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Stingrie ierobežojumi
ir jāievēro katram
Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

Turpinoties straujākai Covid-19 izplatībai, otrdien
Ministru kabinets noteica stingrākus epidemioloģiskos ierobežojumus, lai mazinātu vīrusa izplatību.
Jau no vakardienas ir noteikts daudz plašāks masku
lietojums publiskās telpās, bet 17. oktobrī spēkā
stāsies virkne ierobežojumu, no kuriem būtiskākie
ir: 7.–12. klašu skolēni vienu nedēļu mācīsies attālināti; interešu izglītības nodarbības un amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi līdz 6. novembrim
notiks attālināti; aizliegts organizēt virkni sporta
pasākumu, un arī treniņi var notikt tikai ārtelpās
vai individuāli.
Saslimstība ar Covid-19 būtiski pieaugusi vairākās Latvijas
pašvaldībās, kur jau līdz šim
ieviesti daudz stingrāki ierobežojumi – pieņemti lēmumi par
konkrētu iestāžu slēgšanu, darbu
un mācībām attālināti, pasākumu atcelšanu. «Jelgava šobrīd
nav starp šīm pašvaldībām, taču,
lai mēs pasargātu katrs sevi un
pilsētu kopumā, aicinu ikvienu
ar vislielāko atbildību ievērot
valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības. Tikai tad, ja katrs no
mums rīkosies atbildīgi, mēs varēsim panākt, lai pilsētā netiktu
ieviesti stingrāki ierobežojumi
nekā valstī noteiktie,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Līdz otrdienai Jelgavā paš
izolācija bija noteikta vienai
klasei Jelgavas 5. vidusskolā.
«Saslimis ir 10. klases skolēns,

līdz ar to mājas karantīnā atrodas viņa klasesbiedri un daļa
pedagogu. Konkrētajai klasei
mācības šonedēļ notiek attālināti,» skaidro Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza. Vienlaikus
pašizolācijā šobrīd atrodas arī
vairāku citu pilsētas skolu atsevišķi audzēkņi, jo viņi noteikti kā
kontaktpersonas Jelgavas Ledus
sporta skolas trenerim un hokeja
kluba «Zemgale/LLU» Virslīgas
komandas spēlētājam, kuram
konstatēta saslimšana. Visiem
šiem skolēniem šonedēļ mācības
tiek organizētas attālināti.
Nākamnedēļ skolēniem ir brīvlaiks, taču, kā noteicis Ministru
kabinets, pēc brīvlaika vienu
nedēļu skolā neatgriezīsies 7.–12.
klašu audzēkņi – viņiem mācības
no 26. līdz 30. oktobrim notiks attālināti. «Savukārt visi Jelgavas
skolu 1.–6. klašu skolēni mācības

pēc brīvlaika turpinās klātienē,»
uzsver G.Auza, turpinot: «Tāpēc
aicinu vecākus ļoti atbildīgi izvērtēt, kur bērns pavadīs brīvlaiku
un kā tiks ievērotas epidemiologu
prasības, lai skolēniem mācības
arī turpmāk varētu notikt klātienē.»
Tāpat uz trim nedēļām – no 17.
oktobra līdz 6. novembrim – būtiskas izmaiņas ieviestas interešu
izglītības programmu īstenošanā
– darbu var organizēt tikai attālināti vai klātienē, ja tas notiek
individuāli. Jaunrades nams
«Junda» šajā laikā strādās attālināti un atceltas ir arī brīvlaikā
paredzētās aktivitātes. Tāpat arī
skolās interešu izglītības nodarbības tiks organizētas attālināti.
Līdzīgi ierobežojumi šajā laikā ir
noteikti arī sporta skolām. Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis skaidro, ka pilsētas
sporta skolas šajā laikā pārsvarā
izmantos iespēju treniņu procesu
organizēt ārtelpās, kā arī rīkos individuālās nodarbības vai strādās
attālināti.
Līdz ar ierobežojumiem amatiermākslas kolektīviem, kas
nosaka, ka no 17. oktobra līdz 6.
novembrim nevar rīkot klātienes mēģinājumus un publiskus
pasākumus, ja tajos piedalās
vairāki kolektīvi vai vairākas
viena kolektīva grupas, Jelgavā
ir atcelti vai pārcelti virkne kultūras pasākumu. Tāpat šajā laikā
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aizliegts organizēt sporta pasākumus, ja tie nav starptautiski vai
komandas sporta spēļu augstāko
līgu sacensības pieaugušajiem.
Tāpēc jau no šīs sestdienas arī
vairāki sporta pasākumi pilsētā
ir atcelti vai to norise pārcelta uz
nenoteiktu laiku. Tāpat izmaiņas skar veselības veicināšanas
nodarbības pilsētā. Aktuālajai
informācijai par pasākumiem
pilsētā var sekot līdzi mājaslapā
www.jelgava.lv.
Jau kopš pagājušās nedēļas
ir spēkā prasība sabiedriskajā
transportā lietot sejas maskas, taču kopš vakardienas
tās obligāti ir jālieto arī citās
sabiedriskās vietās – veikalos, aptiekās, pasta nodaļās,
muzejos, bibliotēkās, lidostā,
autoostās un dzelzceļa stacijās,
kā arī apmeklējot izstādes un
baznīcas. Prasība lietot sejas
maskas attiecas arī uz šo vietu
darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku
barjeru, piemēram, atdalošu
stikla sienu. Sejas maskas var
nelietot bērni līdz 13 gadu
vecumam un personas ar kustību traucējumiem, kuru dēļ ir
apgrūtināta maskas uzlikšana,
vai ja personai ir psihiskās
veselības traucējumi.
Jau kopš vakardienas Jelgavā
šīs normas ievērošanu pastiprināti kontrolē arī Jelgavas Pašvaldības policija.

