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Pasniegti trīs «Zelta graudi»
Foto: Ivars Veiliņš

kas Jelgavas kultūras namā notiks
6. novembrī pulksten 19.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Aicina pieteikties Zemgales
reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbiržai
 Ilze Knusle

12. decembrī Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) jau devīto reizi
notiks Zemgales reģiona amatnieku un māj
ražotāju kontaktbirža.

 Anastasija Miteniece

Atzīmējot Skolotāju dienu, Jelgavas Valsts ģimnāzijā pasniegtas tradicionālās Jelgavas pilsētas
izglītības kvalitātes balvas «Zelta grauds», bet
34 pilsētas pedagogi apbalvoti ar pilsētas domes
Pateicības rakstu. «Atskatoties uz iepriekšējo
mācību gadu, vēlos teikt lielu paldies par darbu, skolotāji! Skolu tīkla reforma un izglītības
iestāžu nākotnes vīzijas izstrāde nebija viegls
process, tomēr mums izdevās, un šis mācību gads
sācies ar jaunām vēsmām,» paldies skolotājiem
par pašatdevi, ko viņi savā darbā iegulda dienu
no dienas, teica Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza atgādināja, ka jebkurš skolēns
– vai tas būtu 1., vai 12. klases
audzēknis – ir bērns, kuram
blakus nepieciešams atbildīgs,
godprātīgs un radošs skolotājs. Tikai tā iespējams veidot
domājošu un atbildīgu jauno
paaudzi.
Pasākumā ar Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu
sveikti pedagogi par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un par augstu pedagoģisko
meistarību un ieguldījumu
bērnu un jauniešu izglītošanā.
Savukārt pēc tam pasniegtas izglītības kvalitātes gada
balvas «Zelta grauds». Jau
sesto gadu vispārējās izglītības iestāžu konkursa mērķis
ir nemainīgs – motivēt skolas
inovatīvai, kvalitatīvai darbībai, konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai
pilsētas, Zemgales reģiona un
valsts mērogā.

Ņemot vērā pārmaiņas izglītībā, izmaiņas ieviestas arī
konkursa nolikumā. «Pērn,
noslēdzot piecu gadu ciklu,
konkursa komisija pieņēma
lēmumu par izmaiņām konkursa koncepcijā. Proti, ja līdz
šim tika noteiktas prioritātes
un jomas, kam mācību gada
laikā būtu jāpievērš lielāka
uzmanība, tad atbilstoši jaunajam nolikumam skolām
sniegta iespēja pašām izvērtēt
un pieteikt konkursam to
veikumu, ko tās uzskata par
savas skolas lielāko mācību
gada sasniegumu,» skaidroja
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore
Sarmīte Vīksna. Izskatot skolu
pieteikumus šā gada konkursam, tika novērtēta veikuma
aktualitāte, atbilstība skolas
attīstības mērķiem, sasniegtie
rezultāti un to ilgtspēja.
Izglītības kvalitātes gada
balva pasniegta trīs grupās.
Sākumskolas/pamatizglītības

1. posma grupā (1.–6. klase)
«Zelta graudu» par inovatīvas tehniskās jaunrades
programmas «Informācijas
tehnoloģijas/inženierzinātnes» izveidi un īstenošanu
saņēma Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola. Stāstot par konkursam pieteikto veikumu,
skolas direktore Valentīna
Maido uzsvēra: pēc skolas
statusa maiņas no ģimnāzijas par vidusskolu sekoja
nopietns darbs pie inovatīvas
tehniskās jaunrades programmas izveides un īstenošanas
– spēki ieguldīti, piemeklējot
pedagoģisko sastāvu, nodrošinot materiāltehnisko bāzi,
sistematizējot programmu
–, un šobrīd redzami pirmie
darba augļi. «Mūsu pirmie
sākumskolā uzņemtie bērni
nu jau ir 7. klases skolēni,
un šobrīd saprotam, cik liels
ieguvums ir audzināt viņus
no pirmās klases,» tā V.Maido, par ieguldīto darbu sakot
paldies skolas pedagogiem,
kuri vienmēr labprāt pieņem
jaunus izaicinājumus.
Pamatizglītības 2. posmā
(7.–9. klase) «Zelta graudu»
saņēma Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija, kuras veikums ir inovatīvas programmas «Līderis manī» integrēšana mācību un audzināšanas
darbā. Programma palīdz
pilnveidot skolas kultūru,
kas iekļauj skolēnu, skolotāju
un vecāku personīgo līderību,
attīstot tādas prasmes kā paš
izziņa, pašattīstība, atbildība

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

un iniciatīva. «Šobrīd skolotāju lielākais izaicinājums
ir nepalikt iepakaļ jaunajai
paaudzei. Mums jāpiedāvā
jaunas un drosmīgas idejas,
lai realizētu to, ko bērni var.
Kamēr mums tas izdodas, mēs
strādājam,» vērtēja Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse, spriežot,
ka izglītības kvalitātes gada
balva ir viens no apliecinājumiem tam, ka izaugsme notiek
pareizā virzienā.
Savukārt vidējās izglītības
posmā (10.–12. klase) «Zelta
grauds» pasniegts Jelgavas
5. vidusskolai par augstiem
skolēnu sasniegumiem STEM
priekšmetos un mērķtiecīgu
individuālo darbu ar skolēnu
un ģimeni. «Lielākā daļa mūsu
skolas absolventu ir cilvēki,
kuri mācījušies pie mums no 1.
līdz 12. klasei, un, mūsuprāt,
tieši tas ir pamatā augstiem
sasniegumiem vidusskolas
posmā. Bez stabiliem zināšanu
pamatiem, ko jau no pirmajām
klasēm nodrošina mūsu pieredzējušie un profesionālie pedagogi, tas nebūtu iespējams,»
tā Jelgavas 5. vidusskolas
direktore Natela Seļiščeva.
Jāpiebilst, ka līdztekus balvai «Zelta grauds» skolas
saņēma 5000 eiro.
Jelgavas pilsētas izglītības
kvalitātes veicināšanas balva
par ieguldīto darbu, sniedzot
atbalstu ģimenēm ar bērniem,
kuriem ir speciālas vajadzības,
pasniegta Jelgavas pamatskolai
«Valdeka»-attīstības centram.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Kā ierasts, kontaktbiržā piedalīties aicināti amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji, līdzi ņemot
savus darbus un ražojumus.
«Viens no šī pasākuma mērķiem
ir sniegt iespēju mājražotājiem
notestēt savu produktu un gūt
atgriezenisko saiti no pircējiem.
Ir daudzi pozitīvi piemēri, kad
mājražotājs pēc mūsu pasākuma
saprot, ka pircējiem interesē viņa
radītais produkts un ir vērts to attīstīt tālāk, daži no mājražotājiem
pat izaug par uzņēmumiem,» norāda ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone, mudinot darītājus nekautrēties un ar savu produkciju
iepazīstināt plašāku loku. Otrs
būtiskākais pasākuma mērķis
ir nodrošināt mājražotājiem iespēju iepazīties citam ar citu un
veicināt savstarpēju sadarbību,
attīstību, tāpēc kontaktbiržā
tiek gaidīti arī, piemēram, izejmateriālu tirgotāji un piegādātāji

amatniekiem, mājražotājiem,
zinātnieki, kuri vēlas sadarboties
ar amatniekiem, un citi interesenti, kurus saista mājražotāju
un amatnieku darinājumi.
Pasākums 12. decembrī ZRKAC notiks no pulksten 10 līdz
15.30, un šajā laikā ikviens varēs
iegādāties amatnieku un mājražotāju piedāvāto produkciju.
Vienlaikus tas ir arī konkurss,
kurā tiks izvērtētas idejas un
noslēgumā pasniegta radošuma
balva «Ideju spogulis» vairākās
nominācijās. «Lai pasākumu
padarītu interesantāku, allaž
uzaicinām kādu Latvijā zināmu
personību, kas ne tikai pilda
moderatora lomu un publiski
iepazīstina ar amatnieku un
mājražotāju piedāvājumu, bet
arī sniedz dažādus praktiskus
padomus. Šogad mūsu viesis būs
uzņēmējs, dziedātājs un TV raidījumu vadītājs Roberto Meloni,»
stāsta L.Miķelsone. Amatnieku
un mājražotāju produkciju kopā
ar R.Meloni varēs iepazīt no
pulksten 13 līdz 15, bet pulksten
15 tiks pasniegtas balvas.
Mājražotāji, amatnieki un pārējie dalībnieki kontaktbiržai aicināti
pieteikties līdz 5. decembrim pa
tālruni 63012155, 63012169 vai
e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv.

