Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 27. septembrī laikā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Atjaunos satiksmi pār tiltu
Foto: Ivars Veiliņš

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Dzīvokļu īpašnieki lēmumus
var pieņemt arī elektroniski
 Anastasija Miteniece

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) klientu
informatīvajā sistēmā
ieviesusi jaunu iespēju – pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu elektroniski.
Jau šobrīd sistēmā
notiek pirmā lēmuma
pieņemšana.

 Anastasija Miteniece

Miera ielā turpinās
tilta pār Platoni rekonstrukcija – šonedēļ noslēgusies tā
pamata konstrukciju
izbūve un sākusies
brauktuves daļas asfaltēšana. Nākamajā nedēļā pa divām
tilta noasfaltētajām
braukšanas joslām
paredzēts atjaunot
satiksmes kustību.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Kristīne Vuškārniece
skaidro, ka Platones tilta rekonstrukcijas projekts tuvojas
noslēgumam: jau izbūvēta tilta

pamata konstrukcija – 12 betona urbpāļi, kuri ierakti astoņu
metru dziļumā, tilta upes balsti
un krasta balsti – un nodrošināts tilta laidums jeb klājs un
laiduma konstrukcijas plātne,
kas nostiprināta uz krasta balstiem. Būvdarbu gaitā tiltam
izbūvēta arī lietusūdens un
sakaru kanalizācija.
«Šobrīd labajā pusē, braucot
no Jelgavas Rīgas virzienā, tiek
asfaltētas divas tilta brauktuves joslas un bruģēta gājēju
ietve,» projektu vadītāja norāda: ja laikapstākļi būs labvēlīgi
un asfaltēšanas, kā arī tilta
slodzes mērījumi tiks paveikti
plānotajā laikā, 30. septembrī
pa asfaltēto tilta daļu tiks atjaunota satiksme. «Būvdarbu
noslēgumā jaunajam tiltam būs

četras 3,5 metrus platas braukšanas joslas, vienā pusē 2,5
metrus plats apvienotais gājēju
un velosipēdistu celiņš, bet otrā
pusē 1,5 metrus plata gājēju
ietve. Šobrīd paredzēts atklāt
satiksmi pa divām joslām, vienlaikus turpinot asfaltēt pārējo
tilta daļu,» skaidro K.Vuškārniece. Atjaunojot satiksmi pār
rekonstruēto tiltu, sāksies
pagaidu tilta demontāža.
Jāpiebilst, ka 1980. gadā uzbūvētā tilta kopējais platums ir
20,5 metri, garums – 42,5 metri. Projekta gaitā būs atjaunota
ne vien tilta konstrukcija, bet
arī sakārtots Miera ielas posms
no Lietuvas šosejas līdz tiltam
un vēl 50 metri Rīgas virzienā
jeb kopumā 164 metrus garš
posms, ieskaitot tiltu. Tāpat

ar laukakmeņu krāvumu nostiprinās Platones krastus un
izbūvēs apgaismojumu. Līdz ar
tilta rekonstrukciju tiks ieviesti
arī vairāki civilajā aizsardzībā
būtiski risinājumi – uzstādīta
jauna meteoroloģiskā stacija
un ūdens līmeņa noteikšanas
sensori, kā arī pie tilta izvietotas divas videonovērošanas
kameras.
Būvdarbus šajā Miera ielas posmā veic pilnsabiedrība
«LNK Industries Group». Saskaņā ar līgumu tie jāpabeidz
līdz 30. novembrim. Projekta
izmaksas atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam ir
1 747 777,77 eiro, no kuriem
1 miljons ir valsts budžeta
finansējums, bet pārējais – pašvaldības līdzfinansējums.

«Lai uzlabotu sadarbību ar
klientiem, ejam līdzi laikam un
cenšamies izmantot iespējas,
kuras sniedz mūsdienu tehnoloģijas. Pārvaldības procesā dažādi apspriežamie lēmumi dzīvokļu īpašniekiem dienaskārtībā ir
visai bieži, tomēr organizēt to
pieņemšanu vienmēr bijis darb
ietilpīgs process. Šobrīd mums
ir 14,5 tūkstoši klientu, no tiem
vairāk nekā 9000 izmanto JNĪP
informatīvo sistēmu. Tā ir platforma, kur notiek komunikācija
ar lielu daļu mūsu klientu, un,
ieviešot iespēju dzīvokļu īpašnieku lēmumus aptaujas veidā
pieņemt elektroniski, saskatām
vairākus ieguvumus. Ceram, ka
elektroniskā informācijas aprite
palielinās dzīvokļu īpašnieku,
kas būs piedalījušies lēmuma
pieņemšanā, skaitu un atvieglos pašu lēmuma pieņemšanas
procesu,» norāda JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis, papildinot:
elektroniskā sistēma palīdzēs
sasniegt arī tos dzīvokļu īpašniekus, kuri dzīvo ārzemēs, bet
kuriem ir īpašums Latvijā. Tāpat elektroniskā komunikācija
būs ievērojams resursu ietaupījums, jo līdz šim par katru
apspriežamo lēmumu dzīvokļu
īpašnieki bija jāinformē papīra
formātā.
«Turpmāk visus dzīvokļu
īpašnieku lēmumus aptaujas
veidā piedāvāsim pieņemt arī
elektroniski. Visi tie mājas dzīvokļu īpašnieki, kuri būs reģis-

trējušies mūsu informatīvajā
sistēmā, savā e-pastā saņems
uzaicinājumu piedalīties konkrēta lēmuma pieņemšanā – nobalsot «par» vai «pret». Papildus
sistēmā būs redzami katras
mājas apspriežamie jautājumi
ar aicinājumu dzīvokļu īpašniekiem piedalīties,» skaidro
J.Vidžis. Viņš akcentē, ka katrai
mājai vienlaicīgi var būt vairāki
apspriežami jautājumi. Būtiski
uzsvērt, ka lēmumu pieņemšana
elektroniski neizslēdz lēmumu
iepriekšējo pieņemšanas veidu
– tie dzīvokļu īpašnieki, kuri
nebūs iepazinušies ar piedāvāto
lēmuma projektu elektroniski,
informāciju saņems savā pastkastītē papīra formātā, tāpat kā
tas bija līdz šim.
Jāpiebilst, ka šogad, turpinot
pilnveidot informatīvo sistēmu,
tajā paplašinātas arī sistēmas
lietotāju autentifikācijas iespējas. Līdztekus banku – «Luminor» («Nordea», «DNB banka»),
«Swedbank», «Citadele» un
«SEB banka» – internetbankas
autentifikācijas pakalpojumiem
kopš jūlija iedzīvotājiem pieejama arī autentifikācijas iespēja
«eParaksts mobile» vidē. Šī
mobilā lietotne ir mūsdienīgs
un drošs rīks lietotāja identitātes apliecināšanai arī citās
informācijas sistēmās. JNĪP
uzsver: šis pakalpojums, tāpat
kā internetbanku nodrošinātais
autentifikācijas mehānisms,
atbilst augstākajiem drošības
standartiem. «Nereti daudzdzīvokļu namu dzīvokļos pastāvīgi
dzīvo īrnieki, bet, pateicoties
sistēmas iespējām, mēs varam
redzēt, ka informācija sasniedz
tieši dzīvokļa īpašnieku,» ieguvumus uzsver J.Vidžis.
JNĪP aicina dzīvokļu īpašniekus izmantot informatīvo
sistēmu, tādējādi atvieglojot
saziņu ar dzīvojamās mājas
pārvaldnieku, pakalpojumu
sniedzējiem un citiem dzīvokļu
īpašniekiem.

Sāk pieslēgt centralizēto apkuri pilsētas mājām, sabiedriskajiem objektiem un uzņēmumiem
 Ilze Knusle

kad termometra stabiņš nokrita
līdz nulle grādu atzīmei vai pat
Šonedēļ centralizētās
zemāk, – iedzīvotāji sarosījās un
apkures uzņēmums
sāka domāt par nepieciešamību
«Fortum Jelgava»
pieslēgt apkuri. Uzņēmuma
sācis pieslēgt apkuri
pārstāve Guntra Matisa gan
dzīvojamām mājām,
piebilst, ka modernizētie ēku
sabiedriskajiem objekindividuālie siltumpunkti pietiem, uzņēmumiem.
dāvā iespēju apkuri neatslēgt,
Līdz otrdienai apkubet izvēlēties temperatūru,
re bija nodrošināta
pie kuras apkure automātiski
23 mājām un vienai
vai nu ieslēdzas, vai izslēdzas,
sabiedriskai ēkai un
nodrošinot telpās nepārtrauktu
bija saņemts 31 piekomforta temperatūru. Jelgavā
teikums par apkures
šo tehnoloģiju piedāvāto iespēju
pieslēgšanu.
šogad izmantoja sešas dzīvojamās mājas.
Uzņēmumā norāda: kataliUzņēmuma Klientu apkalzators bija nakts uz pirmdienu, pošanas centrs šonedēļ saņem

daudz zvanu ar jautājumiem,
kas saistīti ar apkures pieslēgšanu, bet G.Matisa uzsver:
kārtība, kādā apkures sezonas
sākumā mājai tiek pieslēgta
apkure, ja tā bija atslēgta, nav
mainījusies, proti, ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopīgs
lēmums. Ar šo lēmumu un
rakstisku iesniegumu dzīvokļu
īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai jāvēršas pie mājas
pārvaldnieka, kas tālāk organizēs apkures pieslēgšanu. «Mēs
pārbaudām mājas parāda situāciju, un, ja parāda nav, apkure
tiek pieslēgta 48 stundu laikā,»
stāsta G.Matisa, akcentējot, ka
vispirms tā tiek nodrošināta

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

mājām, kurām nav parāda par
patērēto siltumu. SIA «Fortum
Jelgava» ir ap 16 000 klientu,
un apmēram 12 procenti no
tiem nav norēķinājušies par
siltume nerģiju. 31. augustā
kopējais klientu parāds Jelgavā
bija 2,6 miljoni eiro, tajā skaitā
iedzīvotāju parāds 2,3 miljoni
eiro, savukārt atlikusī summa
ir juridisko klientu parāds.
Uzņēmumā norāda: salīdzinot
ar situāciju, kāda bija, sākoties
apkures sezonai 2018. gadā,
kopējais parāda apjoms pilsētā
nedaudz samazinājies.
Saskaņā ar Siltumenerģijas
piegādes un lietošanas noteikumiem pirms apkures sezonas

63048800

birojs@info.jelgava.lv

uzsākšanas ikvienai ēkai būtu
jāveic siltumapgādes sistēmas
hidrauliskā pārbaude, tomēr,
kā atzīst pilsētā lielākā namu
pārvaldnieka SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
valdes loceklis Juris Vidžis,
iedzīvotāji ar to grēko. «Iedzīvotāji pilnībā neizprot, ka tas
nepieciešams viņu pašu drošībai: ir būtiski pirms apkures
pieslēgšanas identificēt mājas
siltumapgādes sistēmas vājās
vietas, lai varētu problēmas novērst, jo apkures sezonas laikā
veikt remontdarbus ir sarežģīti
vai pat neiespējami, turklāt
avārijas gadījumā iedzīvotājiem
būs diskomforts, jo apkure būs

jāpārtrauc,» skaidro J.Vidžis.
Gatavojoties šai apkures sezonai, «Fortum Jelgava» līdzās
biokoģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā būvē akumulācijas
tvertni, kas ļaus efektivizēt
siltumapgādes procesu pilsētā.
25,75 metrus augstais rezervuārs jau uzbūvēts, tvertne
ir nokrāsota, un tai tiek klāta
siltumizolācija. Akumulācijas
tvertni nodot ekspluatācijā
plānots oktobra beigās vai novembra sākumā.
Jāpiebilst, ka siltumenerģijas
tarifs Jelgavā ir 54,28 eiro bez
PVN par megavatstundu – tas
ir spēkā kopš 2018. gada 1.
novembra.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Tas ir mīts, ka profesionālajā skolā
mācīties ir vieglāk nekā vidusskolā»
 Jānis Kovaļevskis