63048800

Turpina izsniegt jaunās
Jelgavas iedzīvotāja kartes un
Jelgavas skolēna apliecības
 Kristīne Langenfelde

Kopš jūlija, kad sākta
personalizēto viedkaršu noformēšana,
Jelgavā ir izsniegtas
vairāk nekā 5700
jaunās Jelgavas skolēna apliecības un
gandrīz 4300 Jelgavas iedzīvotāja kartes. Tie, kuri līdz šim
nav saņēmuši jauno
viedkarti vai arī tā
nozaudēta, karti var
noformēt attiecīgā
pašvaldības iestādē.
Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem
Jelgavas skolēna apliecības
noformē audzēkņa izglītības
iestādē. Līdz ar to skolēniem,
kuri vēl nav saņēmuši karti
vai to ir nozaudējuši, jāvēršas
savā izglītības iestādē.
Jelgavas Izglītības pārvaldē
(Svētes ielā 22) viedkartes
tiek izsniegtas Jelgavas pašvaldībā deklarētiem izglītojamajiem, kuri vispārējās vai
profesionālās izglītības programmu klātienes formā apgūst citas pašvaldības, valsts
dibinātā vai privātā izglītības
iestādē. No 12. oktobra šie
skolēni iesniegumu viedkartes saņemšanai var iesniegt
katru pirmdienu no pulksten
13 līdz 19 Svētes ielā 22, 303.
kabinetā, apmeklējumu piesakot pa tālruni 63012487.

Savukārt Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē (Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9) Jelgavas iedzīvotāja kartes tiek
izsniegtas pensionāriem,
politiski represētajiem, kā
arī bāreņiem un bez vecāku
gādības pielikušiem bērniem.
Karti iespējams noformēt
katru dienu Informācijas
kabinetā.
Jelgavas iedzīvotāja karti
var saņemt arī jebkurš cits
iedzīvotājs, un to iespējams
noformēt Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(Svētes ielā 33) pirmdienās
no pulksten 17 līdz 19 un
ceturtdienās no pulksten 10
līdz 13, iepriekš sazinoties pa
tālruni 63082101 un vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku.
Jāuzsver, ka, ierodoties
rakstīt iesniegumu par kartes saņemšanu, līdzi jābūt
personu apliecinošam dokumentam, tāpat jāņem vērā,
ka jaunas viedkartes izgatavošanai persona iestādē tiks
nofotografēta.
Pirmreizēja kartes izgatavošana iedzīvotājiem ir
bez maksas – izdevumus
sedz pašvaldība. Savukārt
gadījumos, ja viedkarte ir nozaudēta vai nozagta, kartes
noformēšana un izsniegšana
ir maksas pakalpojums. Maksa par atkārtotas viedkartes
izgatavošanu ir 6,05 eiro
bez PVN.

Sāk pieslēgt centralizēto apkuri
 Ritma Gaidamoviča

Centralizētās siltum
apgādes uzņēmums
«Fortum Jelgava» sācis pieslēgt apkuri
dzīvojamām mājām,
sabiedriskajām ēkām
un uzņēmumiem.
Līdz otrdienai apkure bija nodrošināta
jau 54 dzīvojamām
mājām un 13 sabiedriskajām ēkām.
Uzņēmuma pārstāve Guntra Matisa stāsta, ka pirmais
iesniegums par apkures pieslēgšanu kādai sabiedriskajai ēkai
saņemts jau 4. septembrī, bet
pirmā dzīvojamā māja apkurei
pieslēgta 11. septembrī. Uzņēmums otrdien bija saņēmis arī
50 pieteikumus par apkures
pieslēgšanu tuvākajās dienās.
G.Matisa papildina, ka septiņas
dzīvojamās mājas arī vasarā nebija atslēgtas no apkures. Šajās
ēkās komforta temperatūra tiek
nodrošināta atbilstoši iestatī-

tajam temperatūras grafikam
siltumpunktā – apkure ēkā
ieslēdzas automātiski tiklīdz
āra gaisa temperatūra, sasniedz
noteiktu atzīmi.
Uzņēmumā uzsver, ka kārtība, kādā apkures sezonas sākumā mājai tiek pieslēgta apkure,
ja tā bija atslēgta, nav mainījusies. Proti, ir nepieciešams
dzīvokļu īpašnieku lēmums. Ar
šo lēmumu un rakstisku iesniegumu dzīvokļu īpašniekiem
vai viņu pilnvarotajai personai
jāvēršas pie mājas pārvaldnieka,
kas tālāk lēmumu paziņo uzņēmumam, lai organizētu 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 mājām, kuras
ir norēķinājušās par patērēto
siltumu.
Jāpiebilst, ka siltumenerģijas
tarifs Jelgavā ir 52,47 eiro par
megavatstundu bez PVN – tas
ir spēkā kopš 2020. gada 2.
septembra.

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Pašvaldībā darbu sāk
padomnieks attīstības jautājumos

Ruļļu ielā atjauno asfalta segumu

 Kristīne Langenfelde

 Ritma Gaidamoviča

Lai īstenotu ES regulas par CO2 izmešu
apjoma samazināšanu un Jelgavas pašvaldības parakstīto
Eiropas Pilsētu mēru
paktu, kas paredz
veicināt ilgtspēju un
klimata pārmaiņu
mazināšanu, realizējot tādus nozīmīgus
projektus kā bezizmešu pašvaldības
autotransporta tīklu
izveide pilsētā, atkritumu pārstrādes
veicināšana, viedo
tehnoloģiju ieviešana pilsētvidē, Jelgavas pašvaldībā
šomēnes darbu uzsāk Jelgavas domes
priekšsēdētāja padomnieks attīstības
jautājumos Signis
Rīns.
Kā informē Jelgavas pašvaldībā, valsts jau šobrīd ir
paziņojusi, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē pašvaldību budžeti nākamgad
zaudēs 90 miljonus eiro, taču
tā vietā pašvaldībām valsts
piedāvā palielināt iespējas
aizņemties līdzekļus dažādu
projektu īstenošanai. Tas no-

zīmē, ka Jelgavas pašvaldībā
būtiski pieaugs darba apjoms
augsti kvalificētu projektu
sagatavošanā un realizācijā.
Tāpat nākamgad sākas jaunais ES fondu plānošanas
periods, un pašvaldībām
jāspēj arvien kvalitatīvāk
konkurēt savā starpā, lai
piesaistītu finansējumu tādu
augsti kvalificētu projektu
realizācijai kā jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešana,
energoefektivitāte un viedā
pilsēta.
S.Rīns vairāk nekā desmit gadu strādājis akciju
sabiedrībā «Sadales tīkls».
Līdzšinējā darbā iegūta plaša
pieredze dažādu struktūrvienību izveidē un vadībā,
vadoties pēc LEAN metodoloģijas, ilgtermiņa attīstības
plānu izstrādē, realizācijā un
pārvaldē, kā arī piegādātāju
un nodrošinājuma sistēmas
plānošanā, pārvaldē un iepirkuma procedūru vadībā.
Jelgavas pašvaldībā S.Rīna
galvenie darba pienākumi
būs stratēģisku pilsētas attīstības virzienu un ilgtermiņa
attīstības plānu izstrāde,
ietverot tādu būtisku projektu virzību kā bezizmešu
pašvaldības autotransporta
tīklu attīstība pilsētā, viedu
tehnoloģiju ieviešana pilsētvidē un energoefektivitāte.