Lapas nelielos daudzumos
pieņem bez maksas
 Ilze Knusle

Rudenī privātmāju iedzīvotājiem aktualizējas
jautājums, kur likt savāktās lapas. Arī šogad
Jelgavas iedzīvotāji lapas nelielos daudzumos
– līdz 0,5 kubikmetriem
jeb pieciem maisiem –
bez maksas var nodot
kādā no trim pilsētas
dalīto atkritumu šķirošanas laukumiem.
Dalīto atkritumu šķirošanas
laukumi atrodas Ganību ielā 84,
Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa
ielā 6, un uz tiem drīkst vest ne
vairāk par pieciem maisiem lapu.
Savukārt, ja nepieciešams nodot
lielāku apjomu, jāizmanto kāds no
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» maksas pakalpojumiem:
jāpiesaka lielmaiss vai konteiners
vai lapas pašam jāved uz atkritumu poligonu «Brakšķi». Jāuzsver,
ka lielmaisā un konteinerā drīkst
ievietot lapas, puķu lakstus, mazus
koku zarus un citus līdzīgus dārza
atkritumus. Plašāka informācija
par pakalpojumiem un to izmaksas pieejamas mājaslapā www.
komunalie.lv, pa tālruni 63048965,

63026010 vai e-pastu info@komunalie.lv.
Jāpiebilst, ka privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi ne tikai par savu,
bet arī par īpašumam piegulošo teritoriju, piemēram, zālienu, notekgrāvi, ietvi. «Ja lapas netiek laicīgi
savāktas, tās var aizdambēt grāvju
caurtekas – ūdens neplūdīs prom,
lapas sāks pūt, radot nepatīkamu
smaku. Savukārt, ja lapas ir uz
ietves, lietus laikā tās kļūst glumas
un slidenas, apgrūtinot pārvietošanos,» norāda Jelgavas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce, uzsverot, ka lapas dedzināt pilsētā
ir aizliegts. Tāpat nav atļauts tās
izmest lapu savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tostarp
nomest pie konteineriem, uz ielas,
skvēros, parkos, mežos un citur,
ierakt zemē, kā arī ievietot citiem
atkritumu radītājiem paredzētos
konteineros, tajā skaitā publiskās
vietās esošajos konteineros vai
dalīto atkritumu konteineros. «Šo
jomu regulē pašvaldības saistošie
noteikumi, un par lapu neievērošanu vai pārkāpšanu var piemērot
brīdinājumu vai naudas sodu –
fiziskām personām līdz 350 eiro,
juridiskām personām līdz 1400
eiro,» informē S.Reksce.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Loka maģistrālē paveikti vairāk
nekā puse darbu
 Anastasija Miteniece

Pērn septembrī Loka maģistrālē sākās rekonstrukcija, kuras
laikā tranzītiela tiek atjaunota visā 4733 metru garumā –
no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai
robežai. «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatu, kādi darbi
pa gadu būvobjektā paveikti un ko plānots vēl izdarīt līdz
ziemas sezonai, kad būvniecības procesā iestāsies tehnoloģiskais pārtraukums.
«Šobrīd būvdarbi visos Loka maģistrāles posmos rit atbilstoši plānam. Jau paveikto darbu apjomu
varam iedalīt vairākās daļās: esam
realizējuši apmēram 75 procentus no
plānotajiem inženierkomunikāciju
darbiem, aptuveni 75 procentus no
zemes darbiem un tuvākajās dienās
būsim izpildījuši arī ap 35 procentiem

asfaltēšanas darbu, kas attiecināmi
uz asfalta apakškārtas ieklāšanu,»
stāsta pilnsabiedrības «RERE vide –
Hidrostatyba» atbildīgais būvdarbu
vadītājs Edgars Krastiņš, papildinot:
šobrīd darbs notiek uzreiz vairākos
Loka maģistrāles posmos, lai vēl
līdz ziemas sezonai vietām pabeigtu
darbus pie inženierkomunikācijām,

izbūvētu brauktuves konstruktīvo
kārtu, kā arī ieklātu asfaltbetona
seguma apakškārtu.
Šobrīd asfalta apakškārta, izņemot
krustojuma zonas, jau sagatavota
Loka maģistrāles posmā no Aviācijas
ielas līdz pilsētas administratīvajai
robežai, savukārt posmā no Aviācijas
līdz Rīgas ielai gar būvniecības veikalu
šobrīd pabeigta inženierkomunikāciju
izbūve un ieklāta šķembu apakškārta.
Arī šī brauktuves daļa praktiski ir
gatava asfaltēšanai, tomēr tas, vai
šos darbus izdosies īstenot šosezon,
atkarīgs no laikapstākļiem.
Inženierkomunikāciju izbūve noslēgusies arī Loka maģistrāles posmā no
Rīgas ielas līdz Bērzu ceļam. Šobrīd
gan divās brauktuves joslās vēl ir

atraktas visas komunikācijas, bet līdz
ziemai šo posmu paredzēts sakārtot
un ieklāt šķembu apakškārtu. Līdzīga
situācija ir posmā no Bērzu ceļa līdz
Kalnciema šosejai, kas ir viens no sarežģītākajiem, jo bija jāizbūvē visvairāk pazemes komunikāciju. Šobrīd tur
vēl notiek ūdensvada un lietusūdens
kanalizācijas izbūve, bet līdz ziemas
sākumam darbus plānots pabeigt,
nodrošinot tur šķembu apakškārtu.
Jāpiebilst, ka Loka maģistrāles
pārbūves projekta gaitā paredzēts
izbūvēt četrus apļveida krustojumus,
rekonstruēt inženierkomunikācijas,
ielu apgaismojumu, kā arī pārvadu pār
dzelzceļu. Tāpat plānots izbūvēt gājēju un velosipēdu celiņus, ierīkot automašīnu stāvvietas, atpūtas vietas ar

soliņiem, velostatīviem un atkritumu
urnām, atjaunot pieturvietas, kā arī
pie pilsētas robežas izveidot atpūtas
vietu, tur izvietojot karti tūristiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldība Loka
maģistrāli rekonstruē, piesaistot
ES finansējumu nacionālas nozīmes
centru integrēšanai Eiropas vienotajā
transporta tīklā (TEN-T). Līgums par
Loka maģistrāles rekonstrukciju starp
Jelgavas pilsētas domi un pilnsabiedrību «RERE vide – Hidrostatyba»
noslēgts pērn jūlijā. Kopējās projekta
izmaksas ar PVN ir 21 679 350,03
eiro, tostarp 12 004 303 eiro ir ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564
527,03 eiro – valsts budžeta dotācija
pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums.

