass.
18. Amoplant.
21. Luijs.
22. Spīdola.
23. Jelgavā.

Vertikāli
1. Komturu.
2. Driksas.
3. Filozofu.
5. Mīlestības
aleja.
7. Tarte.
11. Pilvere.
13. Īle.
15. Alnis.
16. Ketlers.
19. Ozolskvērs.
20. Šarlotes.
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Jelgavnieki
vienojas dejā
Akcija pļavā pretim Jelgavas pilij tās dalībniekiem izvērtās par īstu kopā būšanas pasākumu, kas vēlreiz pierādīja: mēs
esam Jelgava! Jelgavnieku veikumu nu vēro arī pasaule, jo tas sociālajos tīklos atrodams starp dejotāju tūkstošiem,
kas savam dejas video pievienojuši tēmturi #JerusalemaDanceChallenge.
Foto: Ivars Veiliņš
 Emīls Rotgalvis

Atbildot dobelnieku mestajam izaicinājumam, 26.
septembra pēcpusdienā
pļavā pretim Jelgavas pilij
vairāk nekā tūkstotis jelgavnieku ļāvās kopīgam
dejas solim. Uz to mudinājusi globālā akcija #JerusalemaDanceChallenge,
kuras mērķis ir caur deju
veicināt pozitīvas emocijas un kopā būšanu. Lai
prieks turpinātos Latvijas
mērogā, dejas stafete tālāk nodota Ventspilij un
Valmierai.
«Šeit valdīja tik daudz enerģijas!
Tas ļāva uzlādēties gan no saules
un labā laika, gan fantastiskajiem
Jelgavas cilvēkiem un pierādīt, ka
dejā ir spēks,» uzsver deju pedagoģe
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta virsvadītāja Annika Andersone,
kuras vadībā jelgavnieki gan atkārtoja, gan izdejoja Master KG dziesmas

tavotā video, A.Andersones, dejas
koordinatoru un Jelgavas simbola
Alnīša pavadībā tos atkārtot pirms
kopīgā priekšnesuma, savukārt, lai
dejotāji iesildītos, par mūzikas ritmiem gādāja Andžeja Grauda bungu
skolas audzēkņi. Jāpiebilst, ka īpaši
bija padomāts par to, lai vienots būtu
ne vien dejas solis, bet arī vizuālais
noformējums. Proti, dejotāji bija
ģērbušies baltos T kreklos, kā arī
daudzi bija paņēmuši līdzi Jelgavas
karodziņu.
Jelgavnieku veikumu ikviens var
novērtēt video, kas publicēts Jelgavas pilsētas un pašvaldības iestādes
«Kultūra» sociālo tīklu kontos.
«Paldies kaimiņiem dobelniekiem,
kas mūs uzrunāja izaicinājumam.
Piedaloties šajā pasaules mēroga
kustībā, mēs parādām savu kopā
būšanu. Mums ir pamats lepoties
ar to, ko varam dāvināt sev, savai
pilsētai un Latvijai!» tā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš dejas akcijas noslēgumā
izaicinājumam nominēja Ventspili
un Valmieru. Abas pilsētas Jelgavas
izaicinājumu ir pieņēmušas.

Ar pirmatskaņojumu Annas baznīcā
uzstāsies Jelgavas kamerorķestris
 Emīls Rotgalvis

8. oktobrī pulksten 19 Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
ar koncertu «Hovaness, Mālers, Forē Jelgavā» uzstāsies
Jelgavas kamerorķestris.
19. un 20. gadsimta komponistu skaņdarbi izskanēs
orķestra, ērģeļu un solistu
izpildījumā, kā arī Latvijas
pirmatskaņojumu piedzīvos mūzika kamerorķestrim
un akordeonam.
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«Jerusalema» kustības. Tā ir globāla
aktivitāte, kas pandēmijas laikā vienojusi cilvēkus visā pasaulē, aicinot
nofilmēt izpildītos dejas soļus un izaicināt izkustēties draugus, ģimenes
locekļus, kolektīvus. Arī mūsu valstī
šis izaicinājums jau guvis popularitāti, un Jelgava ir otrā pilsēta Latvijā,
kas sanākusi kopā, lai vienotos dejas
solī. Noslēdzot zibakciju Jelgavā, gan
dejas koordinatori, gan paši dejotāji
atzina, ka līdzīgas aktivitātes pašu
priekam varētu notikt arī biežāk.
«Sajūtas ir vienreizīgas. Nācām
šurp, jo meitas ļoti gribēja iesaistīties, un visi kopā arī padejojām.
Jau nākot uz pasākumu, izjutām
vienotību ar citiem, redzot, kā pāri
tiltiem dodas cilvēku grupiņas baltos kreklos. Sanācis tāds kā mazais
festivāls,» saka jelgavniece Una,
kura uz dejas izaicinājumu ieradās
kopā ar ģimeni. Tāpat dejā iesaistījās
kolektīvi, tostarp deju studijas «Lady
Latino» dejotājas, kuras izaicinājumam bijušas gatavas, tiklīdz Jelgava
tam nominēta.
«Jerusalema» dejas soļus ikviens
iepriekš varēja apgūt īpaši saga-