Jelgavas poliklīnika
skolēnus aicina pieteikties
jauno mediķu programmā
 Ritma Gaidamoviča

Lai rosinātu skolēnu
interesi par medicīnu un sniegtu zināšanas, kas veiksmīgāk ļautu izvēlēties
nākotnes profesiju
un karjeru, SIA «Jelgavas poliklīnika»
jau otro gadu īsteno jauno mediķu
programmu. Iesaistīties aicināti 9.–11.
klases skolēni, kuri
bezmaksas nodarbību ciklā iegūs gan
teorētiskas zināšanas, gan priekšstatu
par praktiskā darba
niansēm medicīnas
iestādē. Lai pieteiktos programmai, interesentiem līdz 18.
oktobrim jāiesūta
motivācijas vēstule.
Jauno mediķu programmu
Jelgavas poliklīnika sāka īstenot aizvadītajā mācību gadā.
«Izvērtējot skolēnu interesi
par šīm nodarbībām, nolēmām tās piedāvāt arī šajā mācību gadā. No 24 jauniešiem,
kuri mācības uzsāka pagājušajā gadā, apliecību par programmas apguvi saņēma 11,
un, manuprāt, tie ir jaunieši,
kuri ļoti nopietni apsver medicīnas studijas. Taču ieguvums
ir arī tas, ja kāds nodarbībās
tomēr apjauš, ka tā nebūs viņa
nākotnes izvēle,» atzīst SIA
«Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Kintija Barloti.
Skolēniem darbdienu pēcpusdienās divas reizes mēnesī, pielāgojoties poliklīnikas speciālistu pieņemšanas
laikam un noslogojumam,
tiks piedāvātas četru stundu
ilgas nodarbības, kuru laikā
viņi varēs iepazīt dažādu

medicīnas jomu speciālistu
darbu, iegūt informāciju par
medicīnas izglītībā nepieciešamajām zināšanām, kā arī
iepazīt darbu Jelgavas poli
klīnikā. «Skolēniem stāstīsim
par kardioloģiju, radioloģiju,
estētiku un kosmetoloģiju,
fizioterapiju, onkoloģiju, ķirurģiju, veselības aprūpes
organizāciju, kā arī iepazīstināsim ar laboratorijas,
medicīnas māsu un ģimenes
ārstu darbu. Šī gada jaunums – paredzēta arī viena
narkologa vadīta nodarbība
par dažādām atkarībām un
to ietekmi,» stāsta K.Barloti.
Pirmā programmā uzņemto
jauniešu nodarbība iecerēta 22. oktobrī, un tā notiks
attālināti videokonferences
veidā. «Sākotnēji nodarbības
bijām plānojuši klātienē, taču,
ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju un ieviestos ierobežojumus, mūsu speciālisti
nodarbības jauniešiem vadīs
attālināti, līdz situācija valstī
uzlabosies. Tiesa, tad gan
iztrūks praktiskās daļas, kad
skolēni iepazīst medicīnas
jomas speciālistu darbu reālā
vidē – ārsta kabinetā vai laboratorijā, taču mēs ceram, ka
situācija uzlabosies un arī tas
būs iespējams,» tā K.Barloti.
Programmā plānots uzņemt
līdz 20 dalībnieku. Lai pieteiktos jauno mediķu bezmaksas
nodarbībām, 9.–11. klases skolēniem jāsagatavo motivācijas
vēstule par diviem tematiem:
«Kāpēc es vēlos strādāt veselības aprūpes jomā?» un «Mans
nākotnes ieguldījums medicīnā. Ja es kļūtu ārsts/medmāsa…». Motivācijas vēstule
līdz 18. oktobrim (ieskaitot)
jāiesūta pa e-pastu jp@jp.lv.
Programmā tiks uzņemti motivētākie jaunieši, ar kuriem poliklīnika sazināsies personīgi.

Turpinās būvdarbi
Ruļļu ielā, un tur no
Salnas līdz Viskaļu ielai tiks ieklāts
jauns asfalta segums. Plānots, ka
asfaltēšanas darbus
Ruļļu ielā sāks tuvāko nedēļu laikā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Liene Klauža stāsta,
ka jauns asfalta segums tiks
ieklāts visā Ruļļu ielas garumā, kas ir aptuveni 570
metri. Darbi objektā sākti
ar lietusūdens novadīšanas
sistēmas sakārtošanu, pārtīrot
un padziļinot grāvjus un iztīrot caurtekas, bet vietās, kur
to nebija vai caurtekas bija
sliktā stāvoklī, izbūvētas jaunas. «Aizvadītajā nedēļā Ruļļu
ielā tika demontēts vecais
asfalta segums, kas safrēzēts
kopā ar pamatni, un iegūtais
materiāls iestrādāts jaunā
ceļa pamatos,» stāsta L.Klauža. Viņa norāda, ka šobrīd jau

Foto: Ivars Veiliņš
izveidota Ruļļu ielas brauktuves pamatkārta, kas šonedēļ
tiek pieblietēta, bet nedēļas
beigās virs tās tiks ieklāta
minerālmateriālu maisījuma
izlīdzinošā kārta, lai varētu
izbūvēt jauno asfalta segumu.
«Plānojam, ka asfaltēšana tiks
uzsākta vienas divu nedēļu
laikā, bet tas atkarīgs no lai-

kapstākļiem,» tā L.Klauža,
papildinot, ka visiem darbiem
jābūt pabeigtiem līdz novembra vidum. Būvdarbu gaitā arī
tiks izbūvēts esošās sabiedriskā transporta pieturvietas
paplašinājums Ruļļu ielā.
Ruļļu ielā noteikti satiksmes ierobežojumi, maksimālo braukšanas ātrumu

paredzot līdz 30 kilometriem
stundā un nosakot apstāšanās
un stāvēšanas ierobežojumus,
tāpēc autovadītāji aicināti
ievērot izvietotās ceļa zīmes.
Darbus Ruļļu ielā veic AS
«Ceļu pārvalde», un plānotās
izmaksas, kas tiek segtas
no pašvaldības budžeta, ir
189 566,66 eiro ar PVN.