«Ja jautātu man, es ministra amatā virzītu tikai
profesionālās skolas absolventu, jo viņi savu karjeru
veidojuši pakāpeniski, soli
pa solim – no mācekļa
līdz nozares profesionālim, perfekti pārzinot savu
jomu,» profesionālās izglītības kompetences centra
«Jelgavas tehnikums» 50.
jubilejas priekšvakarā saka
izglītības iestādes direktore
Janīna Rudzīte.
«Profesionālās izglītības piedāvātās
iespējas pēdējos gados ir būtiski mainījušās. Mums ir moderna izglītības
bāze, pasniedzējiem un audzēkņiem
ir iespēja regulāri doties pieredzes
apmaiņas braucienos un praktizēties
citās Eiropas profesionālās izglītības
iestādēs un uzņēmumos, tādēļ par audzēkņu trūkumu nevaram sūdzēties.
Gluži otrādi – tādās specialitātēs kā
datorsistēmu tehniķis un automehāniķis mums pat veidojas konkurss,»
norāda Jelgavas tehnikuma direktore.
«Aicinu visus Jelgavas tehnikuma absolventus un bijušos darbiniekus uz skolas 50 gadu jubilejas salidojumu
28. septembrī no pulksten 15.30. Tā būs iespēja ne tikai satikties ar kursabiedriem un pasniedzējiem, bet arī
Šogad Jelgavas tehnikumam redzēt, kā mainījusies mūsu skola,» saka profesionālās izglītības kompetences centra «Jelgavas tehnikums»
aprit 50 gadi – kā mainījies direktore Janīna Rudzīte.
Foto: Ivars Veiliņš
apgūstamo specialitāšu piedāvājums skolas pastāvēšanas uz mūsu skolu nāk motivēti jaunieši, veidojās arī viesmīlības pakalpojumu
Salīdzinoši nesen kā jaunikuri ir gatavi nopietni strādāt un tur- speciālistu programmā. Sadarbībā ar nājums profesionālās izglītības
vēsturē?
Sākotnēji izglītības iestāde tika pināt savu kvalifikācijas celšanu arī LLU Vides un būvzinātņu fakultāti jomā tika ieviesta darba vidē
izveidota kā Jelgavas pilsētas 45. pēc tehnikuma absolvēšanas. Pēc sta- šogad uzsākām mērniecības tehniķu, balstīta apmācība. Kāda ir jūsu
profesionāli tehniskā vidusskola, tistikas datiem, katru gadu aptuveni pēc kuriem ir pieprasījums darba pieredze šajā ziņā?
piedāvājot apgūt celtniecības specia- 20 procenti mūsu absolventu turpina tirgū, apmācību. Tāpat populāras ir
Darba vidē balstīto mācību īstelitātes, bet pakāpeniski, sekojot darba studijas koledžā vai augstskolā, bet tādas specialitātes kā mēbeļu gald- nošanas pilotprojekts tika aizsākts
tirgus pieprasījumam, piedāvājums 38 procenti uzsāk strādāt iegūtajā nieks, inženierkomunikāciju tehniķis 2013. gadā, un tajā pēc brīvprātības
un automehāniķis.
tika paplašināts, un šobrīd profesio- specialitātē.
principa iesaistījās sešas profesionālās
Lielākais izaicinājums profesionāApgūstamo profesiju pieprasījums izglītības iestādes un to sadarbības
nālās izglītības kompetences centrā
«Jelgavas tehnikums» var apgūt 12 lajām skolām šobrīd ir kvalificētu lielā mērā ir saistīts ar darba tirgu un partneri – darba devēji. 2017. gada
specialitātes tādās jomās kā celtnie- pasniedzēju piesaiste. Piemēram, prognozējamo atalgojumu konkrētā janvārī Latvijas Darba devēju konfecība, kokapstrāde, autotransports, programmēšanā mums nodarbības nozarē. Mūsu programmēšanas spe- derācija sāka īstenot projektu «Profedatorsistēmas, zemes ierīcība un vies- vada arī nozarē strādājoša uzņēmuma cialitātes absolventi jau šobrīd attāli- sionālās izglītības iestāžu audzēkņu
mīlība. 50 gadu laikā kopumā esam vadītājs, kurš to redz gan kā savu nāti strādā starptautiskās kompānijās, dalība darba vidē balstītās mācībās
sagatavojuši 12 tūkstošus speciālistu. aicinājumu, gan kā iespēju piesais- vienlaikus turpinot studijas augstskolā. un mācību prakses uzņēmumos» – tā
tīt kvalificētus speciālistus savam
ir pozitīva iniciatīva, kurā mēs aktīvi
Uzņēmēji bieži vien uzsver, ka piedalāmies, sniedzot audzēkņiem
Viens no valsts politikas plāno- uzņēmumam. Likumdošana šobrīd
šanas dokumentu uzdevumiem ir atļauj profesionālajām skolām līdz profesionālās izglītības prog- apmācības iespējas uzņēmumos. Šī
panākt, lai puse no pamatskolas 360 stundām gadā piesaistīt nozares rammas esot pārāk vispārējas ideja ir aizgūta no Vācijas pieredzes,
absolventiem izvēlētos mācības profesionāļus arī bez pedagoģiskās un nesagatavo darba tirgus va- kur tā darbojas mazliet citādāk, proti,
turpināt profesionālās izglītības izglītības, un mēs šo iespēju labprāt jadzībām. Pēc kāda principa tiek jaunietis iet uz konkrētu uzņēmumu,
veidotas mācību programmas kuram ir sadarbības līgums ar profeiestādēs, bet šobrīd joprojām izmantojam.
Jelgavas tehnikumā, un cik bieži sionālās izglītības iestādi, pieteikties
lielākā daļa jauniešu izvēlas māKāds pēdējos gados ir audzēk- tās tiek pārskatītas?
cīties vidusskolā. Kas, jūsuprāt,
darbā. Uzņēmumā izglītojamais trīs
Mēs nevaram atļauties gatavot ļoti dienas nedēļā apgūst profesijas prakbūtu darāms, lai sasniegtu izvir- ņu atbirums, un kādu iemeslu dēļ
jaunieši pārtrauc mācības?
šauras jomas speciālistus, tā sauktos tiskās iemaņas, bet divas dienas skolā
zīto mērķi?
Vidēji katru gadu no skolas atskai- tapiņu sitējus, lai brīdī, kad uzņē- – teorētiskās zināšanas. Visa mācību
Tas ir mīts, ka profesionālajā skolā
mācīties ir vieglāk nekā vidusskolā, tām aptuveni 10 procentus audzēkņu. mējs iegādāsies robotizētu iekārtu perioda laikā uzņēmums jaunietim
turklāt skolēniem ar viduvējām sek- Atbiruma iemesli ir visdažādākie – konkrētas funkcijas veikšanai, mūsu maksā stipendiju, bet pēc kvalifikāmēm ir daudz grūtāk vienlaikus iegūt pārsvarā tie ir ģimenes apstākļi, kāds absolventi nezaudētu pieprasījumu cijas eksāmena uzņēmums iegūst
gan profesionālo kvalifikāciju, gan ar vecākiem maina dzīvesvietu, kāds darba tirgū. Profesionālās skolas tieši savām vajadzībām apmācītu
vidējo izglītību. Līdz ar ES projektu atrod darbu, kuru vairs nevar apvie- absolventam jāpārzina sava joma, speciālistu. Latvijā notiek otrādi, proti,
investīcijām daudz izdarīts, lai celtu not ar skolu, kāds savukārt atzīst, ka lai nepieciešamības gadījumā varētu izglītojamais sākumā izvēlas izglītības
profesionālās izglītības prestižu, ir izvēlējies sev nepiemērotu profesiju. mainīt darbības profilu un apgūt ko iestādi un tad prakses laikā dodas uz
mainījusies profesionālo skolu vide, Aizvadītajā mācību gadā atskaitījām jaunu. Ja uzņēmēji vēlas, lai audzēkņi uzņēmumu, kas ir iesaistījies projektā.
80 izglītojamos.
apgūst kādas tieši viņu uzņēmumam
piedāvājums.
svarīgas prasmes, tad to var darīt proLai skolēns pēc pamatskolas pieVācijā ir viena no atzītākajām
Kuras šobrīd ir populārākās fesionālās prakses laikā uzņēmumā. profesionālās izglītības sistēņemtu lēmumu par labu profesijas
apguvei, šai izvēlei jābūt pamatotai, jo specialitātes, un vai profesionā- Visas mācību programmas veidojam, mām Eiropā un virknē profesiju
mūsu pieredze liecina, ka profesionālo lajā izglītībā varam runāt arī par pamatojoties uz darba tirgus pieprasī- nepieciešams īpašs meistara
kvalifikāciju iegūst tikai tie izglītoja- uzplūdumiem, kad pēkšņi pieaug jumu un sadarbībā ar profesionālo no- sertifikāts. Vai atbalstāt šādu
mie, kuriem patīk izvēlētā profesija, pieprasījums pēc kādas noteiktas zaru asociācijām. Kā papildu iespēju pieeju, un kā tas varētu ietekmēt
uzņēmējiem piedāvājam darbinieku profesionālās izglītības prestižu?
tādēļ 6.–9. klašu skolēniem organi- profesijas?
Datorsistēmu tehniķa profesiju apmācību kādu noteiktu darbību
zējam interešu izglītības nodarbības,
Tas nav tikai Vācijā – arī Norvēģijā,
sniedzot priekšstatu par mūsu piedā- šogad vēlējās apgūt 52 jaunieši, bet veikšanai, piemēram, riepu montāžai, lai atvērtu autoservisu, ir jāuzrāda
vātajām specialitātēm. Vēlamies, lai uzņemt varējām tikai 30, konkurss pieaugušo izglītības programmās.
diploms. Latvijas Amatniecības meis-

taru kamerā var iegūt gan amata
zeļļa diplomu, gan amata meistara
diplomu. Tā ir katra brīva izvēle – kā
iegūt kvalifikāciju. Šaubos, ka tik
striktas papildu prasības mums kaut
ko dotu, tas drīzāk pat varētu bremzēt ekonomisko attīstību.
Šobrīd daudzi, kas apguvuši praktiskā darba iemaņas patstāvīgi,
nāk pie mums, lai novērtētu ārpus
formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu ne zemāk par piecām
ballēm, saņemtu profesionālās kvalifikācijas apliecību. Mēs testējam šo
cilvēku zināšanas un prasmes, nepieciešamības gadījumā informējam, kas
jāapgūst papildus, un konsultējam, lai
pretendents varētu sekmīgi nokārtot
kvalifikācijas eksāmenu.
Kā jūs raksturotu savus audzēkņus? Kāds šobrīd ir Jelgavas
tehnikuma audzēkņa portretējums?
Audzēkņi kļuvuši motivētāki, un
lielākā daļa uz tehnikumu nāk jau ar
mērķi. Vēlme apgūt konkrētu profesiju pārsvarā vai nu ir saistīta ar ģimenes locekļu pieredzi un pozitīvām
atsauksmēm par nozari, piemēram,
informācijas tehnoloģijām, vai arī
profesija tiek uzlūkota kā iespēja
ātrāk sākt pelnīt un kļūt patstāvīgam.
Šobrīd tiek būvēta Jelgavas
tehnikuma sporta halle – kad to
plānots pabeigt?
Jelgavas tehnikumā ir 990 izglītojamo, bet esošā sporta zāle būvēta
500 audzēkņiem, tādēļ ar vienu mazo
sporta zāli mums bija par maz. Atbilstoši līgumam jaunās sporta zāles,
kura atradīsies mūsu ēku kompleksa
pagalmā, būvniecībai jānoslēdzas 15.
maijā.
Apsveram iespēju līdzšinējās sporta zāles vietā izbūvēt jaunu mācību
korpusu, kur varētu izvietot mācību
laboratorijas.
Kā redzat profesionālās izglītības un jūsu skolas turpmāko
attīstību?
Savulaik pie mums varēja apgūt
elektriķa profesiju, un elektrotehniķu programmu augstā līmenī mūsu
skolas piedāvājumā vēlamies atjaunot. Tāpat strādājam pie pieaugušo
izglītības programmām, kur plānojam
nodrošināt gan tālākizglītības, gan
profesionālās pilnveides, gan neformālās izglītības programmas, kā arī
atsevišķus moduļus. Pēc uzņēmēju
pasūtījuma piedāvājam izstrādāt kursu programmas, konkrētu prasmju
apguvei izmantojot tehnikuma bāzē
esošās tehnoloģijas.
Tomēr, lai palielinātu savu piedāvājumu, mums jādomā par dienesta
viesnīcas kapacitātes paplašināšanu. Varam nodrošināt 308 vietas,
un šobrīd tās ir pilnībā aizņemtas.
Pieprasījums pēc dienesta viesnīcas
pārsniedz mūsu iespējas, jo audzēkņu
līdzmaksājums par vietu kopmītnē
ir tikai 8,54 eiro. Vietu trūkums ir
viens no ierobežojumiem, kādēļ šobrīd
nevaram uzņemt vairāk audzēkņu, jo
īres tirgus piedāvājums mūsu jauniešiem lielākoties ir par dārgu.