Šovasar 78,26 metrus garais Loka maģistrāles
dzelzceļa pārvads trīsarpus mēnešus bija slēgts, jo
tas tika rekonstruēts uzreiz visā platībā. Iepriekš
speciālisti konstatēja, ka tilta konstrukciju skārusi
korozija, sācis izdrupt betons, balstu stiprinājumi
vietām nosēdušies, balsti apauguši ar zāli. Lai uzlabotu tilta izturību un stabilitāti, pārvada balsti tika
pastiprināti. Tāpat laiduma konstrukcijā bija redzamas ūdens caursūkšanās pēdas, kas liecināja par
bojātu hidroizolāciju, un būvdarbu gaitā izbūvēta
arī lietusūdens novade no tilta. Šobrīd no Rubeņu
ceļa pāri gaisa pārvadam teju visā tilta platībā
ieklāta asfalta pamata kārta, vienā pusē izbūvēts
laiduma paplašinājums un tilta margas, tomēr darbi
vēl turpinās – tilta vidusposmā braucamajā daļā labajā pusē virzienā uz Rīgu tiek izbūvēta brauktuves
konstrukcija, kā arī pārvada gājēju ietve. Nākamsezon darbi būs pabeigti un pār tiltu varēs atjaunot arī gājēju
satiksmi, kas šobrīd drošības apsvērumu dēļ ir aizliegta. Nākamsezon paredzēts izbūvēt arī tilta kāpnes un Loka maģistrāle ir tranzītiela ar intensīvu satiksmi, kas katru gadu turpina
augt. Ar mērķi šīs ielas krustojumos izvairīties no papildu luksoforiem,
nodrošināt apgaismojumu.
kas varētu radīt sastrēgumus, rekonstrukcijas projekta gaitā tiek izbūvēti
Plaša stāvlaukuma aprises, kur būs vieta 79 automakopumā četri rotācijas apļi. Tie krustojumos nodrošinās lielāku caurlaidi.
šīnām, jau redzamas pie Jelgavas 6. vidusskolas un
Šobrīd jau ieklāta asfalta apakškārta rotācijas apļa vietā Loka maģistrāles
baseina ēkas – laukumā izbūvētas kontūras jeb apmales
un Langervaldes ielas krustojumā, aprises ieguvis rotācijas aplis Rubeņu
un ieklāta šķembu apakškārta. Būvnieks norāda, ka
ceļa un Loka maģistrāles krustojumā – tur šobrīd tiek izbūvētas braukstāvlaukuma daļa pie iebrauktuves jau tiek asfaltēta, bet
tuves konstruktīvās kārtas –, bet rotācijas apļu vietā Loka maģistrāles
zona, kur paredzēta automašīnu novietošana, tuvākajā
krustojumā ar Bērzu ceļu un Aviācijas ielu vēl notiek inženierkomunikāciju
laikā tiks nobruģēta. «Drīzumā uzsāksim bruģēšanu,
izbūve. To asfaltēšana paredzēta nākamsezon. «Visi četri rotācijas apļi tiks
lai vēl šajā būvsezonā varētu ieklāt lielāko daļu bruģa,»
noasfaltēti, bet vidus būs bruģēts ar dabīgo akmens bruģi, nevis apzanorāda būvnieks. Jāpiebilst, ka pašlaik piekļuve Jelgavas
ļumots. Pielāgosim apli tā, lai pa to ērti varētu izbraukt arī nestandarta
6. vidusskolai ir apgrūtināta – piebraucamais ceļš pie
gabarīta automašīnas, kas, nespējot izgriezties, nedaudz var uzbraukt
skolas no Pērnavas ielas puses rīta stundās ir noslogots,
apļa vidusdaļai,» stāsta «RERE vide – Hidrostatyba» atbildīgais būvdarbu
tādēļ tur noteikti satiksmes ierobežojumi – aizliegums
vadītājs Edgars Krastiņš.
stāvēt iebrauktuves ielas malās rīta stundās. Policija gan
ziņo par precedentu, kad ceļazīmes sabojātas ar krāsas
Rekonstrukciju
baloniņu un stāvēšanas ierobežojums ignorēts.
piedzīvo ne tikai

Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā paredzēts
sakārtot ne vien tranzītielu, bet arī vairākus apbraucamo ceļu posmus – sagatavošanās asfaltēšanai, kas
plānota vēl līdz ziemas sezonai, šobrīd norit Strautu
ceļa posmā no Bērzu līdz Kalnciema ceļam, bet nākamsezon sakārtot paredzēts arī Bērzu ceļa posmu
no Kļavu līdz Strautu ceļam, kur šobrīd izbūvētas
inženierkomunikācijas. Šajās ielās tiks ieklāts asfalts
1080 metru garumā. Būvprojekti asfaltēšanai kā apbraucamajiem ceļiem šobrīd tiek izstrādāti arī Paula
Lejiņa, Pumpura, Pērnavas ielai un Rubeņu ceļam.

Kamēr laikapstākļi ir labvēlīgi, asfalta apakškārta tiek ieklāta
zonās, kur visi pamata darbi jau noslēgušies. Tā šobrīd tiek
sakārtota viena no intensīvākajām satiksmes vietām – Loka
maģistrāles un Rīgas ielas krustojuma daļa. Jāpiebilst, ka
konstrukcijas izbūve turpinās arī Loka maģistrāles posmā no
Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai – tur slēgta daļa brauktuves un
divvirzienu satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu,
ko regulē luksofors. Ceļa darbu zonā esošās sabiedriskā
transporta pieturas ir slēgtas, bet pagaidu pieturas nodrošinātas Loka maģistrālē pirms Rīgas ielas.

Loka maģistrāles
brauktuves daļa,
bet arī piegulošā
teritorija – šobrīd
tiek sakārtoti automašīnu stāvlaukumi pie divām
Loka maģistrāles
dau dzdzī v o kļ u
namu iebrauktuvēm. Piemēram,
stāvlaukumā pie
5. un 7. nama jau
sakārtota lietusūdens novade, ieklāta šķembu apakškārta un var sākties
asfaltēšana, bet stāvlaukumā pie Loka maģistrāles 25. un 27. nama jeb
pie krustojuma ar Veco ceļu vēl tiek izbūvēts šķembu segums. Sakārtot
paredzēts arī stāvlaukumu pie 13. un 15. nama, tomēr pagaidām tur darbi
nenotiek, lai abu pārējo stāvvietu izbūves laikā tuvējo māju iedzīvotājiem
nodrošinātu iespēju novietot savu auto. Jāpiebilst, ka visi trīs stāvlaukumi
tiks noasfaltēti nākamsezon. Iestājoties tumšākam laikam, Loka maģistrāles iedzīvotāji bija satraukušies, ka būvdarbu laikā pie namiem nebija nodrošināts apgaismojums. Pašvaldībā skaidro – iekšpagalmu apgaismojums
Loka maģistrālē ir pieslēgts ielas tīkliem, kas būvdarbu gaitā demontēti
un tiek izbūvēti no jauna. Šobrīd būvnieks jau veicis nepieciešamos darbus
un atjaunojis apgaismojumu iekšpagalmu teritorijā.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris
Dzīvnieku patversme «Ķepu – ķepā» (reģ.Nr.40008176673) aicina darbā

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU KOPĒJU.

Nepieciešams cilvēks, kurš nebaidās no darba un strādā vēsu galvu – ir apdomīgs, izdarīgs.
Ir iespēja vai nu braukāt, vai palikt uz vietas.
Atalgojums – 500–700 EUR.
Darba samaksa – pēc vienošanās (atkarīga no tā, ko darbinieks ir spējīgs un gatavs izdarīt).
Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts, «Rēvici». Tālrunis 29733601 (Gundega).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atjauno gājēju ietves

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2019. gada 23. novembrī plkst.10.15
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009028572 Kārļa ielā 12 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 09000050083001004, kopējā platība 14,9 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 149/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra numurs 09000050083), atkārtotu atklātu mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 800 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 80 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2019. gada 23. novembrī plkst.10.30
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009028573 Kārļa ielā 12 – 6, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 09000050083001007, kopējā platība 13,7 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 137/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra numurs 09000050083), atkārtotu atklātu mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 800 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 80 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2019. gada 23. novembrī plkst.10.45
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029507 Staļģenes ielā 44 – 14, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000160918001014, kopējā platība 20,2 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 202/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums
09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs
09000160918), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
– 800 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 80 euro, reģistrācijas maksa –
50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://
www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2019. gada 23. novembrī plkst.11
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009010456 Staļģenes ielā 44 – 17, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.17 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000160918001017, kopējā platība 15,3 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 153/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums
09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs
09000160918), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
– 900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 90 euro, reģistrācijas maksa –
50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2019. gada 23. novembrī plkst.11.15
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029519 Staļģenes ielā 44 – 19, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.19 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000160918001019, kopējā platība 35,1 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 351/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums
09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs
09000160918), atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena
– 1200 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 120 euro, reģistrācijas maksa –
50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Vēl pirms ziemas sezonas pilsētā turpinās
ietvju sakārtošana –
šobrīd būvdarbi norit
Katoļu ielas posmā
no Lielās līdz Driksas
ielai, bet tikko tie pabeigti Krišjāņa Barona
ielā no Pulkveža Brieža līdz Mātera ielai.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka
pilsētā norit šosezon pēdējie
ietvju sakārtošanas darbi. Šovasar ietve atjaunota K.Barona
ielas posmā no Pasta ielas līdz
iebrauktuvei uz Jelgavas kultūras namu, savukārt šomēnes