VVD konstatē: pieci uzņēmumi Jelgavā
strādā bez piesārņojošās darbības atļaujas
 Ritma Gaidamoviča

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori aizvadītajā
nedēļā Latvijā, tostarp Jelgavā, veica industriālo
zonu un degradēto teritoriju kontroles kampaņu.
VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes inspektori
pārbaudīja uzņēmumus divās Jelgavas industriālajās
teritorijās, konstatējot, ka pieci uzņēmumi strādā
bez nepieciešamās atļaujas piesārņojošai darbībai.
VVD informē, ka kampaņas laikā pārbaudītas vairāk
nekā 20 dažādas industriālās
teritorijas un vairāk nekā 170
uzņēmumi. Jelgavā VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes inspektori pārbaudes
veica uzņēmumos, kas strādā
industriālā parka «Lielupe»
teritorijā Neretas ielā un uzņēmumos, kas darbojas bijušās
«Latvijas keramikas» teritorijā
Rīgas ielā. Pārbaudēs secināts,
ka pieci uzņēmumi strādā
bez nepieciešamās piesārņojošās darbības atļaujas. «Bez
nepieciešamās piesārņojošās
darbības atļaujas Jelgavā darbojas vairāki metālapstrādes
uzņēmumi, kokapstrādes uzņēmums un uzņēmums, kas
plāno uzsākt siltumizolācijas
paneļu ražošanu,» norāda VVD
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anda Zaļepska, papildinot,
ka konstatētas arī citas ne-

atbilstības vides prasībām,
piemēram, kādā no pamestām
ēkām uzietas vairāk nekā 20
mucas ar nezināmas izcelsmes
šķidrumu, vairāki maisi ar
putuplastu.
VVD Zemgales reģionālās
vides pārvaldes vadītājs Hardijs
Verbelis uzsver, ka šīs kampaņas mērķis bija pārbaudīt, kādi
uzņēmumi strādā industriālajās
teritorijās, un atklāt uzņēmumus, kas bez attiecīgas atļaujas
veic piesārņojošās darbības,
lai panāktu vides aizsardzības
prasību ievērošanu to darbā.
Galvenokārt pārbaudīti uzņēmumi, kuri ikdienā nav VVD
redzeslokā, jo nav informējuši
dienestu par to, ka veic ar vides
piesārņošanas riskiem saistītas
darbības. «Ja uzņēmumam nav
piesārņojošās darbības atļaujas,
tas nav iekļauts reģistrā kā
ražošanas uzņēmums, kas veic
piesārņojošas darbības, tādējādi

Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pārbaužu laikā
apsekoja arī kādu šobrīd nestrādājošu uzņēmumu, kura
teritorijā bez atbilstošas atļaujas uzglabāti bīstamie atkritumi. VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes vadītājs
Hardijs Verbelis norāda, ka uzņēmumam uzdots atkritumus
Foto: Ivars Veiliņš
atbilstoši utilizēt.
uzņēmums nenomaksā dabas
resursu nodokli, kā to paredz
valsts normatīvais regulējums,»
stāsta H.Verbelis.
Viņš skaidro, ka šīs kampaņas mērķis nebija sodīt un vides
inspektori īstenoja principu
«Konsultē vispirms!». «Gadījumos, kad uzņēmums veicis
darbību bez nepieciešamās
atļaujas, doti 1–2 mēneši laika
pārkāpuma novēršanai, tas ir,
atļaujas saņemšanai. Ja uzņē-

mums to izdarīs, sods netiks
piemērots,» tā H.Verbelis.
Kopumā VVD pārbaužu laikā
konstatēts, ka katrs trešais
uzņēmums Latvijā jeb aptuveni
30 procenti no visiem pārbaudītajiem strādā bez nepieciešamās
atļaujas piesārņojošai darbībai.
Lielākoties tie ir uzņēmumi, kas
nodarbojas ar nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu,
autoservisi, kā arī metālapstrādes darbnīcas.

Jauniešu centrā piedāvā parādīt un iepazīt hobijus
 Emīls Rotgalvis

Lai pilsētas jauniešus iedrošinātu pilnveidot un parādīt savus talantus, Jelgavas Jauniešu centrā aizsāktas
divas iniciatīvas – satikšanās cikls ar talantīgiem jauniešiem par viņu hobijiem «Varu un daru» un izstādes
«Youthstyle». Šobrīd centra telpās Skolotāju ielā 8
skatāma pirmā hobiju izstāde, bet izzinošas satikšanās
tiks aizvadītas katru mēnesi. Jāpiebilst, ka iniciatīvas
tiks turpinātas, tāpēc jaunieši aicināti pieteikties, lai
parādītu savu hobiju citiem.
Pirmā izstāde gan Jauniešu
centram, gan tās darbu autoram
ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11.
klases skolnieka Ričarda Antonova fotogrāfiju apkopojums
«Cits ceļš». Kā stāsta Ričards, ar
fotoaparātiem viņš ir darbojies jau
no mazotnes, taču nopietni apgūt
fotogrāfiju sācis pagājušajā gadā.
«Mani fotogrāfijā uzrunā iespēja

apstādināt laiku un noķert mirkli.
Pašlaik galvenokārt fotografēju
dabasskatus, kas arī veido lielāko
daļu izstādes darbu, taču jau esmu
izmēģinājis spēkus sporta pasākumu fotografēšanā un izaicināšu
sevi arī turpmāk, jo mans mērķis
ir ar fotografēšanu nodarboties
profesionāli. Sākumā fotogrāfiju
apguvu pašmācības ceļā, taču

nu tālmācībā pilnveidojos pie
viena no saviem elkiem fotogrāfa
Mārtiņa Vanaga. Jau drīz iegūšu
sertifikātu,» tā R.Antonovs. Viņa
fotoizstāde Skolotāju ielā 8 skatāma līdz 21. oktobrim.
«Gan hobiju izstādes, gan tikšanās ar talantīgiem jauniešiem
būs pastāvīgi ikmēneša Jauniešu
centra notikumi. Ir ļoti svarīgi,
ka jauniešiem nodrošinām vietu,
kur sevi apliecināt, jo, piemēram,
ja talantīgs jaunietis vēlas parādīt
savu veikumu, bet nezina, kur un
kā Jelgavā var sarīkot savu izstādi, mēs varam būt viņa pirmais
nozīmīgais atbalsts un atspēriena
punkts. Vienlaikus tā ir arī iespēja
iedvesmot citus – to ceram panākt
ar mūsu hobiju stāstu pēcpusdienām,» skaidro Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu

speciāliste Jeļena Grīsle.
Ciklā «Youthstyle» jau aizvadīta pirmā stāstu pēcpusdiena,
kurā fotogrāfs Nils Jaunsubrēns
jauniešus iepazīstināja ar foto
pasaules noslēpumiem. Nākamā
cikla tikšanās ir šodien, 15. oktobrī, pulksten 16, kad regbija kluba
«Mītava» spēlētāja Marta Puķīte
tuvāk iepazīstinās ar šo sporta
veidu un saviem panākumiem
tajā, bet 10. novembrī pulksten
16 centrā viesosies motobraucēja
Maija Tomase, lai pastāstītu par
savu aizraušanos ar motocikliem.
Jaunatnes lietu speciālisti gaida
arvien jaunus pieteikumus no
jauniešiem, kuri vēlas pastāstīt
par savu hobiju vai rīkot izstādes.
Lai pieteiktos, jaunieši aicināti sazināties pa e-pastu jelena.grisle@
dome.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas paziņojums
2020. gada 8. oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.235.1.2/2501 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam Bāra ceļā 14, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes gabala Bāra ceļā 14, Jelgavā, īpašnieks.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot
individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās
izvietošanas iespējas, un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas
katrai projektētajai zemes vienībai.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām:
63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv, sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».
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Privātīpašnieks
maina stāvlaukuma
izmantošanas noteikumus

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa
amata vietu (1 vakance uz 5 gadiem).
Galvenie pienākumi noteikti Bāriņtiesu likuma 17. pantā.
Prasības:
atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktajām prasībām un:
1. bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi;
2. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības pieteikumu tiesai u.c. dokumentu)
izstrādē;
3. labas krievu un angļu valodas zināšanas;
4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
5. pamatiemaņas darbā ar datortehniku («Word», «Excel», internets).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 9, 118. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa
amata konkursam», līdz 2020. gada 19. oktobra plkst.19 (ieskaitot) vai pa e-pastu marite.
matuzele@barintiesa.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63084415.
Amats klasificēts 45. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1184 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim –
pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks
glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Paziņojums par paredzētās darbības – kurināmā diversifikācija
esošajā biomasas koģenerācijas stacijā
Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A –
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas
koģenerācijas stacijā Jelgavā.
Paredzēto darbību plānots īstenot: Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra
Nr.09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA «Fortum Latvia» teritorijā.
Ierosinātājs: SIA «Fortum Latvia», reģistrācijas Nr.40103854352.
2020. gada 15. oktobra ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums «Kurināmā
diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā» izstrādāts
saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. aprīlī izsniegto ietekmes
uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.
Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas
iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā līdzsadedzināšana. 2019. gada 10.
janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes
uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai.
Ziņojumu sagatavoja: SIA «Enviroprojekts», Mazā Nometņu iela 31, LV-1002.
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 26. līdz 30. oktobrim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās
apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām, un interesentiem būs
iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi liga@
enviro.lv vai jautajumi@fortum.com. 2020. gada 28. oktobrī laika posmā no
plkst.17 līdz 19 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja
tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un ziņojuma izstrādātājiem. Saite uz
videokonferenci tiks publicēta interneta vietnē www.fortum.lv.
Ar izstrādāto ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā* Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz
14.30, kā arī ierosinātāja mājaslapā www.fortum.lv.
Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus sūtīt līdz 2020. gada 17. novembrim
(pasta zīmogs) uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela
23, Rīga, LV-1045 (tālrunis 67321173, mājaslapa www.vpvb.gov.lv ), vai ierosinātājam – SIA «Fortum Latvia», adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008,
tālrunis 63007055, vai elektroniski pa e-pastu jautajumi@fortum.com.
* Ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai,
lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti.

Īsi
 15. oktobrī pulksten 10 SIA
«Baltic Agro» teritorijā Ozolnieku
novadā notiks vietējā līmeņa
kompleksās civilās aizsardzības
mācības. Tajās tiks izspēlēts scenārijs, kurā uzņēmuma teritorijā
notiek aizdegšanās. Praktiskajās
mācībās piedalīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) un Ozolnieku novada
Pašvaldības policijas operatīvie
transportlīdzekļi un personāls,
pārstāvji no SIA «Baltic Agro»,
Valsts vides dienesta un Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centra. VUGD aicina iedzīvotājus nesatraukties, ja redzama
ugunsdzēsības transporta kustība,
un atvainojas par operatīvā transporta pārvietošanās radītajiem
apgrūtinājumiem un iespējamiem
satiksmes ierobežojumiem.

PPII «Paulas Karlsons»
Jelgavā, Rīgas ielā 67,

uzņem izglītojamos
no 1,6 līdz 5 gadu vecumam.
PAULAS

Tālrunis 29427600.

PPII «Pīlādzītis»

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

No pagājušās nedēļas
mainīta automašīnu
novietošanas kārtība
autostāvvietā uz privāt
īpašnieka zemes Katoļu
ielā 7 – aiz «Kanclera
nama». Zemes īpašnieks nolēmis, ka automašīnu stāvēšanai
bez maksas tur var novietot līdz 45 minūtēm,
norādot apstāšanās
laiku, bet, ja stāvēšanas ilgums pārsniedz
šo laiku, par autostāvvietas izmantošanu ir
jāmaksā. Par stāvvietas
noteikumu neievērošanu var tikt piemērots
sods 30 eiro.
«Stāvlaukumā problēmas jau
ilgstoši sagādā automašīnu novietošana, par ko neapmierinātību
pauž teritorijā strādājošie uzņēmēji. Ļoti bieži mūsu privātais
stāvlaukums tiek izmantots ilgstošai automašīnu novietošanai, arī
pārkāpjot iepriekš noteikto divu
stundu stāvēšanas ierobežojumu.