«Koncertā piedzīvosim retuma
pirmatskaņojumu – amerikāņu komponista Alana Hovanesa koncertu
akordeonam un orķestrim. Šī parti-

tūra pie manis nonāca, pateicoties
Latvijas Nacionālās operas bibliotekārei vienai no labākajām latviešu akordeonistēm Initai Āboliņai. Hovanesa
dzīslās plūst gan armēņu, gan skotu
asinis, un viņš plašāk ir pazīstams ar
to, ka savos darbos apvieno Rietumu
un Austrumu mūzikas tradīcijas. Arī
šis skaņdarbs, kas tapis komponista
ceļojumos pa tādām vietām kā Havaju salas, Koreja, Japāna un Indija, ir
ļoti interesants un krāsains. Līdz šim
neesmu sastapies ar tā ierakstiem,
tāpēc īpaši, ka varēsim to pirmoreiz
atskaņot tieši Jelgavā,» skaidro Jelgavas kamerorķestra vadītājs diriģents
Aigars Meri.
Koncertā A.Hovanesa skaņdarbs
skanēs reizē vienotā līnijā un kontrastā ar Gabriela Forē un Gustava

Mālera darbiem. «Forē «Rekviēms»
ir koncerta centrālais skaņdarbs. Tas
izskanēs, apvienojot skaņdarba pirmo
versiju ar Malkolma Bruno veidoto
jauktā kora pārlikumu sieviešu korim.
Latviešu klausītājs to noteikti atpazīs
no filmas «Cilvēka bērns», kur tas
izskan vairākkārt, savukārt koncertā
šis gaišais, cerību pilnais skaņdarbs
labi kontrastēs ar Hovanesa straujo
mūziku. Tāpat klausītāji dzirdēs
Gustava Mālera 5. simfonijas lirisko
kulmināciju – trešo daļu «Adadžeto»,»
piebilst A.Meri.
Koncertā 8. oktobrī piedalīsies
Jelgavas kamerorķestris, meiteņu
koris «Spīgo», akordeoniste I.Āboliņa,
pianiste Zane Volberga pie ērģelēm un
solisti Kristīne Freimane (soprāns) un
Rihards Mačanovskis (baritons).

Ar kaimiņu tautas tradīcijām iepazīstinās Baltkrievu kultūras dienās
 Emīls Rotgalvis

ar mūsu pašu kolektīviem,» skaidro
Jelgavas baltkrievu biedrības «Ļanok»
No 12. līdz 17. oktobrim
priekšsēdētāja Jeļena Grīsle. Šogad kulJelgavā jau 14. reizi notiks
tūras dienas atklās baltkrievu nacionālās
Baltkrievu kultūras dienas,
virtuves meistarklase degustācija «Pani
kas dažādos pasākumos
Buļbačka», kas 12. oktobrī pulksten 15
iepazīstinās ar baltkrievu taunotiks Sabiedrības integrācijas pārvaldes
tas tradīcijām un vērtībām.
telpās Skolotāju ielā 8. Meistarklases
dalībnieki tiks iepazīstināti ar četru
«Šogad nevaram uzņemt viesus no saimnieku dažādajām draņiku jeb kartuBaltkrievijas, taču ikgadējās kultūras peļu pankūku receptēm. Pankūkas varēs
dienas būs, un tās sarīkosim kopā nogaršot kopā ar gaļas mērci mačanku

un pārliecināties, kā dažādas sastāvdaļas
izmaina ēdiena garšu. Pieteikšanās meistarklasei – līdz 8. oktobrim pa tālruni
26757978. Dalības maksa ir 3 eiro, un
vietu skaits ierobežots.
Ar baltkrievu nacionālo virtuvi ikviens
aicināts iepazīties arī bistro «Silva». Turpinot tradīciju, no 14. līdz 20. oktobrim
«Silvas» apmeklētāji varēs nogaršot dažādus baltkrievu ēdienus – zupas, otros
ēdienus un desertus –, kas papildinās
bistro ikdienas ēdienkarti.

Kultūras dienu gaitā ar Baltkrieviju
tiks iepazīstināti arī skolēni. 14. oktobrī
Jelgavas 5. vidusskolā viesosies «Ļanok»
ar prezentāciju «Kaimiņi». Tajā bērni
un jaunieši uzzinās vairāk par Baltkrievijas vēsturi, tautas kultūras vērtībām,
izcilākajiem šīs valsts pārstāvjiem un
ievērojamām vietām.
Savukārt kultūras dienu lielākais
pasākums būs noslēguma koncerts «Gadatirgus», kas 17. oktobrī pulksten 14
izskanēs Jelgavas kultūras namā. Tajā

piedalīsies Jelgavas baltkrievu biedrības
folkloras ansamblis «Ļanok», bērnu deju
ansamblis no Rīgas «Zadorinka» un
jauktais koris «Balti», kas ar kaimiņu
tautas kultūru iepazīstinās dziesmā un
dejā. Biļešu cena – 3 eiro. No 1. līdz 16.
oktobrim tās var iegādāties Skolotāju ielā
8, bet koncerta dienā – kultūras namā.
Apmeklētāji aicināti biļetes iegādāties
laikus, jo, ievērojot epidemioloģiskās
drošības prasības, zālē būs samazināts
vietu skaits.