darbi pabeigti arī aptuveni 100
metru garā K.Barona ielas
posmā no Pulkveža Brieža ielas
uz Mātera ielas pusi. «Ietve tur
bija kritiskā stāvoklī. Ņemot
vērā, ka daudziem iedzīvotājiem tas ir maršruts uz darbu,
skolu un pirmsskolas izglītības
iestādi, rasta iespēja šo iet
ves posmu sakārtot,» norāda
«Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis.
Savukārt Katoļu ielas posmā
no Lielās līdz Driksas ielai
ietve tiek sakārtota pēc sakaru kanalizācijas izbūves.
«Sakaru kanalizācijas izbūve
mums ir liels ieguvums, jo jau
tuvākajā nākotnē tā palīdzēs
uzlabot videonovērošanas ka-

meru apraides kvalitāti, datu
apraides ātrumu, kā arī lokālā
tīkla drošību,» uzsver Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints
Reinsons. E.Rubenis skaidro,
ka, izbūvējot tīklus, Katoļu
ielas posmā gājēju ietves vecais asfaltbetona segums tika
demontēts daļēji, bet šobrīd tā
demontāža veikta visā ietves
platumā. Arī tur tiek klāts
bruģis. Iedzīvotājiem gan jārēķinās, ka būvdarbu laikā ietve
gājējiem nav pieejama.
Jāatgādina, ka šogad ietves
sakārtotas arī Aspazijas ielā
no Draudzības līdz Asteru ielai
un Egas ielas posmā no Sakņudārza ielas līdz Egas ielas 15.
namam.

Represētie var pieteikties pabalstam
 Ilze Knusle

Līdz 15. novembrim Sociālo lietu pārvaldē tiks
pieņemti politiski represēto personu pieteikumi
par ikgadējā pabalsta 30 eiro apmērā piešķiršanu.
Lai saņemtu pabalstu, personai jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, 115.
kabinetā, jāuzrāda personu un
attiecīgo statusu apliecinošs

dokuments, kā arī jāaizpilda
iesniegums – to var aizpildīt arī
pilnvarotā persona. Pabalsts
tiks pārskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalsts politiski represētām personām tiek
piešķirts reizi gadā – novembrī,
līdz ar Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu. Pēc
Sociālo lietu pārvaldes datiem,
Jelgavā dzīvo ap 320 politiski
represēto personu. Pērn pašvaldības ikgadējo pabalstu pieprasīja un saņēma 266 politiski
represētas personas.

Popularizēs sociālo uzņēmējdarbību
 Ilze Knusle

No 14. līdz 18. oktobrim Labklājības ministrija Latvijā izsludinājusi Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu.
15. oktobrī Jelgavā
notiks pasākums
«Mini Socitons»,
kurā tiks runāts par
dažādiem ar sociālo
uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem.
Interesentiem dalība
pasākumā iepriekš
jāpiesaka, tāpat var
reģistrēties individuālai konsultācijai pie
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāvjiem.
Pasākums «Mini Socitons»
notiks 15. oktobrī no pulksten
10 līdz 16 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC). Tas tiks sadalīts trīs
daļās. Pirmajā biedrības «Ideju
un inovāciju institūts» valdes
priekšsēdētāja Elīna Miķelsone
runās par idejām, kas pārdod

sevi pašas. «Šis aspekts ir būtisks sociālajā uzņēmējdarbībā,
jo te nereti nav lielu līdzekļu,
ko ieguldīt mārketingā, tāpēc
idejām ir jābūt tādām, kas
spēj pārdot pašas sevi. Viens
no veidiem – izdomāt lipīgu
nosaukumu,» ieskicē ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. Pēc tam varēs uzzināt
par sociālās uzņēmējdarbības
modeļiem un pieejamajām
atbalsta programmām – par
to stāstīs «RISEBA» radošā
biznesa inkubatora vadītāja
Iveta Cīrule.
Otrajā daļā pieredzē dalīsies
sociālie uzņēmēji. «Sabiedrībā
pastāv uzskats, ka sociālās
uzņēmējdarbības būtība ir
labdarība, aizmirstot, ka tas
tomēr ir arī bizness. Jo veiksmīgāks tas ir, jo vairāk uzņēmējs var novirzīt savu sociālo
ideju realizēšanai,» skaidro
L.Miķelsone. Par savu pieredzi stāstīs SIA «Barboleta»
valdes priekšsēdētāja Baiba
Blomniece-Jurāne. Viņas uzņēmums – pirmsskolas izglītības
iestāde un attīstības centrs – ir

pirmais sociālais uzņēmums,
kas izveidots Jelgavā pēc Sociālās uzņēmējdarbības likuma
pieņemšanas. Dalīties pieredzē
uzaicināta arī Lāsma Cimermane, biedrības «Tuvu», kas
ir labās prakses piemērs mūspusē, vadītāja. Savukārt par
sociālo uzņēmējdarbību Amerikā stāstīs biedrības «Kultūras
un mākslas centrs «Nātre»»
vadītāja Dace Indrika.
Trešajā daļā interesentiem
laika posmā no pulksten 14.15
līdz 16 būs iespēja saņemt
individuālas konsultācijas par
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu. Konsultācijas notiks konkrētos laikos,
tāpēc tām, kā arī dalībai pasākumā «Mini Socitons» iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63012155
vai 63012149 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Reģistrēšanās pasākumam
noslēgsies 11. oktobrī, savukārt
konsultācijām varēs pieteikties,
kamēr būs pieejami laiki.
Pasākumu rīko ZRKAC sadarbībā ar Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociāciju un
Britu padomi.
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Īsi
 Oktobrī Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā skatāma seno mācību
grāmatu izstāde «Uzdošanas galvā
ko rēķināt». Iepriekš piesakoties,
izstādes apmeklētāji var piedalīties
praktiskā bibliotekārajā stundā,
informē bibliotēkas pārstāve Baiba
Īvāne-Kronberga. «Izstādē eksponētas
nedaudz vairāk kā 15 senās mācību
grāmatas no bibliofila Jāņa Vilka
kolekcijas. Grāmatas sadalītas pa tēmām, piemēram, ģeogrāfija, mūzika,
vēsture, bet tā laika nosaukumi ir
pavisam neparasti. Piemēram, dzirdes
mācība ir mūzika, ģeometrija ir ātrumu
zinātnība,» stāsta B.Īvāne-Kronberga.
Viņa piebilst, ka izstādi veido vien
maza daļa J.Vilka plašās mācību
grāmatu kolekcijas. Galvenā izstādes
pievienotā vērtība B.Īvānes-Kronbergas
skatījumā ir bibliotekārās stundas, kas
tiek piedāvātas skolēnu grupām, bet
laipni aicināti arī pieaugušie. «Mēs
piedāvājam ielūkoties tajā, kādas bija
mācību stundas agrāk. Bibliotekārās
stundas tiks pielāgotas apmeklētāju
vecumam, un tajās piedāvāsim ieskatīties senajās mācību grāmatās, kā arī
pildīt tajās esošos uzdevumus. Būs gan
kāds matemātikas uzdevums, gan arī
dziedāšana,» viņa skaidro. Izstāde
«Uzdošanas galvā ko rēķināt» pilsētas
bibliotēkas lasītavā apskatāma visu
oktobri. Lai pieteiktos bibliotekārajai
stundai, interesenti aicināti sazināties ar
B.Īvāni-Kronbergu pa tālruni 26367743
vai e-pastu baiba.ivane-kronberga@
biblioteka.jelgava.lv.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka biedru sapulce notiks 27.
oktobrī Jelgavas pilsētas bibliotēkas
K.Barona zālē. Sākums – pulksten
13. Sapulcē tiks apspriestas izmaiņas
biedrības statūtos un pārstāvniecības
tiesībās; biedrības plānotie pasākumi
un aktivitātes 2019. gadā; biedrības interešu kopu darbība; finanšu pārskats.
 Informējot sabiedrību par obligāto prasību no 2020. gada katrā
mājā uzstādīt dūmu detektoru,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) rīko konkursu
«Dūmu detektors – manas dzīvības
glābējs!». Tajā skolēni aicināti iesūtīt
savus darbus par dūmu detektora
nozīmību. Darbi jāiesniedz līdz 31.
oktobrim, norādot vārdu, uzvārdu,
tālruni, e-pasta adresi un radošā darba
aprakstu. Darbus var sūtīt pa pastu
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai Maskavas ielā 5,
Rīgā, LV-1050, vai pa e-pastu prese@
vugd.gov.lv. Konkursa uzvarētāji balvā
saņems – dūmu detektorus.
Sakarā ar uzņēmuma attīstību un darbības
paplašināšanu koka karkasa moduļu un paneļu
ražošanas uzņēmums

SIA «Nordic Homes»

(reģ.Nr.40103336329) aicina pievienoties

STRĀDNIEKUS(-CES) rūpnīcā
(flīzētāju, santehniķi, elektriķi,
palīgstrādniekus(-ces)).

Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba
pienākumus.
Piedāvājam:
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu –
750–2000 EUR (bruto) – atkarībā no darba
rezultātiem, sociālās garantijas;
• 8 stundu darba dienu;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan
Latvijā, gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: SIA «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads).
Tālrunis saziņai – 28483678
(darba dienās no plkst.7 līdz 19).
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Visas decentralizētās kanalizācijas sistēmas
jāreģistrē šogad
Paraugs veidlapai, kas līdz gada beigām jāaizpilda
katram decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam

Veidlapu var aizpildīt klātienē Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, vai elektroniski, nosūtot to pa e-pastu:
dome@dome.jelgava.lv. Elektroniski veidlapa pieejama www.jelgava.lv

 Kristīne Langenfelde

2017. gadā Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu mūsu valstī, pašvaldībām uzliekot
par pienākumu līdz šā gada beigām izveidot savas
teritorijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru,
kā arī reģistrēt asenizācijas pakalpojumu sniedzējus,
kuri pašvaldības teritorijā vēlas nodrošināt attiecīgus
pakalpojumus. «Ja novadu pašvaldībām vēl tika dota
iespēja noteikt, kuros ciemos esošās sistēmas jāreģistrē, bet kurās teritorijās to var nedarīt, tad pilsētām
tas ir liegts: noteikumi skaidri paredz, ka jelgavniekiem
jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma, kas nav
pieslēgta centrālajai pilsētas kanalizācijai, – ne tikai krāj
tvertnes, septiķi vai bioloģiskās kanalizācijas sistēmas,
bet arī katra mazā sirsniņmāja, kas novietota, piemēram,
mazdārziņā vai pat uz neapbūvēta zemesgabala,» Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
ierosinātos un MK pieņemtos noteikumus skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.
Līdz šim šāds reģistrs nav veidots, tādēļ arī pašvaldībai nav
datu, cik šobrīd Jelgavā ir decentralizētu kanalizācijas sistēmu, uz
kuru īpašniekiem vai tiesiskajiem
valdītājiem jaunā MK norma attiecas. Lai īstenotu MK noteikto,
Jelgavas dome 25. jūlijā pieņēma
saistošos noteikumus «Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā». Saistošie noteikumi pēc
saskaņojuma VARAM stājās spēkā
24. septembrī. Līdz ar to pilsēta ir
uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu.

Reģistrējoties
jāaizpilda veidlapa

Pirmais solis, kas jāizdara katram decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašniekam Jelgavā,
– līdz šā gada beigām pašvaldībā
jāreģistrē īpašumā esošā kanalizācijas sistēma. Lai to izdarītu, ir
jāaizpilda veidlapa «Pieteikums
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai» – to var izdarīt gan klātienē Jelgavas domes
Klientu apkalpošanas centrā,
gan arī elektroniski, jo veidlapa ir
pieejama mājaslapā www.jelgava.
lv. «Jelgavas Vēstnesis» publicē
arī veidlapas paraugu, kas ļauj
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam iepazīties ar
jautājumiem, uz kuriem jāatbild,
lai reģistrētu savu sistēmu. Pieteikumā ir jānorāda ne tikai tas, kāda
veida kanalizācijas sistēma atrodas
īpašumā, bet arī citi dati, piemēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes
tilpums, uzkrāto notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežums.

Tikai viens izņēmums

Kā skaidro J.Strods, ir tikai
viena veida decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas nav jāreģistrē
pašvaldības reģistrā, un tās ir
rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras
attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kuru kopējā jauda ir lielāka par
pieciem kubikmetriem diennaktī.
«Tās ir lielāku jaudu bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas, kuras tāpat
kā līdz šim uzraudzīs VARAM
pakļautībā esošais Valsts vides
dienests. Visām pārējām kanalizācijas sistēmām ir jābūt reģistrētām
pašvaldībā,» uzsver J.Strods.

Kas notiks pēc reģistrācijas?

Kā to paredz MK noteikumi,
pēc reģistra izveides pašvaldībai
būs jāseko līdzi tam, lai katra decentralizētā kanalizācijas sistēma
pilsētā būtu ne vien reģistrēta, bet
arī atbilstoši uzturēta.
«Pirmais uzdevums būs pārliecināties, vai visas sistēmas ir

reģistrētas. Jau šobrīd veidojam
datubāzi, kas ļautu savienot Būvvaldes būvju un ēku reģistru
pilsētā ar kanalizācijas sistēmu reģistru. Tas sniegtu iespēju apjaust,
cik godprātīgi īpašnieki līdz gada
beigām ir veikuši savas sistēmas
reģistrēšanu. Pēc tam jau kopā ar
Pašvaldības policiju objekti tiks
apsekoti dabā, lai pārliecinātos
par iesniegto datu atbilstību realitātei,» skaidro J.Strods, piebilstot:
ja tiks konstatēts, ka dati iesniegti
neprecīzi, tie būs jāprecizē.
Būtiski uzsvērt, ka ar pirmreizējo reģistrāciju nekas nebeidzas.
Ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kas attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem
diennaktī, turpmāk līdz katra
gada 1. aprīlim decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam pašvaldībā būs jāiesniedz dokumenta
apliecinājuma kopija par pakalpojuma saņemšanu no komersanta
par to, ka sistēmai ir veikta nepieciešamā apkope.
Tāpat īpašniekam jānodrošina,
lai sistēma darbotos atbilstoši
vides prasībām. Ja to nav iespējas
izdarīt, veicot esošās sistēmas
apkopi vai remontu, tad īpašnieka
pienākums ir pieslēgt īpašumu
pilsētas centrālajai kanalizācijas
sistēmai, ja tas tehniski ir iespējams, vai izbūvēt normatīvajiem
aktiem atbilstošu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu.
Uzsākot lietot jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, īpašniekam tā viena mēneša laikā pēc
sistēmas lietošanas uzsākšanas ir
jāreģistrē.

Noteikts izvešanas biežums

J.Strods neslēpj, ka pilsētā
laiku pa laikam tiek saņemtas
iedzīvotāju sūdzības par kādā
ielā vai novadgrāvī novadītu
kanalizācijas saturu. «Problēma
ir, jo ne visi īpašnieki godprātīgi
apsaimnieko savu kanalizācijas
sistēmu. Mēdz būt, ka tvertne
pārplūst un kanalizācijas saturs
nonāk vidē, tāpat kāds pamanās
tās saturu nevis nodot asenizācijas pakalpojumu sniedzējam, bet
nelikumīgi novadīt grāvī. Tieši
tāpēc turpmāk katras sistēmas
īpašniekam pēc noteiktas formulas, ņemot vērā krājtvertnes
tilpumu un ūdens patēriņu, tiks
aprēķināts, cik bieži kanalizācijas
saturs ir jāizved, un tas būs jāapstiprina ar darījumu apliecinošu
kvīti, kas jāglabā divus gadus un
nepieciešamības gadījumā jāuzrāda pašvaldības pārstāvjiem. Minimālais notekūdeņu izvešanas

Veidlapa 2-38

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai
(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods)
(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods)
(deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas
adrese/juridiskā vai struktūrvienības adrese)
(kontakttālrunis, e-pasta adrese)