Kura no prioritātēm 2020. gada valsts budžetā būtu jārisina kā pirmā?
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LLU pirmoreiz
iekļūst starptautiskā
universitāšu reitingā
 Anda Dzenža

Septembrī publicēts
jaunākais pasaules
universitāšu reitings
«Times Higher Education 2020», kurā
starp 1400 labākajām
pasaules universitātēm nosauktas trīs
universitātes no Latvijas, tostarp LLU, kas
prestižajā reitingā
iekļuvusi pirmo reizi
un starptautiskajā
vidē zināma kā Latvia University of Life
Sciences and Tech
nologies, informē
LLU Komunikācijas
un mārketinga centra
komunikācijas vadītāja Lana Janmere.
Šajā reitingā tiek vērtētas
pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules un
to sasniegumi. Vērtējumu
veido, izmantojot dažādus
kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide),
zinātne (apjoms, ienākumi,
reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais
profils (mācībspēki, studenti,
pētījumi) un ienākumi no
nozares (zināšanu pārnese).
Kopumā reitinga kvalitātes prasībām atbilst gandrīz
1400 augstākās izglītības un
pētniecības iestādes no 92 pasaules valstīm. LLU reitingā
ierindojusies grupā 1001+.
Visaugstākos rādītājus LLU
ieguvusi zinātnē un zināšanu
pārnesē, konkurējot arī ar
Latvijas Universitāti un Rīgas
Tehnisko universitāti un iekļūstot pasaules 1000 labāko

Nākamnedēļ Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) metodiskajā bibliotēkā, kā arī Jelgavas
pilsētas bibliotēkā akcijas «Dienas bez rindām»
gaitā notiks praktiskās
nodarbības, kuru laikā
ikviens varēs vairāk uzzināt par e-pakalpojumu
lietošanu. Konsultācijām iepriekš jāpiesakās.
Latvijā akcija «Dienas bez rindām» norisinās jau piekto gadu,
un arī šoreiz tās mērķis nemainīgi
ir iedrošināt sabiedrību pieteikt
valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī
iepazīstināt ar e-pakalpojumu
daudzveidību, lai ar dažādām
dzīves situācijām saistītas formalitātes varētu ātrāk un ērtāk
nokārtot tiešsaistē. Pērn akcija
norisinājās 158 pašvaldību un
valsts iestādēs un to filiālēs visā
Latvijā, un, kā liecina akcijas
dalībnieku aptauja, 91 procentam klientu pēc konsultācijām
radusies lielāka izpratne par
e-pakalpojumu izmantošanas
ieguvumiem. «Arī šogad aicinām
iedzīvotājus nākt un uzdot interesējošos jautājumus par iespējām
e-vidē,» aicina ZRKAC bibliotēkas
vadītāja Vija Rimdenoka, papildi-

ZIŅAS

Veido piemiņas vietu Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru piemiņai
Foto: JV

augstskolu vidū. Atbilstoši
zinātnes rādītājiem LLU ir
ieguvusi 714. vietu, bet zināšanu pārnesē – 913. vietu.
«Iekļūšana reitingā ir starptautiska atzinība par nozīmīgo darbu, kuru mūsu
zinātnieki īsteno dažādās
zinātņu jomās – biozinātnēs,
inženierzinātnēs un sociālajās
zinātnēs. Turklāt reitinga
rezultāti apliecina, ka esam
stratēģiski nozīmīgi tautsaimniecības nozarēm un zināšanu
pārnesē spējam konkurēt ar
citām universitātēm. Reitinga
rezultātus izmantosim kā instrumentu, lai izvērtētu savas
stiprās puses, kā arī virzienus,
kuros nepieciešama pilnveide. Reitingā minēto vadošo
universitāšu priekšrocība ir  Anastasija Miteniece
tām pieejamais finansējums,
kāds Latvijas augstskolām
Jelgavas pašvaldība
nekad nav bijis, tādēļ LLU
sadarbībā ar Jauniekļūšanu tajā vērtējam kā
sardzes centru īsteteicamu sas niegumu. Esam
no Latvijas simtgadei
spējuši efektīvi izmantot neveltītu projektu «Atlielos resursus, kas pieejaceries Lāčplēšus» – tā
mi augstākajai izglītībai un
gaitā Meža kapos tiek
zinātnei. Savu iesākto ceļu
labiekārtota vieta, kur
uz izcilību turpināsim, lai
šomēnes uzstādīs stēnākotnē iegūtu vēl augstāku
las jeb akmens plāknovērtējumu,» uzsver LLU
snes Jelgavas pilsētas
rektore Irina Pilvere.
un Jelgavas novada
Jāpiebilst, ka līdz šim LLU
Lāčplēša Kara ordeņa
bija iekļuvusi starp labākajām
kavalieru piemiņai.
universitātēm QS Eiropas
21. novembrī šī piemijaunattīstības un Centrālāziņas vieta tiks atklāta.
jas valstu augstskolu reitingā,
kurā ik gadu tiek nosauktas
«Lāčplēša Kara ordenis bija
reģiona 250 labākās universi- pirmais un augstākais Latvijas
tātes, taču iekļūšana «Times
Higher Education» pasaules
universitāšu reitingā norāda
uz LLU starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju  Anastasija Miteniece
daudz plašākā mērogā, kas
Ar laipas atjaunošanu
šobrīd būtiski pieaugusi.

valsts apbalvojums, ko piešķīra
par kauju nopelniem Brīvības
cīņās. Ar šo projektu vēlamies
stiprināt izpratni un informētību par tā laika notikumiem,
vienlaikus godinot Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru piemiņu,» skaidro Jaunsardzes
centra Plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Leimane, papildinot,
ka projekta gaitā izstrādātas
vienota parauga piemiņas stēlas, kuras sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām, tostarp Jelgavas
pašvaldību, tiek papildinātas
ar attiecīgās teritorijas Lāč
plēša Kara ordeņa kavalieru
vārdu gravējumiem un uzstādītas piemiņas vietās. Šobrīd
34 pašvaldībām izgatavotas
kopumā 78 stēlas.

Meža kapos paredzēts izvietot sešas akmens plāksnes ar
iegravētiem Jelgavas pilsētā
un Jelgavas novadā dzimušiem
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdiem – uz trim tiks
iegravēti 36 jelgavnieku, bet
uz otrām trim – 31 Jelgavas
novadā dzimušā Lāčplēša Kara
ordeņa kavaliera vārds.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Inga Bernāne skaidro, ka šobrīd
piemiņas vietā – Meža kapos pie
kapličas – jau izbūvēti pamati,
kā arī labiekārtota teritorija
– iestādītas tūjas un iesēts zāliens. Savukārt oktobrī tur tiks
izvietotas stēlas ar gravējumu,
kuras izgatavo SIA «Akmens
apstrādes centrs AKM».

not: praktisko nodarbību akcents
ir valsts pārvaldes pakalpojumu
portāla Latvija.lv piedāvātās
iespējas – pabalstu pieteikums,
deklarācijas aizpildīšana, mājdzīvnieku reģistrācija un dažādi
citi jautājumi.
Nodarbības ZRKAC bibliotēkā
notiks 2. oktobrī no pulksten 8 līdz
18 pēc pieraksta – dalībniekam jāsazinās ar pasākuma kontaktpersonu, piesakot interesējošo tēmu
un nodarbības laiku. Katrai konsultācijai tiks atvēlēta apmēram
stunda. Pieteikties bezmaksas
praktiskajai nodarbībai var līdz 27.
septembrim pa tālruni 63012161
vai e-pastu biblio@zrkac.jelgava.
lv. Ņemot vērā, ka nodarbības
gaitā iedzīvotājam būs jāreģistrējas Latvija.lv sistēmā, līdzi jāņem
internetbankas autentifikācijas
līdzekļi vai e-paraksts.
Savukārt Jelgavas bibliotēkā
individuālās bezmaksas konsultācijas latviešu un krievu valodā
par e-pakalpojumu izmantošanu
notiks no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Pieteikties konsultācijām
var, zvanot pa tālruni 29118019
vai aizpildot pieteikumu Jelgavas
pilsētas bibliotēkas 1. stāvā Akadēmijas ielā 26, kā arī tiešsaistē
https://ej.uz/32ew.
Ikgadējā akcija «Dienas bez
rindām» notiek integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes
programmas «Mana Latvija.lv.
Dari digitāli!» gaitā.

noslēgusies Mīlestības
alejas apkārtnes labiekārtošana, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».

«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna Barkovska skaidro,
ka laipa Mīlestības alejā izbūvēta
pirms vairāk nekā 10 gadiem. Šajā
laikā tai vairākkārt mainīti nolietojušies elementi, savukārt šovasar
konstatēts, ka konstrukcijai nepieciešama nopietnāka atjaunošana.
«Gadu gaitā konstrukcija bija
ļoti nolietojusies, tādēļ vajadzēja
nomainīt teju visus sapuvušos
elementus – gan dēļus, gan margas,» skaidro Ž.Barkovska. Laipu
atjaunoja SIA «VDS».
Labiekārtošanas darbi Mīlestības alejā īstenoti arī iepriekš – maijā pēc restaurācijas atpakaļ savā
vietā Mīlestības alejā uzstādīts
advokātam Kristapam Ludvigam
Tečam veltītais kapa piemineklis:
urna ar divām čūskām un liesmiņu. Restaurācijas procesā notīrīts
pieminekļa marmors, tas nedaudz
pielabots un apstrādāts ar aizsargmateriālu. Tāpat postamenta akmeņi tika nomainīti pret jauniem,
kā arī atjaunoti pieminekļa uzraksta burti un iztaisnoti granīta
stabiņi ap pieminekli. Piemineklis
advokātam K.L.Tečam ir valsts
nozīmes kultūras piemineklis.
Leģenda vēsta, ka apmēram pirms
225 gadiem Jelgavā dzīvojuši divi
dižciltīgi muižnieki: K.L.Tečs un
Zigismunds Georgs Švanders. Abi
draugi bija iecienījuši pastaigu pa
skaisto aleju, un, kad muižnieki
nomira, viņus pēc pašu vēlēšanās
apglabāja katru savā alejas galā,
uzceļot lepnus pieminekļus.

3

Īsi
 Garozas ielā pie krustojuma
ar Parka ielu izbūvēta neregulējama gājēju pāreja, informē
pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība». Lēmums par
gājēju pārejas ierīkošanu Garozas
ielā pie Parka ielas pieņemts Satiksmes kustības drošības komisijā.
«Vairāki Parka un citu tuvējo ielu
iedzīvotāji vērsās iestādē ar lūgumu nodrošināt šajā Garozas
ielas posmā gājēju pāreju. Rīta
stundās viņi dodas uz dzelzceļa
staciju «Cukurfabrika» un šķērsot
Garozas ielu, kas ir tranzītiela ar
intensīvu satiksmes kustību, ir
nedroši, bet tuvākā gājēju pāreja
pieejama vien Garozas ielā pie
krustojuma ar Aviācijas ielu,»
skaidro «Pilsētsaimniecības» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis, uzsverot: ar mērķi uzlabot satiksmes drošību šajā posmā
nodrošināta neregulējama gājēju
pāreja.
AS «Baltijas gumijas fabrika»
(reģ.Nr.40003411758) saistībā ar darba
apjoma palielināšanos aicina darbā

Atjaunota laipa Mīlestības alejā

Aicina uz praktiskajām
nodarbībām par
e-pakalpojumu lietošanu
 Anastasija Miteniece

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES):
gumijas apgriezējus(-as);
izejvielu sagatavotājus(-as);
remontatslēdznieku(-ci).

Piedāvājam:
• darbavietu Jelgavā, Aviācijas ielā 18;
• apmācības uzņēmumā;
• sociālās garantijas;
• pastāvīgu darbu;
• darba algu no 430 līdz 800 EUR (bruto)
(atkarīga no amata un darba rezultātiem).
CV vai pieteikumu lūgums sūtīt pa e-pastu
personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis 29764238 (personāla speciāliste).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks
aicināti uz darba interviju.

AS «Jelgavas mašīnbūves rūpnīca»
(reģ.Nr.40003028515) aicina darbā

GALVENO ENERĢĒTIĶI

Darba pienākumos ietilpst vadīt ikdienas
enerģētikas iecirkņa darbinieku darbu esošajās rūpnīcas teritorijās Jelgavā.
Galvenie pienākumi ir uzturēt/nodrošināt
objektos:
• apkures sistēmu darbību;
• kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmu;
• elektrību un ar to saistītos jautājumus.
Piedāvātais atalgojums – 1200 EUR (bruto)
+ prēmijas.