Līdz šim pastiprinātu kontroli
neveicām, un cilvēki to izmantoja
savā labā. Lai nodrošinātu lielāku
transporta plūsmu un pircējiem
būtu ērtāk piekļūt veikaliem,
nolēmām saīsināt automašīnas
bezmaksas stāvēšanas ilgumu.
Protams, pastāv iespēja stāvlaukumu izmantot arī ilgāk, taču
nu tas ir maksas pakalpojums,»
stāsta privātās zemes īpašnieka
pilnvarotais pārstāvis Edgars
Ošenieks, papildinot, ka zemes
īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar
uzņēmumu «Cityparks Latvija»,
kas apsaimniekos stāvlaukumu
un kontrolēs to, cik godprātīgi
iedzīvotāji ievēro stāvvietas noteikumus.
«Jaunā kārtība ieviesta no 5.
oktobra, un ar stāvvietas apsaimniekotāju esam vienojušies, ka
pirmās divas nedēļas pārkāpuma
gadījumā tiks veiktas pārrunas,
jo pieļaujam, ka autovadītāji vēl
nebūs pamanījuši izvietotās ceļa
zīmes un jaunos autostāvvietas
izmantošanas noteikumus,» tā
E.Ošenieks.
Autostāvvietas bezmaksas lietošanas laiks ir līdz 45 minūtēm,
turklāt automašīnas vadītājam

uz automašīnas paneļa aiz priekšējā vējstikla jānovieto norāde ar
precīzu apstāšanās laiku. Ja autovadītājs auto šajā stāvvietā vēlas
atstāt ilgāk, viņam par to jāmaksā.
Maksa par stundu ir 1 eiro, minimālā maksa – 1 eiro, maksa par
visu dienu – 3 eiro. Tāpat pastāv
iespēja nopirkt mēneša stāvvietas
abonementu. E.Ošenieks skaidro,
ka apmaksu par auto stāvēšanu
Katoļu ielas 7 stāvlaukumā var
veikt, norēķinoties tikai ar mobilās
lietotnes «Mobilly» starpniecību
vai interneta vietnē www.eparking.lv izvēloties stāvvietu Katoļu
iela 7. Sods par stāvvietas noteikumu neievērošanu ir 30 eiro.
Izveidot maksas stāvvietu Katoļu ielā 7 ir zemes īpašnieka lēmums, un pašvaldībai nav tiesību
to regulēt. Zemes īpašniekam ar
pašvaldību tikai jāsaskaņo izvietoto ceļa zīmju shēma teritorijā,
un zemes īpašnieks to ir izdarījis.
Jāpiebilst, ka autostāvvietā pie
«Kanclera nama» gar Driksas
ielu šobrīd saglabājas līdzšinējā
kārtība – automašīnu stāvēšanai
bez maksas tur var novietot līdz
divām stundām, tāpat kā Katoļu
ielas malā gar «Kanclera namu».

Lapas dedzināt aizliegts; nelielos
daudzumos tās var nodot bez maksas
 Ritma Gaidamoviča

Rudenī privātmāju iedzīvotājiem aktualizējas jautājums, kur likt savāktās koku lapas. Jelgavas Pašvaldības
policija uzsver: pilsētā aizliegts lapas dedzināt un novietot tām neparedzētās vietās. Arī šogad jelgavnieki
lapas nelielā daudzumā – līdz 0,5 kubikmetriem jeb
pieciem 100 litru lieliem maisiem dienā – bez maksas
var nodot kādā no trim pilsētas dalīto atkritumu šķirošanas laukumiem.
Dalīto atkritumu šķirošanas
laukumi pilsētā atrodas Ganību
ielā 84, Salnas ielā 20 un Paula
Lejiņa ielā 6. «Jau šobrīd privātmāju iedzīvotāji aktīvi nogādā lapas atkritumu šķirošanas
laukumos, kur tās ievieto šim
mērķim paredzētos konteineros.
Jāņem gan vērā, ka vienā reizē
drīkst nodot ne vairāk par 0,5
kubikmetriem jeb pieciem 100
litru maisiem lapu,» norāda SIA
«Zemgales Eko» vadītājs Aleksejs
Jankovskis. Ja lapu ir vairāk,
jāizmanto kāds no SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» maksas
pakalpojumiem: jāpiesaka lielmaiss (ietilpība 1000 kilogrami)
vai konteiners (ietilpība septiņi
kubikmetri) vai lapas pašam

jāaizved uz atkritumu poligonu
«Brakšķi». Jāuzsver, ka lielmaisā
un konteinerā drīkst ievietot
lapas, puķu lakstus, mazus koku
zarus un citus līdzīgus dārza
bioloģiski noārdāmos atkritumus. Plašāka informācija par
pakalpojumiem un to izmaksām
pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.komunalie.lv vai pa tālruni
63026010, 28626261.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas pārstāve Sandra Matulēna uzsver, ka koku lapas tiek klasificētas kā bioloģiskie atkritumi,
kas pielīdzināmi sadzīves atkritumiem, līdz ar to koku lapas ir
aizliegts dedzināt, ierakt zemē un
novietot tām neparedzētās vietās,
tostarp pie atkritumu konteine-

riem, uz ielām, skvēros, parkos,
mežos. «Policija bieži saskaras ar
gadījumiem, kad koku lapas tiek
dedzinātas, parasti mazdārziņu
teritorijās, tāpēc atgādinām, ka
koku lapas pilsētā dedzināt ir
aizliegts, arī tad, ja tas tiek darīts
ugunskurā vai noslēgtā tvertnē,
piemēram, metāla mucā,» uzsver
S.Matulēna, papildinot, ka par
atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu neievērošanu var
piemērot brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajai personai no 14 līdz
200 eiro, juridiskai personai no
50 līdz 560 eiro. Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā veikusi vairākas preventīvas
pārrunas ar mazdārziņu saimniekiem, kuri dedzinājuši lapas.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem īpašuma
saimniekam jārūpējas ne tikai
par sava īpašuma sakopšanu, bet
arī jānodrošina piegulošās teritorijas sakopšana, tostarp koku
lapu savākšana. Par noteikumu
neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām līdz 100 eiro, juridiskām personām līdz 300 eiro.

Jelgavā, Pērnavas ielā 16,
uzņem izglītojamos no 1,6 līdz 6 gadu
vecumam jaunajam 2020./2021. m.g.
Tālrunis informācijai – 20021871,
29351443, 63021591.

Uzņemam 11–25 gadus vecus jauniešus
interešu izglītības programmā

«Dizaina zīmējums».
Nodarbības notiks trešdienās
no plkst.14.20 līdz 18.20.
Iesniegums – www.j-m-s.lv,
sadaļā «Uzņemšana».