PIETEIKUMS
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS
SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAI
1.Objekta adrese _____________________________________________
2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Foto: Ivars Veiliņš
biežums ir noteikts reizi gadā,» mam ar notekūdeņu attīrīšanas
skaidro J.Strods.
ietaišu vai specializēto notekūdeņu
pieņemšanas vietas īpašnieku.
Jāpārbauda bioloģiskās
«Pēdējā gada laikā Jelgavā ir biattīrīšanas iekārtas
juši vairāki kliedzoši gadījumi, kad
dokumentācija
asenizācijas pakalpojumu sniedzēji
J.Strods vērš uzmanību uz vēl savākto kanalizācijas sistēmas
kādu niansi, ko būtiski vēl šogad saturu nevis nodevuši tam pareveikt visu bioloģisko attīrīšanas dzētajās vietās, bet nolējuši pat
iekārtu, kuru kopējā jauda ir ma- pilsētas lietusūdens kanalizācijas
zāka par pieciem kubikmetriem sistēmā, un tie neattīrīti ieplūduši
diennaktī, īpašniekiem. «Katram Driksā. Tāpēc pašvaldība saistošašādas bioloģiskās attīrīšanas iekār- jos noteikumos komersantiem patas saimniekam ir jāpārliecinās, redz vēl stingrākus nosacījumus,
vai viņa rīcībā ir konkrētās iekār- kas ļaus daudz precīzāk izsekot
tas ražotāja tehniskā dokumentā- viņu darbam. Proti, komersantam
cija. Ja gadījumā dokumentācija ne vien būs jānodrošina elektronisir nozaudēta, līdz 1. janvārim jā- kā uzskaite par saviem sniegtajiem
piesaista atbilstošs komersants, pakalpojumiem un katru gadu
kurš decentralizēto kanalizācijas elektroniskais žurnāls jāiesniedz
sistēmu apsekos un izsniegs ap- pašvaldībā, lai varētu salīdzināt
liecinājumu par iekārtas tehnisko izvesto notekūdeņu un nosēdustāvokli, kā arī norādījumus tās mu daudzumu ar iedzīvotājiem
ekspluatācijai. Tas ir ļoti būtiski, izsniegtajām darījuma kvītīm, bet
jo pretējā gadījumā iekārta tiks uz- arī katrs transportlīdzeklis jāaprīskatīta par prasībām neatbilstošu. ko ar GPS un jānodrošina, ka konSavukārt, ja iekārtas dokumentā- krētās automašīnas GPS datiem
cija ir pieejama, īpašniekam atliks var piekļūt Jelgavas pašvaldības
vien ievērot apkopes termiņus, jo operatīvās informācijas centra
būs iespēja turpināt savas iekārtas darbinieki,» uzsver J.Strods.
ekspluatāciju,» uzsver J.Strods.

Sods – līdz 1400 eiro

Asenizācijas pakalpojumus
Pašvaldības saistošajos noteikuturpmāk drīkstēs sniegt tikai mos par to neievērošanu paredzēts
reģistrēti komersanti
sods, un tas ir no brīdinājuma

Vēl viena būtiska izmaiņa, ko
paredz MK noteikumi, – no nākamā gada asenizācijas pakalpojumus noteiktā teritorijā drīkstēs
sniegt tikai tie komersanti, kuri
būs reģistrēti konkrētā pašvaldībā.
Tāpat pakalpojumu sniedzējiem
būs noteikta daudz stingrāka kārtība, uzskaitot izvesto apjomu. «Ja
līdz šim Jelgavā asenizācijas pakalpojumus varēja sniegt jebkurš
komersants, tad no nākamā gada
– tikai tie, kas būs reģistrējušies
pašvaldībā. Tas nozīmē, ka ikvienam komersantam, kurš no 2020.
gada vēlas asenizācijas pakalpojumus sniegt Jelgavā, ir jāreģistrējas,
aizpildot pieteikuma veidlapu, kas
pieejama mājaslapā www.jelgava.
lv. Būtiski, ka reģistrēties var
tikai tādi komersanti, kuriem nav
nodokļu parādu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
parāds nepārsniedz 150 eiro,»
skaidro J.Strods, piebilstot, ka reģistrēto asenizācijas pakalpojumu
sniedzēju saraksts iedzīvotājiem
būs pieejams mājaslapā www.
jelgava.lv, kā arī domes Klientu
apkalpošanas centrā.
Vēl komersantam ir jābūt licencei vai sertifikātam, kas apliecina
tiesības veikt kravas pārvadājumus, kā arī jābūt noslēgtam līgu-

līdz pat naudas sodam. Fiziskām
personām naudas sodu var noteikt
līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

Alternatīva – pieslēgšanās
pilsētas kanalizācijai

Tiem jelgavniekiem, kurus neapmierina valdības noteiktā jaunā
kārtība, alternatīva ir pieslēgt savu
īpašumu pilsētas centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Tomēr
J.Strods uzsver, ka diemžēl ne
visur tas ir iespējams. «Šobrīd ap
pieciem procentiem jelgavnieku
tādas iespējas nav. Lai gan pilsētā
jau vairākus gadus tiek īstenots
ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības projekts, kura laikā
tiek izbūvēti jauni ūdensvada un
kanalizācijas tīkli, ir ielas, kur
šo projektu īstenot nevar, jo tās
neatbilst nosacījumiem par nepieciešamo iedzīvotāju blīvumu.
Līdz ar to nevar teikt, ka ministrija un valdība, izdodot šādus
noteikumus, valstī būtu radījušas
vienādus nosacījumus visiem iedzīvotājiem, jo novadu pašvaldību
teritorijās, kur arī netiek nodrošināta centralizētā kanalizācijas
sistēma, joprojām ir dota iespēja
neveidot šādu reģistru un dzīvot
pa vecam,» atzīst J.Strods.

3. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits
4. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
5.1.  rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
5.2.  septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa
vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas
laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts/grants filtriem, filtrācijas
grāvjiem vai akām, kuras izbūvētas atbilstoši būvniecību regulējošiem
normatīvajiem aktiem)
5.3.  notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā
bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi
5.4.  cits _________________________________________________
(norādīt īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
6. Ūdensapgādes patēriņa uzskaitei (atzīmēt vajadzīgo)  ir /  nav
uzstādīts ūdens mērītājs:
6.1. esošais vai prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _____ m3
6.2. izvedamais notekūdeņu un/vai nosēdumu apjoms gadā _____ m3
7. Notekūdeņu apsaimniekošana objektā tiek nodrošināta šādā veidā
(atzīmēt vajadzīgo):
 līgums par īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi
 līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 pēc vajadzības pasūtījums
 netiek nodrošināta
8. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un/vai nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums (atzīmēt vajadzīgo):
 1 x mēnesī vai biežāk
 1 x 2 (divos) mēnešos
 1 x ceturksnī
 1 x gadā un retāk
9. Krājtvertnes tilpums: _____ m3
10. Ja ir šī pieteikuma 5.1. punktā atzīmēts decentralizētās kanalizācijas
sistēmas veids – regulārās apkopes veikšana decentralizētās kanalizācijas
sistēmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (atzīmēt vajadzīgo):
 1 x mēnesī vai biežāk
 1 x ceturksnī
 1 x gadā
 retāk kā 1 x gadā
10.1. Iepriekšējā apkope veikta _________________________________
(norādīt mēnesi un gadu)
11. Plānota pieslēgšanās esošajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem
(atzīmēt vajadzīgo):
 jā, norādīt gadu ________________
 nē
Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela
11, Jelgava, LV-3001, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005535, 63005538.
Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 63005444.
Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa
vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/
Datu apstrādes mērķis un pamatojums
Datu subjekts
Personu dati
Klients

Datu apstrādes
Pamatojums
mērķis
Datu identifikācija Iesniegumu likuma
pakalpojuma izpil- 3. panta otrā daļa
des nodrošināšanai

• Vārds
• Uzvārds
• Personas kods
• Deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese
• Tālrunis
Saziņai
• E-pasts

Uz piekrišanas pamata
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Sāk ar trīsciparu skaitli