SĒTNIEKU(-CI)/APKOPĒJU

Darbs var būt Rūpniecības vai K.Barona ielā.
Piedāvātais atalgojums – 430 EUR (bruto).
CV, norādot vakanci, lūgums sūtīt pa
e-pastu emz@apollo.lv.
AS «G4S Latvia» (reģ.Nr.40103058465)
aicina darbā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (reģ.Nr.90010680747)
izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas

datorsistēmu un datortīklu administratora
amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

Darba pienākumi:
• datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana;
• datortīkla konfigurēšana un uzturēšana;
• tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem;
• IT aprīkojuma uzskaite;
• dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā;
• informācijas sistēmu, to platformu darbību nodrošināšana un izmaiņu ieviešanu realizācija;
• informācijas sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrāde.
Pamatprasības:
• augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju zinātnē;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā,
sistēmu administrēšanā un datortehnikas apkopē;
• zināšanas un prasmes informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā;
• izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs» darbības jomām;
• angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma
tabulai (http://www.europass.lv/valodu-pase);
• labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.
Motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (CV) atbilstoši Europass CV standartam, kas
pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citu
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 13. oktobrim lūdzam nosūtīt Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādei «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» Sarmas ielā 4,
Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi «Pieteikums konkursam uz Informācijas aprites
un analīzes nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu».
Amatalga – līdz 1134 euro (amats klasificēts 19.5. amata saimes IIB līmenī (9. mēnešalgu grupa)).
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie
personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs». Kontaktinformācija:
Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3003.
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Nākamnedēļ atklās satiksmi pār
jauno Svētes tiltu Būriņu ceļā
 Ritma Gaidamoviča

Lai mazinātu intensīvu no
krišņu izraisītu applūšanas
risku Svētes upei piegulošajās teritorijās, šogad veikti
virkne darbu Būriņu ceļa un
Sniega ielas apkaimē. Viens
no vērienīgākajiem – jauna
tilta būvniecība pār Svēti
Būriņu ceļā: veco koka tiltu, kas savu laiku jau bija
nokalpojis, nomainījis jauns
dzelzsbetona tilts ar lielāku
nestspēju. Kaut gan vēl nepieciešami atsevišķi darbi,
lai varētu teikt, ka tilts ir
pilnībā gatavs, nākamnedēļ
to plānots atvērt satiksmei.
Taču paralēli šajā rajonā turpinās citi darbi applūšanas
risku samazināšanai – tiek tīrīti un veidoti jauni grāvji un
caurtekas, ir demontēts tilts
Vītolu ceļā, tā vietā izbūvēta caurteka regulators un
uzbērts Vītolu ceļa posms
no caurtekas līdz Miezītes
ceļam, bet tuvākajā laikā
sāksies koka laipu būvniecība Sniega ielai piegulošajās
applūstošajās pļavās.
Jelgavas pašvaldība Būriņu ceļa un
Sniega ielas apkaimē īsteno projektu
«Kompleksu pasākumu īstenošana
Svētes upes caurplūdes atjaunošanai
un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās». Tas
ietver virszemes notekūdeņu sistēmas
sakārtošanu Būriņu ceļa posmā no
Blāzmas līdz Zemgaļu ielai, Svētes
caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu
ceļa tilta jeb jauna tilta būvniecību
pār upi, novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa – caurtekas
pārbūvi –, kā arī zaļās infrastruktūras
izveidošanu Sniega ielai piegulošajās
teritorijās.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Kristīne
Vuškārniece skaidro, ka šobrīd objektā
paveikti aptuveni puse no plānotā un
finiša taisnei tuvojas viens no vērienīgākajiem darbiem – tilta pār Svēti izbūve
Būriņu ceļā, kura celtniecība sākās
jūnijā. «Tilts ir gandrīz gatavs, un tuvākajās dienās to atklās satiksmei. Tiesa,
darbi tur vēl turpināsies – būvniekiem
pie tilta jānostiprina krastu nogāzes.
Jāpiebilst, ka projekta gaitā ne tikai
uzbūvēts tilts, bet arī sakārtotas tilta
uzbrauktuves, proti, aiz tilta kreisajā
krastā ieklāts asfaltbetona segums 15
metru garumā, labajā – 17,5 metru
garumā, bet pēc šī pārejas posma izbūvēts jauns grants segums 22,5 metru
garumā kreisajā krastā un 40 metru
garumā labajā krastā, bet abpus tiltam
būs uzstādītas tērauda drošības barjeras,» stāsta K.Vuškārniece.
Lai novērstu plūdu apdraudējumu,
Būriņu ceļa un Sniega ielas apkaimē
aktīvi turpinās virszemes notekūdeņu
sistēmas sakārtošana, kas ir viena no
darbietilpīgākajām projekta aktivitātēm, – tiek veikta koku un krūmu
izciršana, grāvju atjaunošana, caurteku tīrīšana, to pārbūve un izbūve.
«Līdzšinējā novadgrāvju sistēma šajās
teritorijās funkcionēja nepilnīgi, līdz ar
to nenodrošināja ūdens novadīšanu un
intensīvu nokrišņu gadījumā applūda
ielas un privātmāju teritorijas. Risinot
šo problēmu, tur tiek tīrīti grāvji. Vietās, kur to nebija, tiek izrakti jauni,
bet vietās, kur tos ielas platuma dēļ
nevarēja izrakt, zem zemes izbūvēti
lietusūdens drenāžas kolektori,» tā
«Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja Liene Klauža, piebilstot, ka tādus
kolektorus izbūvē Upeņu, Keramiķu
un Briežu ielā. Līdz ar grāvju tīrīšanu

pārbūvētas arī caurtekas zem iebrauktuvēm uz privātmājām. «Vēsturiski
tas ir mazdārziņu rajons, kurš šobrīd
jau kļuvis par privātmāju teritoriju.
Atsevišķās ielās grāvji bija pavisam
aizauguši, tajos izbūvētas dažāda
izmēra caurtekas vai vispār to nebija,
un tas būtiski apgrūtināja caurplūdi
un ūdens novadīšanu. Tīrot grāvjus,
zem iebrauktuvēm uz privātmājām
tiek izbūvētas jaunas 300 milimetru
diametrā caurtekas, turklāt visas tādā
augstumā, lai nodrošinātu vienmērīgu
un ātru ūdens caurplūdi,» papildina
L.Klauža, norādot, ka tur kopumā būs
60 jaunas caurtekas, tostarp šobrīd
uzstādītas jau aptuveni 40.
K.Vuškārniece skaidro, ka pēc lietusūdens kanalizācijas tīkla izpētes
atklājies, ka Bebru ceļā vairākās vietās
ir bojāti lietusūdens kanalizācijas kolektori, tāpēc tie nomainīti. Jauns kolektors izbūvēts Bebru ceļa un Smilgu
ielas, kā arī Bebru ceļa un Palu ielas
krustojumā.
Šobrīd arī veikti atsevišķi darbi
applūstošajās palienes pļavās starp
galveno novadgrāvi un Sniega ielu, kur
tiks izbūvēta atbilstoša infrastruktūra,
lai izveidotu atpūtas zonu ar koka laipu
celiņu tīklu. «Koka laipu celiņu tīklam
jābūt pabeigtam līdz 20. janvārim.
Applūstošajās pļavās jau atzīmēta koka
celiņu trase, un tuvākajās dienās, ja to
ļaus laikapstākļi, būvnieki tur plāno
sākt zemē dzīt skrūvpāļus, uz kuriem
nostiprināt koka laipas. Tās būs aptuveni 1–2 metrus virs zemes, lai pa
laipām varētu pārvietoties arī tad, kad
pļava ir applūdusi vai mitra,» stāsta
K.Vuškārniece, piebilstot, ka celiņu
tīkls tiks savienots ar trim grantētām
takām, kas jau izbūvētas. Koka laipu
kopgarums Svētes palienes pļavās būs
apmēram 1,6 kilometri. «Domājot par
drošību, laipām būs arī margas. Laipu
uzstādīšana gan sāksies mazliet vēlāk,»
norāda K.Vuškārniece. Tāpat palienes
pļavās starp galveno novadgrāvi un
Sniega ielu vairākās vietās ir izveidoti
mitrāji, kuros iestādītas niedres, smaržīgās kalmes un vītolu vējmietiņi.
Visiem būvdarbiem Būriņu ceļa
un Sniega ielas piegulošajā teritorijā
jābūt pabeigtiem līdz nākamā gada 20.
janvārim. Kopējās projekta izmaksas
ir 2 100 900 eiro, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsta
apjoms 1 785 765 eiro, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām 78 783,75 eiro
un Jelgavas pašvaldības finansējums
236 351,25 eiro.

Foto: Ivars Veiliņš

Lai uzlabotu upes caurplūdi un pavasarī mazinātu ledus
sastrēgumus, Būriņu ceļā pār Svēti vecā koka tilta vietā
šovasar uzbūvēts jauns dzelzsbetona tilts ar asfalta segumu. Satiksmi pār to plānots atklāt nākamnedēļ. Jaunais
tilts ir augstāks par iepriekšējo un ar lielāku nestspēju. Tā
kopējais platums ir 6,3 metri, tostarp pieci metri ir brauktuve – viena josla katrā virzienā. Tilta malās izbūvētas arī
kāpnes, taču tās nav domātas pastaigām un piekļuvei pie
upes – kāpnes paredzētas, lai varētu veikt tilta tehnisko
apkopi. Savukārt upes krasts pie tilta tiks nostiprināts ar
granīta laukakmeņiem.

Pagājušajā nedēļā ar rievsienas izveidošanu novadgrāvī, lai nosusinātu būvbedri,
sākta novadgrāvja caurplūdes atjaunošana Būriņu ceļā pie Sniega ielas – būvnieki
demontē trīs vecās caurtekas. To vietā būs divas jaunas lielizmēra – aptuveni
1,5 metri diametrā – caurtekas, aprīkotas ar aizvariem. Ūdens līmenim paaugstinoties, ar aizvariem varēs kontrolēt ūdens ieplūšanu zaļajās teritorijās starp
Sniega ielu un Vītolu ceļu. Ja radīsies situācija, ka ūdens līmenis Svētē kļūs pārāk
augsts un upe vairs nespēs ņemt to pretī, atverot caurteku, ūdeni varēs novirzīt
uz palienes pļavām. Jāpiebilst, ka, tiklīdz satiksmei atvērs jauno tiltu Būriņu
ceļā, tiks slēgta transporta kustība pār novadgrāvi Būriņu ceļā, bet šajā vietā
būs izbūvēts pagaidu uzbērums gājējiem un velosipēdistiem, lai nodrošinātu
to pārvietošanos pār grāvi būvdarbu laikā.

Lai novērstu privātmāju teritoriju
un ielu applūšanu, Būriņu ceļā,
Vītolu ceļā, Sniega ielā un piegulošajās šķērsielās tiek sakārtota
virszemes notekūdeņu sistēma.
«Vairāku kilometru garumā ir
iztīrīti grāvji, atsevišķās ielās tie
izrakti no jauna, bet trīs ielās
– Upeņu, Keramiķu un Briežu –
izbūvēts lietusūdens drenāžas
kolektors zem zemes,
jo tur grāvjus nevarēja izrakt. Tāpat visās
ielās, nodrošinot
piekļuvi privātmājām,
grāvjos izbūvētas
vienāda izmēra caurtekas,» stāsta pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Liene Klauža.

Nu šajā teritorijā ir par vienu tiltu mazāk, jo demontēts vecais koka tilts
pār Svēti Vītolu ceļā, tā vietā izbūvējot caurteku regulatoru, pār kuru izveidots ceļa uzbērums, reizē paaugstinot brauktuvi. «Tas nozīmē, ka palu
laikā, ūdens līmenim paaugstinoties, varēs nolaist aizvarus, lai nepieļautu
upes ūdens ieplūšanu privātmāju teritorijā,» skaidro pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Liene Klauža. Šajā vietā vēl jāsakārto
upes krasti, nostiprinot tos ar laukakmeņiem.
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Cīnīsies par Domes kausu

28. septembrī Jelgavas sieviešu volejbola
komanda «Jelgava/LLU» Jelgavas sporta
hallē aizvadīs tradicionālo pirmssezonas
turnīru «Jelgavas domes kauss». Sākotnēji bija plānots divu dienu turnīrs, bet
nedēļas sākumā dalību atteica komanda
no Lietuvas, līdz ar to startēs trīs Latvijas
komandas, kas aizvadīs apļa turnīru.
Pulksten 14 laukumā tiksies «Jelgava/
LLU» un Murjāņu Sporta ģimnāzijas
(MSĢ) volejbolistes, pulksten 16 MSĢ
komanda mērosies spēkiem ar Rīgas Volejbola skolas (RVS) sportistēm, savukārt
turnīru noslēgs spēle starp mājiniecēm
un RVS, un tā sāksies pulksten 18. «Jelgava/LLU» arī šogad startēs Baltijas līgā
un Latvijas čempionātā un pirms sezonas
sākuma aizvadīs vēl vienu pārbaudes
turnīru 5. un 6. oktobrī.