Līdzjūtības
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kolektīvs izsaka visdziļāko
līdzjūtību Diānai Rozentālei,
no mātes un brāļa
uz mūžu atvadoties.
Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Iraidas Novickas ģimenei un
tuviniekiem sēru brīdī.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Skumjās esam kopā ar
Iraidas Novickas tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Kas smagāks vēl var būt, pa
dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij
tuvs un dārgs…
Izsakām līdzjūtību
Valdim Mežotam un tuviniekiem,
mammu pavadot mūžībā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
TAMĀRA PISKUNOVA (1940. g.)
FJODORS MEDVEDJEVS (1956. g.)
«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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Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

Ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

Biedrība rīkos Jelgavas
mākslinieku darbu izsoli

16. OKTOBRĪ

 Pulksten 19 – Andrejs Osokins un Liepājas Simfoniskais orķestris: izcilo pianistu
Andreju Osokinu 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

 ATCELTS! Pulksten 8.30 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā
no laivām «Lielupes līdaka 2020» (Lielupes posmā no Lielupes tilta uz leju līdz Svētes
ietekai).
 ATCELTS! Pulksten 10 – Baltijas J.K.A. karatē čempionāts «XII Baltic Open J.K.A.
championship» (sporta hallē).
 ATCELTS! No pulksten 11 līdz 14 – ģimenes diena «Rudens raibumiņi». Ieeja – bez
maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Pulksten 13 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–«Riga» FC. Ieejas maksa –
3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī gida
pavadībā. Ieejas maksa tornī – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Pulksten 12 – nodarbība «Piešķirt apģērbam otru dzīvi!» cikla «Domā un dari zaļi»
gaitā. Nodarbību vada Daiga Latkovska. Dalības maksa – 9 € (Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā).
 ATCELTS! Pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts «Ярмарка»
(«Gadatirgus»). Koncertā piedalās Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras ansamblis
«Ļanok» (mākslinieciskā vadītāja M.Jeļisejeva), bērnu deju ansamblis «Zadorinka»
(mākslinieciskā vadītāja N.Čerepeņenkova), jauktais koris «Balti» (mākslinieciskā
vadītāja M.Branka). Uz koncertu iegādātās biļetes, saņemot atpakaļ naudu, līdz
23. oktobrim darbdienās no pulksten 8 līdz 17 var nodot Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8.

18. OKTOBRĪ

 ATCELTS! Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (sporta
hallē).
 ATCELTS! Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–FK
«Liepāja 2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 Pulksten 17 – grupas «Melo-M» un Dināras Rudānes koncerts «Pieci elementi» (pārceltais pasākums no 6. maija. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas). Čellu
trio «Melo-M» sadarbībā ar plaši pazīstamo dziedātāju Dināru Rudāni izveidojis
jaunu muzikāli daudzveidīgu koncertprogrammu «Pieci elementi», piedāvājot
dažādu žanru un noskaņu skaņdarbus trīs čellu un solistes izpildījumā. Biļešu cena –
12–25 € (kultūras namā).

20. OKTOBRĪ

 PĀRCELTS! Bērnu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Mēs varam». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).
 Pulksten 20 – «Ramirent» Nacionālās basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/
LLU»–«RTU». Ieejas maksa – 2 €; bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem –
1 € (sporta hallē).

21. OKTOBRĪ

 Pulksten 13.30 – «Viensviens» Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēle: FK «Jelgava»–FK
«Ventspils». Ieejas maksa – 3 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez
maksas (ZOC).
 PĀRCELTS! Bērnu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Mēs varam». Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā).

22. OKTOBRĪ

 No pulksten 15 līdz 16.30 – seminārs diskusija «Industriālās attīstības ceļi un gaita
mūsdienu pasaulē un Jelgavā». Pasākuma moderators: Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).
 Pulksten 18 – jautra izrāde bērniem un vecākiem «Māja zem varavīksnes». Kopā
ar bērniem izrādes varoņi centīsies noskaidrot, kas ir draudzība un kam tā vispār
vajadzīga, kāpēc ir jāmācās un kas ir labāk – kārtība vai nekārtība Biļešu cena –
3–4 € (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 30. novembrim – konkursa «Jelgavas dominante» mākslas darbu
izstāde. Ieejas maksa – 1 € pieaugušajiem; 0,50 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 30. oktobrim – izstāde «Jānis Kalniņš. Gleznas» (kultūras nama 2.
stāva foajē).
 Līdz 31. oktobrim – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde «Jelgava. Bibliotēka.
Mēs. Simtgades impresijas. Grāmata». Ieeja – bez maksas (kultūras nama 1.
stāva galerijā un foajē).
 Līdz 31. oktobrim – autoru kolektīva radošo darbu (gleznas dažādās tehnikās, tekstils) izstāde «Mežs». Autoru grupa: Aiva Bulmere, Anda Buškevica,
Ilze Ezerniece, Anna Kaltigina, Vita Makra, Inta Paulsone, Ivanda Spulle-Meiere, Nellija Skujeniece, Inga Rudzīte, Dita Veģe, Inita Vilks, Mairita Zvirgzdiņa.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 31. oktobrim – Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Latvija
1939–1991: no okupācijas līdz brīvībai». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 Līdz 31. oktobrim – Leļļu fabrikas leļļu izstāde. Ieeja – bez maksas (bērnu
un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Līdz 7. novembrim – Aijas Feldmanes dimanta gleznu un 1400 zīmuļu
izstāde. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 No 23. oktobra līdz 29. novembrim – amerikāņu mākslinieka Hanta
Slonema izstāde «Hanta Slonema maģiskā pasaule». Ieejas maksa – 1,50 €
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. novembrim – mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde «Iedomu brīvība». Ieejas maksa – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja 2. stāva foajē līdz 23. oktobrim apskatāma Jelgavas
Mākslinieku biedrības dalībnieku darbu izstāde. Tajā eksponēti vairāk nekā 70 mākslas darbu, kurus 23.
oktobrī pulksten 15 varēs iegādāties biedrības rīkotajā izsolē. Izsolē iegūtie līdzekļi tiks izmantoti jaunas
grāmatas par Jelgavas Mākslinieku biedrību veidošanai.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ar mērķi vākt līdzekļus
Jelgavas Mākslinieku
biedrības jubilejas grāmatas izdošanai 23. oktobrī pulksten 15 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā notiks pilsētas mākslinieku
radīto darbu izsole. Visi
mākslas darbi, kurus varēs iegādāties, līdz 23. oktobrim apskatāmi izstādē
muzejā, kā arī ar tiem
var iepazīties katalogā
internetā.
«Mūsu biedrība ir Latvijas Mākslinieku savienības Jelgavas organizācijas darbības turpinātāja,
un šogad decembrī mums ir apaļa
jubileja – aprit 50 gadi, kopš mākslinieku organizācija darbojas mūsu
pilsētā. Pirms desmit gadiem, svinot 40. jubileju, izdevām grāmatu
par Jelgavas Mākslinieku biedrības
dalībniekiem «Jelgavai azotē»,
pastāstot par katru mākslinieku