BK «Jelgava/LLU» mājās aizvadījis pirmo
«Ramirent» Latvijas
Basketbola līgas 2.
divīzijas spēli, ar
102:60 pārspējot
«Liepāja/LSSS». Rezultatīvākais mūsu
komandā bija Andris Justovičs (attēlā)
ar 19 punktiem. «Šī bija tikai pirmā spēle – viss vēl priekšā: spēlētājiem jāpierod
vienam pie otra, pie trenera zīmējuma,»
pēc spēles norādīja komandas kapteinis Jānis Bērziņš. Komanda trešdienas
vakarā aizvadīja spēli izbraukumā pret
«BJBS Rīga centrs», savukārt 15. oktobrī
pulksten 20 Jelgavas sporta hallē uzņems «BJBS Rīga/A.Kraukļa VEF U-19».
Foto: Ivars Veiliņš

Izcīna bronzu

Aizvadītajā nedēļā Maskavā
norisinājās karatē Premjerlīgas
posms, kurā jelgavnieks Kalvis
Kalniņš izcīnīja
bronzas godalgu. Viņš startēja
svara kategorijā līdz 60 kg un turnīrā
aizvadīja piecas cīņas. «Visi pieci pretinieki, ar kuriem tikos šajā turnīrā,
ir augstākā līmeņa karatisti, tāpēc
ļoti augstu vērtēju izcīnīto bronzas
medaļu,» norāda sportists. Nākamās
sacensības K.Kalniņam būs novembra
beigās, kad viņš plāno startēt Premjerlīgas posmā Madridē.
Foto: no K.Kalniņa arhīva
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SPORTS
Sagrauj «Spartaku»

FK «Jelgava» 5.
oktobrī ZOC «Optibet» futbola Virslīgas čempionāta 32.
kārtas mačā ar 5:2
pieveica Jūrmalas
«Spartaku». Vārtus
guva Staņislavs Mikicejs (15. min.), Maksims Votinovs (27. min.), Mate Cincadze
(46. min.) un Maksims Marusičs (84. min.
no 11 m soda sitiena līnijas un 91. min.
no spēles). Tagad komandai būs 18 dienu
pārtraukums, kas saistīts ar nacionālo
izlašu spēlēm. 13. oktobrī FK «Jelgava»
aizvadīs pārbaudes maču ar Krievijas
Premjerlīgas vienību Tulas «Arsenal»,
savukārt nākamā Virslīgas spēle būs 23.
oktobrī ZOC pret «Riga» FC.
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

Otrais no 47

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) džudists Ņikita
Skorbenko izcīnīja 2.
vietu starptautiskā turnīrā «Warsawa Judo
Open». Viņš startēja U-18 grupā svara
kategorijā līdz 81 kg. Šajā svara kategorijā
piedalījās 47 sportisti. Ņikita uzvarēja četrās cīņās, pārspējot džudistus no Polijas,
Čehijas, Turcijas un Baltkrievijas, bet finālā
piekāpās pretiniekam no Turcijas. Šajā
nedēļas nogalē Ņ.Skorbenko startēs pasaules meistarsacīkstēs sambo jauniešiem
un junioriem Uzbekistānas galvaspilsētā
Taškentā. Pavisam turnīrā Varšavā savus
spēkus izmēģināja seši BJSS treneru Kima
Usačeva un Gunta Malēja audzēkņi.
Foto: Kims Usačevs

Mērķis – iekļūt izslēgšanas spēlēs
 Ilze Knusle

Foto: ekrānšāviņš/
sportacentrs.com

Latvijas–Lietuvas–Igaunijas
sieviešu līgas sezonu atklājusi
Jelgavas sieviešu basketbola
komanda «Jelgava/BJSS». Lai
gan pirmajā spēlē piedzīvots
zaudējums pret saldeniecēm,
kopumā komanda ir apņēmības pilna šosezon cīnīties par
iekļūšanu izslēgšanās spēlēs
gan Baltijas, gan Latvijas
čempionātā.
Spēle pret komandu «Saldus/Sporta
skola» notika Saldū, un tajā uzvaru
ar 57:44 (15:12, 17:13, 14:12 un 11:7)
svinēja mājinieces. Mūsu komandā
rezultatīvākā ar 15 gūtiem punktiem
bija Enija Ķīvīte, bet pārējās spēlētājas
gūto punktu ailītē divciparu skaitli
nesasniedza. «Pirmā spēle vienmēr ir
liela atbildība. Lai gan meitenes centās,
varēja redzēt, ka viņas vēl nav kārtīgi
saspēlējušās, turklāt šoreiz pievīla tieši
pieredzējušo spēlētāju sniegums,» par
spēli saka komandas galvenais treneris
Harijs Zelčs, paužot cerību, ka sniegums
sezonas gaitā uzlabosies.
Latvijas–Lietuvas–Igaunijas sieviešu
līgā jelgavnieces startē otro gadu. Viņas
iekļautas starptautiskajā grupā, kurā
ir sešas Latvijas un viena Igaunijas
komanda: «Daugavpils Universitāte»,
«TTT Juniores», «Saldus/Sporta skola»,
«Jelgava/BJSS», «Jūrmala», «BJBS Rīga/

Savu pirmo Baltijas enduro
čempionātu, kuram bija trīs
posmi, aizvadījis Jelgavas
motosportists Andris Grīnfelds, kopvērtējumā izcīnot
sudraba godalgu E2 klasē.
«Esmu apmierināts ar aizvadīto enduro sezonu un
to, ka pēdējā Baltijas čempionāta posmā jau varēju
sīvi cīnīties par top vietām,
kas sezonas sākumā šķita
pavisam neiespējami,» vērtē sportists.
Noslēdzošais Baltijas enduro čempionāta posms aizvadītajās brīvdienās notika Igaunijas pilsētā Arukilā.
A.Grīnfelds stāsta, ka trase nebija
parocīga, tomēr tā bija ļoti ātra un
īsa, kas kopumā viņam ļāva cīnīties
par vietu līderu trijniekā. «Sportisti
startēja divas dienas, un rezultāti tika
summēti. Pirmajā dienā es izcīnīju 2.
vietu, uzreiz aiz lietuviešu spēcīgākā
enduro braucēja, bet otrajā dienā cīņa
bija daudz sīvāka, jo ļoti labu sniegumu parādīja arī igauņu sportists, kurš
pārliecinoši bija vadībā. Līdz pat pēdējam ātruma testam es turējos otrajā
vietā, tomēr lietuviešu līderi, kurš no
manis atpalika dažas sekundes, šī situācija neapmierināja – ja viņš finišētu
trešais, zaudētu savu uzvaru posma

Arēnā «Rīga»
zaudē papildlaikā

6. oktobra «Optibet» Virslīgas
spēle starp HK
«Zemgale/LLU»
un «Olimp» notika arēnā «Rīga»,
kas ir neierasta prakse Virslīgā. Lai
noskaidrotu uzvarētāju, ar 60 minūtēm
nepietika, un pagarinājumā vārtus guva
rīdzinieki, kas 673 skatītāju klātbūtnē
izcīnīja uzvaru ar 3:2 (1:1, 1:1, 0:0,
1:0). Mūsu komandā vārtus guva Raivis
Kurnigins un Gatis Srukts. Par labāko
spēlētāju atzīts vārtsargs Reinis Petkus.
Nākamā spēle HK «Zemgale/LLU» būs
pret HS «Rīga» 10. oktobrī pulksten
19.15 izbraukumā.
Foto: Ruslans Antropovs

Volejbolisti ar
papildspēkiem
un jauna trenera
vadībā gatavi
atgriezties elitē
 Ilze Knusle

Ar uzvaru «Credit24» Meistarlīgas sezonu sākusi vīriešu
volejbola komanda «Biolars/
Jelgava», kas jau nedēļas nogalē līdzjutējus gaidīs Zemgales Olimpiskajā centrā.