Valmierā augstākais
rezultāts – 4. vieta

Jelgavas Sporta servisa
centra komandas skrējēji
startējuši skriešanas seriāla
«BigBank skrien Latvija»
pirmspēdējā jeb 7. posmā Valmierā. Tajā
mūsējie necīnījās par komandas ieskaiti,
jo startēja nepilnā sastāvā. Individuāli
vislabāko rezultātu uzrādīja Endijs Tito
mers (attēlā), kurš sešu kilometru distancē
ieguva 4. vietu (0:19:07 stundas), Salvis
Brasavs 12 kilometru distancē izcīnīja 22.
vietu, trasi veicot 0:48:03 stundās, Oskars
Stāmers 21 kilometra distancē ierindojās
25. vietā (1:20:48 stundas), bet Ilzei Sermolītei sešu kilometru distancē – 75. vieta
(0:26:39). Nākamais, pēdējais, skriešanas
seriāla posms notiks Siguldā 19. oktobrī.
Foto: Mareks Gaļinovskis/FotoManLV

SPORTS
Jelgavai – trīs Latvijas
čempioni boksā

Rīgā aizvadīts Latvijas čempionāts
junioriem un skolēniem boksā, kurā
trīs Jelgavas boksa kluba «Olimpiskais rings» audzēkņi izcīnīja valsts
čempiona titulu. Kluba «Olimpiskais
rings» boksa treneris Aleksandrs
Knohs informē, ka valsts čempiona
titulu 2005. un 2006. gadā dzimušo
jauniešu grupā svara kategorijā līdz
44,5 kg ieguva Artūrs Vaišļa, šajā
pašā vecuma grupā svarā līdz 48 kg –
Deniss Sidorovs, bet 2003. un 2004.
gadā dzimušo jauniešu konkurencē
svarā līdz 60 kg – Markuss Tenčs. 2.
vietu 2003. un 2004. gadā dzimušo
jauniešu konkurencē svarā līdz 56 kg
izcīnīja Daniils Vocišs, bet 3. vietu svarā
līdz 38 kg – Timofejs Kaliņonoks.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Nospēlē neizšķirti pret «RFS»

FK «Jelgava» ZOC stadionā 21. septembrī
uzņēma «RFS». Abas komandas guva katra
pa vieniem vārtiem, un spēle noslēdzās neizšķirti – šī jelgavniekiem ir ceturtā nezaudētā spēle pēc kārtas. Vārtus jelgavnieku
labā šajā mačā 44. minūtē ar galvu guva
Maksims Marusičs, kurš vārtus iesita arī
iepriekšējā spēlē, kad mūsu pretinieki bija
Ventspils komanda. Nākamā Virslīgas spēle
FK «Jelgava» būs 29. septembrī pulksten
17 izbraukumā pret FK «Liepāja»
Foto: Ivars Veiliņš

Sezonas atklāšanas sacensībās
testē stafešu komandas
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

LLU 25 metru peldbaseinā
aizvadītas Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) sezonas atklāšanas
sacensības, kurās jaunieši
sacentās par medaļām 50
metros brīvajā stilā un 100
metros kompleksajā peldējumā. Gatavojoties pirmajām
Latvijas skolu čempionāta
peldēšanā finālsacensībām,
kas jau 28. septembrī tiks aizvadītas Ķīpsalas peldbaseinā,
šajā reizē notika arī divu
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
stafešu komandu testēšana.
Sezonas atklāšanas sacensībās piedalījās ap 100 JSPS, bērnu un jaunatnes
sporta skolas «Rīdzene» un peldēšanas
kluba «Olimps» peldētāji. «Šīs bija jaunās
sezonas pirmās sacensības, kurās piedalījās lielākā daļa mūsu skolas audzēkņu, bet
tie, kuri nestartēja, iesaistījās tiesāšanā,»
stāsta JSPS direktore Zelma Ozoliņa.
50 metros meitenēm un jaunietēm
38 dalībnieču konkurencē 1. vietu izcīnīja jelgavniece Laura Šinkus, bet 2.
vietu – Anete Meja Kalniete, kura bija
labākā 100 metros kompleksajā peldējumā, savukārt L.Šinkus 100 metros
kompleksajā peldējumā izcīnīja 2. vietu.
100 metros kompleksajā peldējumā
meitenēm 3. vietu ieguva jelgavniece
Jana Dobrjanska. «Puišiem šogad bija
liela konkurence – 59 jaunieši sacentās
50 metros brīvajā stilā, 47 – 100 metros
kompleksajā peldējumā,» stāsta direktore. 1. vietu 50 metros brīvajā stilā
izcīnīja Didzis Rudavs, 2. vietu – Emīls
Dūmiņš, bet 3. vietu – Kristaps Kalniņš, savukārt 100 metros kompleksajā

Sezona sāksies 5. oktobrī

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» pirmo «Credit24» Meistarlīgas spēli
aizvadīs 5. oktobrī, izbraukumā tiekoties
ar «RTU/Robežsardze». Savukārt pirmās
mājas spēles būs 12. un 13. oktobrī
ZOC – sestdien pret «Bigbank Tartu»,
bet svētdien pret «TTU». Skatītājiem ieeja
būs bez maksas. Starpsezonā notikušas
izmaiņas sastāvā – apmēram puse spēlētāju palikuši no iepriekšējās sezonas, bet
pārējie pievienojušies no jauna. Galvenā
trenera pienākumi uzticēti kādreizējam
Latvijas izlases spēlētājam Austrim Štālam. Šosezon Meistarlīgā startēs astoņas
komandas – pa četrām no Latvijas un
Igaunijas, kas ir par vienu komandu no
katras valsts mazāk nekā pērn. Dalību
atsaukusi Daugavpils Universitātes un
Rakveres komanda.

Sākas
pieteikšanās
Jelgavas kausa
izcīņai basketbolā
 Ritma Gaidamoviča

Ir sākusies komandu pieteikšanās tradicionālajai Jelgavas
kausa izcīņai basketbolā, kas
notiks no oktobra līdz decembrim. Potenciālajiem dalībniekiem pieteikums jāiesniedz
līdz 7. oktobra pulksten 17,
bet komandu pārstāvju tikšanās Jelgavas sporta hallē
notiks 9. oktobrī pulksten 19.
Pirmās spēles tiks aizvadītas
jau 12. oktobrī.

peldējumā uzvaras laurus plūca Andris
Skuja, 2. vietu ieguva D.Rudavs, bet 3.
vietu – Maksims Ņikitins. «Domāju, ka
mūsu jaunieši nostartēja ļoti labi – mājās
palika 11 no 12 medaļām,» tā Z.Ozoliņa.
Direktore piebilst, ka šīs sacensības
bija īpašas ar to, ka noslēgumā brīvā
stila 50 metru stafetē sacentās skolu
komandas. «28. septembrī Eiropas
Sporta nedēļas laikā Ķīpsalas peldbaseinā Rīgā notiks nakts peldējums,
kura laikā pirmo reizi norisināsies
Latvijas skolu čempionāta peldēšanā
finālsacensības. Mēs esam izveidojuši

divas stafešu komandas, kurās startē
Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi:
vienā komandā seši 7. klases audzēkņi,
bet otrā – astoņi vidusskolas jaunieši.
Mājas sacensībās uzrādītie laiki tika
iesniegti izskatīšanai Latvijas Peldēšanas federācijā, kas otrdien apstiprināja,
ka abas mūsu komandas var piedalīties
Latvijas skolu čempionāta finālā. Tas 28.
septembrī sāksies pulksten 19,» stāsta
Z.Ozoliņa, piebilstot, ka nakts peldējumā Rīgā piedalīsies arī JSPS audzēkņi
individuālajā ieskaitē, veicot 50 vai 100
metru distanci tauriņstilā, brīvajā stilā,

kraulā, brasā vai uz muguras. Z.Ozoliņa
atzīst, ka komandu šādai skolu stafetei,
kurā komandā drīkst startēt tikai vienas
skolas un pamatskolas grupā – vienas
klases skolēni, pagaidām Jelgavā ir grūti
izveidot, taču viņa ar lielām cerībām
raugās uz tām skolām, kas iesaistījušās
programmā «Sporto visa klase». «Šādas
skolu komandu sacensības notiks pirmo
reizi, taču, ja tām būs turpinājums, ceru,
ka mēs varēsim izveidot komandu no
programmas «Sporto visa klase» dalībniekiem, kuri apmeklē arī peldēšanas
nodarbības,» tā Z.Ozoliņa.

BMX braucēji veiksmīgi noslēdz sezonu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas BMX braucēji nedēļas nogalē aizvadīja Baltijas jūras
kausa 4. posma sacensības Helsinkos, no kurām pārvestas
divas medaļas: Ģirts Jonkus krūzeru 30+ grupā izcīnīja zelta
medaļu, bet Markuss Soļims B10 grupā – sudraba medaļu.
Līdz ar šīm sacensībām BMX kluba «Mītavas kumeļi» un
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēkņi
noslēdz 2019. gada sacensību sezonu un dodas atpūtā, lai
jau novembrī sāktu gatavoties jaunajam darba cēlienam.
«Kopumā aizvadītā sezona bijusi veiksmīga – daudzi jaunieši ir piedzīvojuši ievērojamu izaugsmi,» vērtē BMX treneris
Uldis Balbeks.
Baltijas jūras kausa 4. posmā Somijā
piedalījās trīs BJSS un «Mītavas kumeļu»
sportisti – M.Soļims, Ģ.Jonkus un Lūkass
Soļims, kurš startēja B8 grupā, izcīnot
5. vietu. «Šīs bija sezonas noslēdzošās
sacensības, un rezultāts ir labs, lai gan
Markuss varēja cīnīties par zeltu. Diemžēl
pirmajā lēcienā viņš palaida sev garām
konkurentu, un ar to cīņa par zeltu beidzās,» stāsta treneris.
Vēl nedēļu pirms šīm sacensībām 30
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Jelgavas BMX braucēji Mežaparka trasē
Rīgā piedalījās «SMScredit.lv» BMX
čempionāta 2019. gada sezonas noslēdzošajā – 7. – posmā, kurā startēja vairāk
nekā 300 sportistu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.
«Mītavas kumeļu» un BJSS sportisti
pēdējā posmā ieguva 11 medaļas – divas
zelta, četras sudraba un piecas bronzas.
Līdz ar pēdējā posma sacensībām noskaidroti arī čempionāta kopvērtējuma

uzvarētāji. Pieci Jelgavas BMX braucēji
– Emīlija Zavinska G9-10 grupā, M.Soļims B10, Hugo Ilvis Eihentāls B-14,
Oskars Mežaraups krūzeru 12-16 un
Alvis Lānso krūzeru 30+ grupā – 2019.
gada sezonā izcīnīja čempiona titulu, bet
trīs sezonu noslēdza ar sudraba medaļu:
2. vietu kopvērtējumā izcīnīja Melānija
Čudare G9-10 grupā, Paula Zavinska
G15+ grupā un Reinārs Pavlovs B12
grupā. Ar bronzas medaļu šo čempionātu
noslēdza Ģ.Jonkus krūzeru 30+ grupā.
«Šī sezona bija ļoti gara – sacensības
sākās jau martā un noslēdzās tikai tagad
–, taču produktīva. Vienu braucēju negribu izcelt, jo daudzi jaunieši ir pelnījuši
uzslavu, šajā sezonā piedzīvojot izaugsmi.
To apliecina arī tas, ka vēl pirms gada
Eiropas čempionātā starp finālistiem bija
tikai divi mūsu jaunieši, bet šogad – jau
desmit, turklāt trīs no viņiem izcīnīja
medaļas. Savukārt pasaules čempionātā
šogad finālā iebrauca četri mūsējie, un
trīs ieguva medaļas. Latvijas komanda
kopumā izcīnīja septiņas medaļas, no tām

trīs – Jelgavas sportisti. Tas apliecina, ka
strādājam pareizā virzienā,» aizvadīto
sezonu vērtē U.Balbeks.
Jāpiebilst, ka «SMScredit.lv» BMX
čempionātā tika aizvadīti septiņi posmi, kas norisinājās Jelgavā, Ventspilī,
Mārupē, Burtnieku novadā, Madonā,
Smiltenē un Rīgā. Desmit visa seriāla
sportistu labākie rezultāti no katra kluba
tika ņemti vērā, lai noteiktu uzvarētājus
komandu ieskaitē. BJSS un BMX kluba
«Mītavas kumeļi» komanda tajā šogad
izcīnīja augsto 2. vietu. «Pagājušajā
gadā ieņēmām 5. vietu, un šogad esam
piedzīvojuši ievērojamu kāpumu. Turklāt uzvarētājiem zaudējām vien par 23
punktiem, kas BMX ir ļoti maz, ja ņem
vērā, ka pēdējā posmā punkti tiek skaitīti
dubultā. Diemžēl daži mūsu līderi komandai nevarēja palīdzēt pēdējā posmā,
tāpēc nācās samierināties ar 2. vietu,» atzīst treneris, norādot, ka šobrīd Jelgavas
BMX braucēji ir devušies nelielā atpūtā,
lai jau novembrī atsāktu treniņus un
gatavotos jaunajai sezonai.