un katalogā parādot viņu darbus.
Jau toreiz, vācot līdzekļus grāmatas izdošanai, sarīkojām mūsu
biedrības mākslinieku darbu izsoli.
Pieredze mums ir, un esam nolēmuši izsoli rīkot arī šoreiz,» stāsta
Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis, atzīstot,
ka mākslas darbu izsole nav ierasts
formāts Jelgavai, bet pasaulē tās ir
populāras.
Biedrības vadītājs stāsta, ka idejai atsaukušies teju visi biedrības
biedri – ap 50 mākslinieku –, piedāvājot vairāk nekā 70 darbu: gleznas
ar ziediem, ainavām, klusajām
dabām, abstraktas kompozīcijas,
fotogrāfijas, tostarp ar Jelgavas
skatiem, keramikas vāzes, bļodas,
dekoratīvo šķīvi, viesu grāmatu ar
vēršādas vākiem. «Piedalīties vai ne
– tā bija katra mākslinieka izvēle.
Un katrs pats arī noteica ziedotā
darba sākumcenu,» stāsta M.Brancis, piebilstot, ka izsoles darbu cenu
amplitūda ir ļoti plaša. Ir darbi,
kuru sākumcena ir 10–15 eiro, bet
dārgākās gleznas – Mārča Stumbra
gleznas «Rudzi briest» – sākum-

cena ir 500 eiro. «Darbi ir tikpat
dažādi, cik mūsu mākslinieki. Ir
mākslinieki, kuri izsolē piedalās
ar vienu darbu, un tajā pašā laikā
ir mākslinieki, kuri – ar četriem.
Mēs ļoti ceram, ka biedrības iecere
gūs atsaucību. Aicinām uzņēmumus, organizācijas, mākslas darbu
kolekcionārus, biedrības un arī
jelgavniekus piedalīties izsolē un
iegūt savā īpašumā mūsu pilsētas
mākslinieka radītu mākslas darbu,»
piedalīties aicina M.Brancis.
Visi darbi, kurus varēs iegādāties
izsolē, līdz 23. oktobrim klātienē
novērtējami izstādē Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja 2. stāva foajē, kā arī interesenti ar tiem var iepazīties Jelgavas
Mākslinieku biedrības mājaslapā
www.jelgavart.lv. Pie katra darba
norādīts autors, darba nosaukums,
tehnika, kādā tas veidots, izmērs un
darba sākumcena.
Mākslas darbu izsolē iegūtie
līdzekļi tiks izlietoti Jelgavas Mākslinieku biedrības jubilejas grāmatas
izveidei. Grāmatu plānots izdot
2021. gadā.

Muzikāla izrāde par Noru Bumbieri un Viktoru Lapčenoku
 Emīls Rotgalvis

Tapusi muzikāla izrāde
«Nora un Viktors. Zelta
duetam 50» par skatuves
duetu Noru Bumbieri un
Viktoru Lapčenoku, kurus
atveidos aktrise Marija
Bērziņa un dziedātājs
Andris Ērglis. N.Bumbieres dzimtajā Jelgavā
izrāde būs skatāma 4.
decembrī.
Kā informē izrādes producenti
biedrība «Jaunais muzikālais teātris», 70. gadu noskaņas palīdzēs
uzburt tautā iemīlētās dziesmas
«Savāda vasara», «Atvadas vasarai», «Rudacīte», «Spītība ir mana
māsa», «O’Lamara», «Pusnakts
balāde», «Tā diena», «Mēmā dziesma», «Salds itāliešu kino» un daudzas citas no Noras un Viktora repertuāra. Tās galvenokārt tapušas,
darbojoties ansamblī «Modo», ar
ko kopā slavenais duets iedziedājis
četras lielās un piecas mazās vinila
skaņu plates, katru trīs miljonu
metienā.

Raimondu Paulu un Ojāru Grīnbergu iepriekšējā gadsimta 70.
gados izrādē atveidos Mārtiņš Egliens. Dziedātājus pavadīs mūziķu
grupa Anatolija Livčas vadībā – Indriķis Veitners, Norberts Skraucis,
Miķelis Vīte. Tāpat izrādi muzikāli
bagātinās jaunās izpildītājas Laima
Miltiņa un Elīna Čampere.
«70. gados Latvijas kultūrā bija
milzīgs uzplaukums – teātris,
kino, estrādes mūzika. Arī maestro
resursi bija teju neierobežoti, un
komponista spējas, viņš pats kā
izcils džeza pianists, sadarbība ar
orķestri «REO», brīnišķīgi solisti,
iespēja radīt kino un teātra mūziku
– tas viss nodrošināja nedalītu publikas mīlestību. Runājot par Noru
un Viktoru, man šķiet, ka publika
uz skatuves grib redzēt laimīgus
cilvēkus, pat ja pašiem dzīvē tā
trūkst, un šis brīnišķīgais duets
spēja to apsolīt – kopīgo skatu uz
pasauli un sapņus,» tā N.Bumbieres
lomas atveidotāja M.Bērziņa.
Savukārt V.Lapčenoka lomu izdziedās latviešu estrādes dziedātājs
A.Ērglis, kura muzikalitāti ir novērtējis arī pats V.Lapčenoks, kurš

būs izrādes īpašais viesis. «Dziedāšana duetā ar Noru un darbs ar
Raimondu Paulu bija neapšaubāmi
skaistākais laiks manā mūžā. Tas
bija radošs lidojums un tagad šķiet
gluži kā pasaka. Bet ir palikušas
iedziedātās dziesmas, un esmu priecīgs, ka arī šobrīd tās ir klausītājiem
vajadzīgas,» stāsta V.Lapčenoks.
Kā atklājies izrādes tapšanā, gan
leģendārais estrādes dziedātājs,
gan viņa lomas atveidotājs dzimuši
vienā datumā – 16. janvārī.
Izrādes režisors ir Gundars Silakaktiņš, tērpu māksliniece – Jurate
Silakaktiņa, tekstu autore – Elizabete Trumpe, producente – Laila
Ilze Purmaliete. Skatītāji «Jaunā
muzikālā teātra» darbu jau paspējuši iepazīt pērn iestudētajās
izrādēs «Leģendas dzimšana» par
R.Paula jaunību un «Čikāgas piecīši. Leģendu atgriešanās» par grupu
«Čikāgas piecīši».
Jelgavas kultūras namā izrāde
būs skatāma 4. decembrī pulksten
19. Biļetes var iegādāties visās «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā
www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena
– 15–28 eiro.