Jelgavas kausa basketbolā izcīņas
mērķis ir veicināt spēlētāju sportiskās
meistarības un fiziskās sagatavotības
attīstību, kā arī popularizēt amatieru basketbolu Jelgavā un nodrošināt iedzīvotāju
iesaistīšanos aktīvās, regulārās sporta
nodarbībās. «Šobrīd gaidām amatieru
komandu pieteikumus. Tiklīdz zināsim,
cik komandu piedalīsies, varēsim izstrādāt spēļu grafiku. Ņemot vērā iepriekšējo
gadu pieredzi, katrai komandai līdz izslēgšanas mačiem būs jāaizvada ap 10 spēļu,»
norāda Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis.
Komandas pieteikums līdz 7. oktobra
pulksten 17 jāiesniedz Sporta servisa centrā Uzvaras ielā 8 un jāiesūta pa e-pastu
info@bkjelgava.lv un d.bluma@hotmail.
com, savukārt komandas dalībnieku pieteikums jāiesniedz līdz 11. oktobra pulksten 17 Sporta servisa centrā un paplidus
jānosūta pa e-pastu info@bkjelgava.lv
un d.bluma@hotmail.com. Pieteikuma
veidlapas un turnīra nolikums atrodams
basketbola kluba «Jelgava» mājaslapā
www.bkjelgava.lv.
J.Kaminskis stāsta, ka 9. oktobrī
pulksten 19 sporta hallē notiks komandu
pārstāvju tikšanās, kurā plānots izrunāt
izspēles kārtību, turnīra nianses, uzklausīt spēlētāju priekšlikumus un izskatīt
citus organizatoriskus jautājumus. Bet
jau 12. oktobrī Jelgavas sporta hallē paredzētas pirmās kārtas kausa izcīņas spēles.
Jāpiebilst, ka maksimālais dalībnieku
skaits komandas pieteikumā ir 16 spēlētāji un spēlētāju sastāvu čempionāta
gaitā nav atļauts mainīt un papildināt.
Tāpat šajā turnīrā nav atļauts piedalīties
spēlētājiem, kuri dzimuši pēc 2004. gada,
un spēlētājiem, kuri pieteikti dalībai
FIBA, Latvijas–Igaunijas Basketbola līgai
2019./2020. gada sezonā vai kādas citas
valsts augstākajā līgā. Tāpat komandas
pieteikumā var būt ne vairāk kā viens
spēlētājs, kurš 2019./2020. gada sezonā
piedalās Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas čempionātā, turklāt tikai tādā
gadījumā, ja sacensību galvenajam sekretāram ir iesniegta rakstveida spēlētāja
pārstāvētā kluba vai komandas atļauja.
Uzvarētājs saņems kausu un atbalstītāju balvas. Pērn ceļojošo kausu izcīnīja
komanda «Ķepas».
Jelgavas kausa izcīņu basketbolā vīriešiem organizē Jelgavas Sporta servisa
centrs sadarbībā ar biedrību «Basketbola
klubs «Jelgava»».
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PVD atjauno SIA «Jelgavas
augļi» ceha darbu
 Kristīne Langenfelde

Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) otrdienas rītā saņēma pēdējos
analīžu, kas bija noņemtas SIA «Jelgavas augļi» dārzeņu apstrādes
cehā, rezultātus – tie visi
ir negatīvi un neuzrāda
verotoksigēnās E.Coli
klātbūtni. Līdz ar to jau
tajā pašā dienā PVD
deva atļauju atjaunot
uzņēmuma dārzeņu
apstrādes ceha darbu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pēc zarnu infekcijas uzliesmojuma Siguldas pirmsskolas
izglītības iestādēs PVD pārbaudīja
arī uzņēmumu «Jelgavas augļi»,
kas bērnudārziem piegādāja apstrādātus dārzeņus. Uzņēmumā
konstatēja nopietnus higiēnas
prasību pārkāpumus, un PVD

apturēja SIA «Jelgavas augļi»
dārzeņu apstrādes ceha darbību.
Laboratoriski tika pārbaudīts, vai
šie pārkāpumi varēja būt saslimšanas cēlonis Siguldā.
Pēc analīžu rezultātu saņemšanas gūts apliecinājums, ka infekcijas uzliesmojums Siguldā
nav saistāms ar «Jelgavas augļu»
darbu – visu uzņēmuma cehā
ņemto nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultāti, kā
arī pārtikas produktu paraugu
analīžu rezultāti ir negatīvi un
neuzrāda verotoksigēnās E.Coli
klātbūtni. «Pirmdien uzņēmuma
cehā arī pārbaudījām, vai ir novērsti higiēnas prasību pārkāpumi.
Tas bija izdarīts, tāpēc devām
atļauju ceha darbu atjaunot. Taču
jau tuvākajās dienās uzņēmumā
atgriezīsimies, lai pārbaudītu, vai
arī darba procesā visas higiēnas
prasības tiek ievērotas,» uzsver
PVD Dienvidzemgales pārvaldes
vadītājs Jānis Grosbārdis.

Pie Jelgavas 4. vidusskolas
pacelts Zaļais karogs
 Anda Dzenža

Pie Jelgavas 4. vidusskolas pirmo reizi pacelts ekoskolu Zaļais
karogs, bet atkārtoti
tas piešķirts Jelgavas
pirmsskolas izglītības
iestādēm «Lācītis» un
«Zīļuks».
«Ceļš uz balvas saņemšanu
ilga divus gadus – pērn ieguvām
ekoskolas nosaukumu, bet šogad
esam viena no desmit Latvijas skolām, kas pirmo reizi saņem Zaļo
karogu,» pagājušajā nedēļā atklājot karoga pacelšanas pasākumu,
teica Jelgavas 4. vidusskolas audzēkne Evelīna Šulca, skaidrojot,
ka Zaļais karogs apliecina izglītības iestādes atbildīgo attieksmi
pret apkārtējo vidi, zaļo domāšanu
un veiksmīgu darbību vides izglītības programmā «Ekoskolas».
Vides izglītības fonda ekoskolu
programmas Zaļā karoga balvu
piešķir uz vienu mācību gadu,
un ikreiz tiesības uz to jāizcīna
no jauna.
Ekoskolu programmas simbols
– Zaļais karogs – dāvā lepnumu
par kopā sasniegto, norādīja ekoskolu programmas koordinatore
skolotāja Ginta Landorfa. «Saņemtā balva apliecina to, ka skolēnos veidojam izpratni par dabu un
tās vērtībām, iesaistāmies vides
projektos, konkursos, šķirojam atkritumus, vācam makulatūru, kā
arī piedalāmies dažādās sportiskās
aktivitātēs. Neaizmirsīsim mūsu
vides kodeksu, turpināsim iesākto, rūpēsimies par vidi un nākotni
visi kopā!» aicināja G.Landorfa.
Savukārt skolas direktors Agris
Celms pateicās skolotājiem un
visiem skolas audzēkņiem, kuri
piedalījušies pasākumos, lai skolai

iegūtu Zaļo karogu. «Ir ārkārtīgi
svarīgi, ka saudzējam dabu un
dzīvojam vidē, kurā pēc simts un
tūkstoš gadiem varēs dzīvot arī
nākamās paaudzes. Mums visiem
jāmācās saimniekot gudri un videi
draudzīgi,» tā A.Celms.
Skolas rosinājumu domāt un
dzīvot zaļi atzinīgi vērtē skolas
Ekopadomes pārstāves 10. klases
skolnieces Karolīna Mīļā un Lelde
Bērziņa, kuras piedalījušās arī
ekoskolu forumos. Viņas stāsta,
ka līdz brīdim, kad skola ieguva
ekoskolas nosaukumu, nebija
aizdomājušās par dabas resursu
taupīšanu un vides saudzēšanas
iespējām, taču tagad kopā ar
skolasbiedriem cītīgi šķiro atkritumus, cenšas neizmantot plastmasu un vienlaikus par vidi rūpēties
aicina arī ģimeni, draugus un paziņas. «Atkritumus šķirot ir viegli,
bet ir grūti atrast, piemēram, ar
ko var aizvietot plastmasu. Par to
jāpiedomā, kaut vai veikalā pērkot
ūdeni, jo lielākoties to tirgo plastmasas pudelēs,» spriež K.Mīļā.
Jāatgādina, ka Zaļā karoga
balva ir kvalitātes zīme, ar ko
lepoties, jo to saņem tikai tās
skolas, kas ilgstošā laika posmā
spēj demonstrēt izcilas aktivitātes
vides jomā. Lēmumu par skolu
apbalvošanu pieņem ekoskolu
programmas nacionālā žūrija,
kuras sastāvā ir valsts institūciju
un sabiedrisko vides aizsardzības
un izglītības organizāciju pārstāvji. Ekoskolu programma Latvijā
darbojas jau 17 gadu un ir plašākā
vides izglītības programma pasaulē. Šogad ekoskolu programmas
apbalvojumus par sasniegumiem
vides izglītībā saņēmušas 178 izglītības iestādes, savukārt pasaulē
kopumā tajā iesaistītas aptuveni
40 000 skolas 60 pasaules valstīs
jeb apmēram seši miljoni skolēnu.

Tehniskās apskates naktī
pārbaudītas 244 automašīnas
 Anda Dzenža

Jelgavas Tehniskās
apskates stacijā
Aviācijas ielā 40 aizvadīts Ceļu satiksmes
drošības direkcijas
(CSDD) pasākums
«Tehniskās apskates
nakts». Bezmaksas
auto diagnostika 21.
septembrī sešu stundu laikā tika veikta
244 automašīnām.
CSDD pārstāvis Jānis Aizpors norāda, ka automašīnu
tehnisko stāvokli pārbaudīt varēja, iepriekš piesakoties, un to izdarīja 204 auto
īpašnieki. Taču kopumā no
pulksten 18 līdz pusnaktij
izdevās apkalpot 244 klientus, un 55 saņēma tehniskās
apskates uzlīmi. Populārākās
automašīnas, kas pārbaudītas
Tehniskās apskates naktī
Jelgavā, ir «Audi», «Volvo» un
«Volkswagen».
«Vienai automašīnai diagnostika tiek veikta vidēji 15
minūtēs, līdz ar to pārbaudes
notiek ļoti raiti,» tā J.Aizpors. Pirmais auto īpašnieks,
kurš bija pieteicies Tehniskās
apskates naktij, tehnisko
apskati savam auto izgāja
bez neviena aizrādījuma un
saņēma tehniskās apskates
uzlīmi. Bet SIA «Auteko &
TÜV Latvija» inspektors
Aigars Eglītis norāda, ka
lielākoties Jelgavā automašīnām atklātas jau ierastās
problēmas – neatbilstošas
gaismas ierīces un bojājumi
bremžu sistēmās.
Vairāki uzrunātie autova-

Foto: Ivars Veiliņš
dītāji atzina, ka Tehniskās
apskates naktij pieteikušies,
jo vēlas saņemt auto tehniskā
stāvokļa novērtējumu, savukārt citi atbraukuši, intereses mudināti. «Šurp braucu,
lai mašīnai izietu tehnisko
apskati, kas arī veiksmīgi
izdevās. Šo iniciatīvu vērtēju ļoti pozitīvi. Arī iepriekš
tajā esmu piedalījusies un
priecājos, ka pasākums ir
pārdomāti organizēts – tam ir
jāpierakstās. Tas nozīmē, ka
nav jāgaida vairākas stundas
rindā, lai automašīnai izietu
tehnisko apskati,» spriež jelgavniece Gita Veinberga.
Savukārt «Audi» īpašnieks
Kristaps Anitēns atzīst, ka
uz pasākumu ieradies, lai
paskatītos, kas ir Tehniskās
apskates nakts, un vienlaikus

pārbaudītu mašīnas tehnisko stāvokli. «Pēc apskates
man pārsteigumu nav – jau
nojautu, kādas problēmas
ir mašīnai. Tagad zinu, kas
jāsaremontē līdz tehniskajai
apskatei, kas – pēc pāris mēnešiem,» tā autovadītājs.
Otrreiz Tehniskās apskates
naktī Jelgavā piedalījās arī
jelgavniece Adele ar vīru.
«Mašīna ir veca, un šomēnes
tai jāveic tehniskā apskate.
Atbraucām, lai uzzinātu, kas
remontējams, jo uz savu galvu
remontēt nav nozīmes,» tā
Adele.
Jāpiebilst, ka Tehniskās
apskates nakti Jelgavā vadīja
moderators Ģirts Timrots,
kurš pasākuma apmeklētājus
mudināja arī izmēģināt dzēruma brilles un auto apgāšanās

stendu, kurā var izjust avārijas imitāciju. To izmēģināja
arī Gunārs Drēska no Zaļeniekiem: «Viens mirklis, un tu
jau esi uz galvas. Ja tas būtu
jāpiedzīvo realitātē, būtu baisi. Bet te drošā profesionāļu
uzraudzībā bija lietderīgi gūt
pieredzi, kā varētu justies avarējot, un uzzināt, kā rīkoties,
ja gadās avarēt, automašīnu
apmetot uz jumta.»
Jāatgādina, ka Tehniskās
apskates naktī pērn pārbaudītas 304 automašīnas un
lielākajai daļai no tām tika
konstatētas nepilnības. Gada
laikā, kopš Jelgavas Tehniskās apskates stacija darbojas
Aviācijas ielā 40, tajā pārbaudīti 66 789 transportlīdzekļi,
kas ir par 11 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš.

Bezmaksas treniņiem mainās norises vieta
 Ritma Gaidamoviča

No nākamās nedēļas Veselības veicināšanas programmas bezmaksas vingrošanas nodarbības, kas
vasaras periodā notika pilsētvidē, turpmāk būs
Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC), bet nūjošanas
treniņš svētdienās sāksies stundu vēlāk – pulksten
10. Tāpat izsludināta jaunas grupas uzņemšana
vingrošanas nodarbībām ar fizioterapeitu bērniem
vecumā no 12 gadiem – tās sāksies 22. oktobrī.
Veselības veicināšanas programmas koordinatore Jelgavā
Agita Dilāne stāsta, ka līdz ar
rudens iestāšanos vingrošanas
nodarbības no 30. septembra
tiek pārceltas uz telpām un
pirmdienās un trešdienās no
pulksten 19 līdz 20 ZOC notiks treniņš «Kardio/spēks».
«Jāpiebilst, ka mainīsies arī
trenere – turpmāk šīs nodarbības vadīs Tatjana Gorbatko,»

piebilst A.Dilāne. Saistībā ar
pārcelšanos uz iekštelpām mainītas arī divu treniņu norises
dienas – turpmāk otrdienās
no pulksten 19 līdz 20 notiks
zemākas intensitātes treniņi
«Body art», bet treniņš «Vesela mugura», kas iepriekš
bija otrdienās, no nākamās
nedēļas notiks ceturtdienās no
pulksten 19 līdz 20. Arī šīs abas
nodarbības vadīs T.Gorbatko.

Tāpat uz iekštelpām tiek
pārcelta māmiņu un mazuļu
vingrošana, kas vasaras periodā notika LLU sporta laukumā. Vingrošana māmiņām
kopā ar mazuļiem, sākot ar 2.
oktobri, treneres Egijas Troščenko vadībā notiks ZOC trešdienās no pulksten 14 līdz 15.
Savukārt no 6. oktobra tiks
mainīts nūjošanas nodarbības
laiks svētdienās, proti, tā sāksies stundu vēlāk – pulksten
10 – Jelgavas pamatskolas
«Valdeka»-attīstības centra
teritorijā. Jāatgādina, ka nūjošana notiek arī trešdienās
pulksten 18, starts – Pasta
salas stāvlaukumā. Nodarbības
vada trenere Zane Grava, un ir
iespēja saņemt nūjas.
Veselības veicināšanas programmā šobrīd tiek komplektē-

ta jauna vingrošanas grupa fizioterapeita vadībā bērniem no
12 gadiem. Nodarbības notiks
Jelgavas poliklīnikā otrdienās
pulksten 16 un piektdienās
pulksten 15. Pirmā tikšanās
plānota 22. oktobrī, un katrs
dalībnieks varēs piedalīties
astoņās nodarbībās. Pieteikt
bērnu vingrošanai fizioterapeita vadībā var pa tālruni
63048913.
Jāuzsver, ka visas aktivitātes
jelgavnieki var apmeklēt bez
maksas un pievienoties aicināts ikviens.
Veselības veicināšanas programmas aktivitātes Jelgavā
notiek projekta «Kompleksu
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.
kārta» gaitā.

Jaunieši var pretendēt uz 3000 eiro sava biznesa uzsākšanai
 Ritma Gaidamoviča

Lai mudinātu apņēmīgus un aizrautīgus vidusskolēnus ar labām biznesa idejām iesaistīties uzņēmējdarbībā, «Swedbank» sadarbībā ar «Junior
Achievement Latvija» un Projektu banku izsludina
biznesa plānošanas konkursu «Biznesa skices»,
kurā var pretendēt uz finansiālu atbalstu savas
idejas īstenošanai. Projekta pieteikumi tiek gaidīti
līdz 13. oktobrim.

Foto: JV
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Organizatoru pārstāve Edīte
Pūce informē, ka mērķtiecīgie
skolēni ik gadu «Junior Achievement Latvija» skolēnu mācību uzņēmumu programmas
gaitā Latvijā nodibina vairākus
simtus mācību uzņēmumu, gūs-

tot pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā. Lai mudinātu jauniešus
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
izsludināts biznesa plānošanas
konkurss «Biznesa skices» – tā
ir iespēja saņemt finansiālu
atbalstu biznesa uzsākšanai.

Tas ir konkurss komandām,
un tajā aicinātas piedalīties
10.–12. klašu skolēnu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņu komandas no
«Junior Achievement Latvija»
dalībskolām, kurās izmanto
mācību metodi «Skolēnu mācību uzņēmums». Komandā
jābūt 2–5 cilvēkiem, un dalībnieki var būt no dažādām
klasēm, kursiem un izglītības
iestādēm.
Konkursa gaitā biznesa plānošanas rīkā biznesaskices.
lv jauniešiem būs jāveido savs
biznesa plāns, jārada pakalpojuma vai produkta reklāmas

video, jātestē un jāpopularizē
sava biznesa ideja, piesaistot
investoru uzmanību un balsis
kolektīvā finansējuma platformā.
Konkursa rīkotāji uzsver:
visi dalībnieki iegūs zināšanas
un iemaņas, bet trīs labākās
komandas – naudas balvu sava
biznesa uzsākšanai. 1. vietas
ieguvēji saņems 3000 eiro, 2.
vietas – 2000 eiro, bet 3. vietas
– 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas, jo tos segs «Swedbank».
Sīkāka informācija par konkursu un tā nolikums pieejams mājaslapā konkurss.
biznesaskices.lv.
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PAZIŅOJUMI
Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)
aicina darbā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238) aicina darbā
INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTU(-I) KORESPONDENTU(-I).
Pienākumi:
•
•
•

veidot publikācijas laikrakstam un portālam «Jelgavas Vēstnesis»;
piedalīties iestādes sociālo tīklu kontu uzturēšanā;
piedalīties citu pašvaldības informatīvo materiālu sagatavošanā.

Prasības:
•
•
•
•
•

pieredze žurnālistikas, sabiedrisko attiecību vai informatīvu materiālu
sagatavošanas jomā;
augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust;
labas IT prasmes lietotāja līmenī;
pieredze darbā ar foto tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:
•
•
•

labus darba apstākļus un iespēju sevi radoši apliecināt;
nozīmīgu pieredzi un profesionālo izaugsmi;
stabilu atalgojumu – 1026 EUR (bruto) – un sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt elektroniski
līdz 7. oktobrim pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv.
JPPI «Zemgales INFO», Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, JPPI «Zemgales INFO» informē,
ka pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Kandidātu
personas dati tiks uzglabāti četrus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas. Personas datu apstrādes
pārzinis ir JPPI «Zemgales INFO», adrese: Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001.
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SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU

Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā
(Zirgu ielā 47a, Jelgavā); darbs ar senioriem.
Prasības:
• 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības
jomā vai vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi:
• plānot sociālās aprūpes pakalpojumus aprūpes
mājās klientiem;
• noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību un organizēt pakalpojumu sniegšanu;
• veikt aprūpes mājās klientu pašaprūpes spēju
novērtēšanu;
• apsekot klientus dzīvesvietā.
Atalgojums – 695 EUR.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 1. oktobrim.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām

Jelgavas pilsētas pašvaldības
Kultūras padome uzsāk kultūras pasākumu
projektu pieņemšanu 2019.–2020. gadam.

Projektu iesniegšana –
no 2019. gada 19. septembra līdz 3. oktobrim.
Projektu realizēšana –
no 2019. gada 15. oktobra līdz 2020. gada 31. martam.
Sīkāka informācija – www.kultura.jelgava.lv
(sadaļā «Nolikumi») vai pa tālruni 63023461, 25900004.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS
VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

• Deju studijā «Dejo visi» Raiņa ielā 28.
Nodarbības notiek ciklos; iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63048913.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
zvanīt pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Gāzes apgādes sistēmas operators AS «Gaso» (reģ.Nr.40203108921) aicina darbā

Galvenie pienākumi:
• veikt jaunizbūvētu gāzesvadu pievienošanu esošajiem
gāzesvadiem, dabasgāzes piegādes pieslēgšanu un
pārtraukšanu lietotājiem, kā arī iekārtu pievienošanu,
atvienošanu, pārvienošanu un nomaiņu;
• veikt gāzes regulēšanas iekārtu un noslēgierīču
tehniskās apkopes atbilstoši grafikam;
• veikt dzīvojamo ēku iekšējo gāzesvadu sistēmas
revīziju un hermētiskuma pārbaudi;
• veikt dabasgāzes patēriņa skaitītāju kontroli, plombēšanu,
uzstādīšanu, noņemšanu, nomaiņu;
• veikt gāzesvadu sistēmu ekspluatāciju un remonta darbus;
• veikt nepieciešamos zemes darbus;

AS «Akvedukts» (reģ.Nr.40003236340),

ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs,

aicina pievienoties savai komandai

MAZUMTIRDZNIECĪBAS
DARBINIEKU(-CI) (PĀRDEVĒJU).
Darbavieta: klientu apkalpošanas centrs Jelgavā,
Kronvalda ielā 3a.
Prasības:
• ar ūdensapgādes un/vai siltumapgādes nozari
saistītas zināšanas;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• ļoti labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas;
• teicamas datorlietošanas prasmes;
• spēja sekmīgi apgūt un strādāt ar lielu informācijas apjomu.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un
draudzīgā kolektīvā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• iespēju izaugsmei un zināšanu papildināšanai;
• stabilu, kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu
atalgojumu (750–850 EUR pirms nodokļu nomaksas)
un sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 19. oktobrim
pa e-pastu maiga@akvedukts.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

ATSLĒDZNIEKUS(-CES) AUTOVADĪTĀJUS(-AS) darbam Jelgavas iecirknī.
Prasības:
• pamata vai vidējā (vēlama profesionālā) izglītība;
• valsts valodas zināšanas (vismaz A līmeņa 2. pakāpe);
• vēlama pieredze un zināšanas par gāzes apgādes sistēmu
un/vai gāzes aparatūras uzbūvi un darbības principiem;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
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• veikt gāzesvadu trases tehnisko uzraudzību atbilstoši
darba uzdevumam un grafikam;
• vadīt autotransportu un sekot tā tehniskajam stāvoklim.
Piedāvājam:
• darbu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem;
• sākotnējo apmācību;
• stabilu atalgojumu un piemaksas par darba rezultātiem;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iemaksas pensiju fondā darbinieka labā (pēc nostrādāta viena gada uzņēmumā).
Atalgojums – 750–900 EUR (bruto).
Pieteikties, CV vai pieteikumu (neiekļaujot tajā
sensitīvu informāciju, kā arī foto, tautību, vecumu u.c.)
sūtot pa e-pastu personals@gaso.lv.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīts
nākamajai atlases kārtai.
Pretendentu iesniegtos datus uzglabāsim četrus mēnešus pēc
pieteikšanās termiņa beigām.

Piedāvā darbu
Jelgavas 6. vidusskola (reģ.Nr.2813900139)
aicina darbā pirmsskolas izglītības pedagogus(-ģes). Slodze – 0,91 likme. Samaksa
par likmi – 820 EUR. Sīkāka informācija pa
tālruni 63012278.
Zemgales Olimpiskais centrs (reģ.
Nr.43603019077) aicina darbā tehnisko
darbinieku(-ci). Alga – 600 EUR/mēn.
(bruto). Vairāk informācijas un pieteikšanās
– pa tālruni 26594710.
Ritvars Dombrovskis piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei). Atalgojums – katru
dienu 10 EUR. T.22362803.

Meklē darbu
Vīrietis (60) ar 36 gadu darba stāžu meklē šofera darbu. Ir B, C, E kategorija, 95.
kods. T.20525623.
Aprūpētāja (55) no Bauskas novada meklē
darbu. Ir sertifikāts un darba pieredze ar
cukura diabēta un pēc insulta staigājošiem
cilvēkiem. Nav pieredzes ar gulošiem. Varu
gatavot, uzkopt pēc vajadzības, dzīvot pie
jums. Strādāju ar brīvdienām (brīvdienas
var būt arī darba dienās). Savu CV uzrādīšu
darba intervijā. T.20657807 (Inga).
Elektriķis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22163952.

Līdzjūtības
Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
(K.Apškrūma)
Skumju brīdī esam kopā ar
Ingrīdu Salinieci, vīru mūžības ceļā pavadot.
PII «Pasaciņa» kolektīvs
Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
(O.Rikmanis)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar kolēģi Intu Zanderi,
no brāļa atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N.Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību Pričiņu ģimenei un
tuviniekiem, no tēta un vīra atvadoties.
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Skumjās esam kopā ar Gaidas Rotgalves
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ARVĪDS STEPKA (1935. g.)
VALENTĪNA SAVICKA (1930. g.)
JEVGEŅIJA SIDOROVA (1944. g.)
VILMA VELTA DVORŽANOVSKA (1938. g.).
Izvadīšana 27.09. plkst.12 Meža kapsētā.
ANDA TILTIŅA (1943. g.).
Izvadīšana 27.09. plkst.14 Meža kapsētā.
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Foto: Ivars Veiliņš

Pasākumi pilsētā
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).
29. septembrī pulksten 17 – ērģeļmūzikas koncerts, muzicē duets no Sanktpēterburgas Dina Ihina un Deniss Mahaņkovs (Jelgavas Sv.Annas baznīcā).
1. oktobrī pulksten 15.30 – Azemitologs: LLU pirmkursnieku tikšanās ar Alma
Mater zinību vīru Azemitologu, nododot svinīgo solījumu. Svētku tēma – «Nekas
par piemēru labāk nepārliecina». Dalība – bez maksas (Jelgavas pils pagalmā).
1. oktobrī pulksten 17 – Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts «Jaunības melodija». Piedalās Jelgavas senioru kolektīvi. Režisore – A.Leite-Straume.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
3. oktobrī pulksten 15 – informatīvs seminārs «Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmas finansiālam atbalstam». Pieteikties pa tālruni
63012155, 63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
5. oktobrī pulksten 19 – vieglās mūzikas koncerts divās daļās «Starp vasaru un
ziemu». Piedalās Rikardions, A.Dribas, A.Bumbieris un pavadošā grupa A.Livčas
vadībā. Biļešu cena – 6–12 € (kultūras namā).
6. oktobrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde pēc V.Gurkina
lugas motīviem «Mīlestība un baloži». Režisors – A.Matisons. Sadzīviskas ainas
divās daļās. Lomās: L.Baumane, V.Auza, K.Kreile, M.Grosberga, A.Ozols, Z.Zariņa,
E.Letko un Z.Vītoliņa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
8. oktobrī pulksten 19 – I.Hristenko, N.Korosteļova, J.Hvostovs «Jautrais parodiju maratons» (krievu val.). Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).
8. oktobrī pulksten 18 – semināru cikla «Gudro vecāku skola» nodarbība «Kā
cilvēka smadzenes attīstās bērna vecumā». Lektors – bērnu psihiatrs Ņ.Bezborodovs. Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
9. oktobrī pulksten 19 – Raimonda Ozola jubilejas koncerts. Piedalās M.Auziņš
(ģitāra) un R.Macats (čells, taustiņinstrumenti un mutes harmonikas). Programmā:
N.Paganini un A.Pjacollas skaņdarbi un pasaulē zināmu kompozīciju kaverversijas.
Biļešu cena – 8–15 € (kultūras namā).
10. oktobrī pulksten 19 – Vjačeslavs Mitrohins un draugu orķestris ar koncertprogrammu «Lai iet!». Programmā: dziesmas latviešu valodā, ārzemju hitu
kaverversijas un autordziesmas. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 18 – Latvijas jauno vokālistu konkursa fināls koncerts
«Skan man sirdī latvju dziesma». Piedāvā Noras Bumbieres fonds. Koncerta īpašais
viesis – grupa «Inversija». Biļešu cena – 5 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 18 – piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa (Alunāna
parkā).

Izstādes
No 1. līdz 31. oktobrim – izstāde «Kopenhāgenas risinājumi» (pilsētas infrastruktūras problēmu risinājumi). Organizē Dānijas vēstniecība (ZRKAC Svētes
ielā 33).
No 1. līdz 31. oktobrim – izstāde «Mūsdienu plakāti no Somijas – nākotnes
vērtības». Organizē Somijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 18. oktobrim – izstāde «Aci pret aci ar klimatu»: klimata jautājumi zviedru
un latviešu mākslinieku vērīgajām acīm (Jelgavas Mākslas skolā).
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).

Pirmo reizi Jelgavā tiešraidē
būs skatāma operas pirmizrāde
 Anda Dzenža

Šodien, 26. septembrī,
pulksten 19 Jelgavas kultūras namā ikviens var
noskatīties Imanta Kalniņa
operas «Spēlēju, dancoju»
pasaules pirmizrādi tiešraides translācijā no Latvijas
Nacionālās operas un baleta nama. Šāda iespēja jelgavniekiem tiek piedāvāta
pirmoreiz, un ieeja ir bez
maksas.
Iespēju vērot izrādi augstā tehnoloģiskā kvalitātē uz lielā ekrāna
tiešraidē nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Operas
translācija Jelgavā iespējama, pateicoties kultūras mantojuma satura
digitalizācijas projektam, kura gaitā
kultūras nami Latvijā tika aprīkoti
ar jaudīgiem projektoriem un audiovizuālā satura pārraidīšanas sistēmu.
Projektam attīstoties, KISC kā projekta partneris aicina turpināt materiālu
digitalizāciju un sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo operu reģionu kultūras namos piedāvā operas translāciju tiešraidē. «Vērtēsim, kāda būs cilvēku atsaucība un interese par šādu iespēju, un
tad lemsim, vai līdzīgus pasākumus,
ja būs materiāls, ko translēt, Jelgavā

plānot arī turpmāk,» saka Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune.
Šodien skatāmā opera ir iekļauta
Latvijas valsts simtgades programmā.
Jauniestudējums tapis pēc Raiņa
lugas «Spēlēju, dancoju» (1916) motīviem. 1977. gadā radīto komponista
I.Kalniņa un libreta autora Imanta
Ziedoņa operu radošā komanda interpretē mūsdienu Latvijas vidē un sabiedrībā. «Spēlēju, dancoju» galvenais
varonis ir spēlmanis Tots, kurš dodas
pazemes valstībā, lai virszemē vestu
atpakaļ līgavu Leldi. Jauniestudējuma
darbība risinās Rīgas pilī 2013. gada
20. jūnijā, vasaras saulgriežos, ēku
piemeklējušā ugunsgrēka un vēlāko
pils atjaunošanas darbu laikā.
Jauniestudējumu veido muzikālais
vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš,
diriģents Andris Veismanis, režisore
Laura Groza-Ķibere, scenogrāfs
Miķelis Fišers, kostīmu māksliniece
Kristīne Pasternaka, dramaturgs
Evarts Melnalksnis, kustību režisors
Rūdolfs Gediņš, videomākslinieks
–8 un gaismu mākslinieks Oskars
Pauliņš. Tota lomā – Andris Ludvigs,
Raimonds Bramanis vai Juris Jope,
Leldes tēlu atveidos Marlēna Keine,
Jūlija Vasiļjeva vai Viktorija Pakalniece, Trejgalvja lomā – Jānis Apeinis vai
Armands Siliņš.

«Jelgava 94» – uz
ekrāna un izstādē
 Anda Dzenža,
Ritma Gaidamoviča

«Jelgava ir absolūts koda
vārds. Ja nebūtu Jelgavas,
nekas nebūtu tapis,» 18.
septembrī, cilvēku pārpildītā Jelgavas kultūras
nama zālē sveicot Jura
Podnieka studijas spēlfilmas «Jelgava 94» pirmos
skatītājus, sacīja filmas
producente Antra Cilinska.
Pirms pirmizrādes filmēšanas grupa par atbalstu un
palīdzību filmas tapšanā
pateicās Jelgavas domei,
uzņēmumam «Fortum Jelgava» un visiem pilsētas
iedzīvotājiem, kuri bija pretimnākoši filmas tapšanas
procesā.

jaunu cilvēku, kurš ir sevis un sava
ceļa meklējumos ar vēlmi pretoties
tik ierastajai kārtībai – nekļūt tādam, kādi ir visi. Galvenais varonis
pusaudzis Jānis vēlas iepazīt tuvāk
klases jaunpienācēju Kristīni, kuras
interešu vadīts ir gatavs pievērsties
tā laika alternatīvajai mūzikai un
kultūrai. Kā vēsta filmas nosaukums,
tās darbība norisinās Jelgavā 90.
gados. Jāatgādina, ka filma «Jelgava
94» tapusi, par pamatu ņemot jelgavnieka Jāņa Joņeva romānu ar tādu
pašu nosaukumu.
Kopumā filmas «Jelgava 94» filmēšanai veltītas 30 dienas ziemas un
vasaras periodā.
«Filma bija tik laba, kā cerēju sagaidīt. Sižets risinājās raiti un interesanti, dažubrīd pat varēja pasmieties.
Vēl saistošāk filmu baudīt ļāva uzņemtie pilsētas kadri. Bija interesanti
redzēt kaut nelielu daļu no tā, kāda
bija jauniešu dzīve Jelgavā 90. gadu
sākumā,» pēc filmas noskatīšanās
atzina skatītāja Madara Pudāne.
Jāpiebilst, ka pirms filmas pirmizrādes ikvienu apmeklētāju pie kultūras nama sagaidīja dzeltens žigulis,
kas arī ir viens no filmas varoņiem.
Daudzi izmantoja iespēju pie tā nofotografēties.
Vienlaikus ar filmas pirmizrādi
Jelgavas kultūras nama 1. stāva galerijā skatītāju vērtējumam nodota
fotoizstāde «Filmas «Jelgava 94» aizkadri». Tajā eksponētas fotogrāfijas,
kurās divi fotogrāfi – Sandijs Ruluks
un Agnese Zeltiņa – iemūžinājuši
filmēšanas procesu. «Šajā fotoizstādē skatītājiem ir iespēja ieskatīties
filmēšanas ķēķī, kas parasti cilvēkiem
ļoti patīk. Jāatzīst, ka labu bilžu ir
daudz un bija grūti izvēlēties tās,

Jelgavas kultūras nama 1. stāva galerijā līdz 31. oktobrim apskatāma
fotoizstāde «Filmas «Jelgava 94»
aizkadri». Tajā eksponētas fotogrāfijas, kurās iemūžināts filmēšanas
process.

Pirmizrādē klāt bija arī filmēšanas
grupa un liela daļa aktieru, kas kāpa
uz skatuves, lai skatītājiem parādītu,
cik daudz cilvēku pielikuši roku, lai
Pirms «Jelgava 94» pirmizrādes
filma taptu. Arī filmas režisors Jānis
ikvienu apmeklētāju pie kultūras
Ābele uzrunā uzsvēra komandas
nama sagaidīja dzeltens žigulis,
darbu, norādot, ka kino ir milzīgs
kas arī ir viens no filmas varoņiem.
kopdarbs un ikviena cilvēka pat maStarp citu, auto pieder jelgavzākais darbs ir svarīgs.
niekam Modrim Ziemelim, kurš
Ar filmas nokļūšanu uz ekrāna filsavulaik ar to arī īstenībā vizināja
mēšanas grupu un aktierus pirmizrāromāna «Jelgava 94» autoru Jāni
dē sveica arī Jelgavas domes priekšsēJoņevu.
Foto: Ivars Veiliņš
dētājs Andris Rāviņš: «Jelgava filmās
arī iepriekš ir uzņemta, bet mēs tajās
kuras rādīt izstādē, bet centāmies
neizjutām Jelgavu kā pilsētu. Šoreiz
vadīties pēc kritērijiem: lai ir satumēs – pilsēta – piedalījāmies filmas
rīgi, interesanti un var redzēt visu
tapšanā, un man ir gandarījums par
filmēšanas gaitu,» norāda filmas
to, ka mūsu iestādes, uzņēmumi un
«Jelgava 94» producente A.Cilinska.
cilvēki ar tādu prieku un entuziasmu
Izstādi Jelgavas kultūras namā var
palīdzēja. Paldies par mūsu kopdarbu,
apskatīt līdz 31. oktobrim.
un atliek cerēt, ka tas nebūs pēdējais!»
Filmas producente par lielisku
sadarbību pateicās arī SIA «Fortum
Jelgava». «Mums šī filma ir zīmīga
ar divām lietām. Pirmkārt, tā nes
Jelgavas vārdu un stāsta par jelgavniekiem. Daudzi no zālē sēdošajiem
šo laiku ir piedzīvojuši, bijuši klāt
notikumos, tādēļ šī filma ir vēl jo
īpašāka. Otrkārt, šī ir pirmā Latvijā
tapusī filma, kas tika uzņemta zaļi
un saudzējot resursus. Enerģētika
un kino industrija ir divas ļoti dažādas jomas, tomēr darbs pie kopējā
projekta parādīja, ka varam ļoti
veiksmīgi sadarboties. To apliecina
arī starptautiskais zaļais sertifikāts,
ko šī filma jau saņēmusi,» atzina
«Fortum Jelgava» komunikācijas «Tik drīz pēc filmas noskatīšanās man pat grūti vēl atbildēt, kā to vērtēju. Es
vadītāja Guntra Matisa.
varu tikai priecāties, ka mūsu pilsēta Jelgava un mūsu stāsts turpina dzīvot,» pēc
Filma «Jelgava 94» ir stāsts par filmas pirmizrādes atzina grāmatas «Jelgava 94» autors jelgavnieks Jānis Joņevs.