Juniores», «G4S Noorteliiga». Komandas
izspēlēs divus apļus, pēc kuriem četras labākās Final 4 izslēgšanas turnīrā
noskaidros grupas uzvarētājas. «Mūsu
mērķis ir iekļūt labāko četriniekā,» uzsver treneris.
Pēc Latvijas–Lietuvas–Igaunijas sieviešu līgas čempionāta beigām martā
un aprīlī atsevišķi tiks izspēlēts Latvijas
Sieviešu basketbola līgas čempionāts,
kurā startēs Latvijas komandas gan
no starptautiskās grupas, gan no elites
grupas. Komandas izspēlēs vienu apli,

Pirmajā Baltijas enduro
čempionātā izcīna sudrabu
 Ilze Knusle
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kopvērtējumā. Tāpēc lietuvietis gāja
uz visu vai neko, un viņam izdevās uzrādīt pārliecinoši labāko laiku ātruma
testā. Līdz ar to otrajā dienā es biju
trešais, kas čempionāta kopvērtējumā
man ļāva izcīnīt sudraba medaļu,»
stāsta sportists.
Jāatgādina, ka Baltijas enduro
čempionātam bija trīs posmi. Pirmajā posmā Igaunijas pilsētā Paikusē
A.Grīnfelds izcīnīja 3. vietu, bet otrajā
posmā Madonā – 2. vietu. Līdz ar to
viņš kļuva arī par pretendentu uz
kopvērtējuma uzvarētāja titulu, un
visi izšķirošie notikumi risinājās tieši
trešajā posmā. Tajā A.Grīnfelds palika
trešais, čempionāta kopvērtējumā
saglabājot otro pozīciju. «Lai gan
varēju cīnīties par čempionāta kopvērtējuma uzvarētāja godu, jāatzīst,
ka braucēji, kuri ierindojās pirmajā
trijniekā, ir ļoti pieredzējuši, tāpēc
man ir gandarījums par to, ka spēju
izrādīt viņiem konkurenci jau pirmajā
gadā, kad startēju enduro,» norāda
motosportists.
Ziemā viņš plāno piedalīties pasaules čempionātā superenduro, kas
notiek telpās izveidotā trasē. Šis
būs pirmais gads, kad Andris startēs
pieaugušo konkurencē. Pasaules superenduro čempionātam ir pieci posmi,
un A.Grīnfelds plāno braukt visos.
Čempionāts sāksies decembrī.
Jāpiebilst, ka A.Grīnfelds pārstāv
klubu «CEC I.S.Racing».

pēc kura divas labākās automātiski piskajā centrā, uzņemot «Daugavpils
iekļūs Final 4 izslēgšanas turnīrā, bet Universitātes» basketbolistes.
par atlikušajām divām vietām cīnīsies
«Jelgava/BJSS»
3.–6. vietas ieguvējas: 3. vieta spēlēs ar
komandas sastāvs
6. vietu un 4. vieta spēlēs ar 5. vietu.
Ance Krūmiņa, Alise Karlsone, Kintija
Katra pāra uzvarētāja iekļūs Final 4.
Hofmane, Ieva Lejiņa, Annija Ķergal«Latvijas mērogā gribam iekļūt labāko
ve, Zane Ržiščeva, Viktorija Ivanova,
sešniekā un cīnīties par iekļūšanu Final
Katrīna Kārkle, Dace Blūma (kapteine),
4,» atzīst treneris.
Enija Ķīvīte, Undīne Laugale, Evelīna
Nākamo spēli jelgavnieces aizvadīs
Fricsone, Inga Staņuna, Diāna Brunašodien izbraukumā pret «BJBS Rīga/
va, Loreta Beitāne, Ieva Stallite, Laura
Juniores», savukārt pirmo mājas spēli
Zambrāne, Diāna Dude.
– 19. oktobrī pulksten 17 Zemgales Olim-

Sezonu noslēdz ar 15 medaļām Lielupē
 Anastasija Miteniece, Ilze Knusle jau šķita, ka līdz finišam nepietiks spēka.
Turklāt sāncenšu stratēģija – taupīt
Tradicionāli Jelgavas smaiļospēkus, turoties man nopakaļ vilnī, bet
tāji un kanoe airētāji sezonu
beigās cenšoties apsteigt ar uzrāvienu
noslēdza ar garo gabalu sa– man nešķiet īsti profesionāla,» stāsta
censībām «Zemgales rudens
smaiļotājs Otto Gerbers, kurš izcīnīja 1.
maratons» tepat, Jelgavā. Tās
vietu jauniešu grupā. Savukārt smaiļotāja
vienlaikus bija arī Latvijas un
Katrīna Smiltniece, kura uzvarēja junioru
Baltijas čempionāts, kas sestgrupā, spriež, ka drīzāk ir sprintere un
dien pulcēja ap 200 dalībnieku
vairāk trenējas un strādā uz ātrumu, bet
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
garajās distancēs līdztekus tempam jābūt
Krievijas un Somijas. Mājinieki
arī izturībai. Savu rezultātu viņa vērtē kā
izcīnīja 15 medaļas.
optimālu. Pieaugušo grupā vislabāk no
jelgavniekiem nostartēja kanoists Roberts
Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēša- Lagzdiņš, vīriešu grupā izcīnot 2. vietu.
nas treneri norāda: neskatoties uz to, ka «Mans mērķis bija uzvarēt, bet igaunis
sezona mūsu sportistiem bijusi gara un izrādījās ātrāks. Daļēji pie vainas ir trauļoti aktīva un jūtams spēku izsīkums, star- mētais plecs, tomēr nākotnē vēl vairāk
tēt sacensībās Jelgavā allaž ir gods un īpaši jāstrādā pie izturības,» tā viņš.
patīkami, lai gan distances te ir netipiskas.
No jelgavniekiem zelta medaļu izcīnīja
Maratonā jaunākie sportisti, veterāni un Lāsma Liepa, K.Smiltniece, Antuanete
sievietes veica astoņus kilometrus, bet Bāra, Aleksandra Počtarenko, O.Gerpārējie – 16 kilometrus.
bers, Oskars Rikters, Ritvars Veilands
Jelgavas sportisti izcīnīja 15 medaļas, un Viktors Moisejenko. Sudraba godalga
un gan treneri, gan paši sportisti ar rezul- – Melānijai Čamanei, Egilam Kalnam,
tātiem ir apmierināti. «Sezonas beigās ir R.Lagzdiņam, Jurijam Ševcovam un Jājūtams liels nogurums. Ja distances pirmā nim Seleckim. Bronza – Nilam Mediņam
puse man padevās viegli, tad otrajā pusē un Ignatam Kunašam.

Foto: JV

Pirmā sezonas spēle «Biolars/Jelgava»
bija izbraukumā pret «RTU/Robežsardze». Četros setos pārāki bija jelgavnieki
– 3:1 (25:21, 27:25, 21:25 un 25:23). Rezultatīvākie šajā spēlē «Biolars/Jelgava»
sastāvā bija volejbolisti, kuri starpsezonā
komandā atgriezušies vai pievienojušies
no jauna: Kārlis Pauls Levinskis ar 26
punktiem, Aleksandrs Kudrjašovs ar 13
punktiem un Ruslans Sorokins ar deviņiem punktiem. «Uz papīra mums ir labs
un cīnīties spējīgs sastāvs, bet ir svarīgi, lai
arī sniegums laukumā būtu labs. Pirmajā
spēlē uzvarējām, jo labi nospēlējām uzbrukumā no visām laukuma pozīcijām,»
vērtē komandas menedžeris Andrejs
Jamrovskis, piebilstot, ka šī sezona būs
izaicinājums gan spēlētājiem, gan jaunajam galvenajam trenerim Austrim Štālam.
Komandā šosezon spēlē Uģis Puķītis
(libero), Raimonds Liniņš, Ralfs Ozoliņš,
Māris Lancmanis, Aleksandrs Kudrjašovs
(kapteinis), Aigars Sniedzāns, Kārlis
Pauls Levinskis, Maksims Morozovs,
Gatis Slavēns, Mārcis Jirgensons, Pēteris
Aukmanis, Ruslans Sorokins.
«Biolars/Jelgava» šosezon startēs
Meistarlīgā, kurā spēlē piecas Igaunijas
un četras Latvijas komandas, un Latvijas
čempionātā. «Starpsezonā esam piesaistījuši jaunus spēlētājus, un komandas
uzdevums ir pakāpeniski audzēt muskuļus un atgriezties Latvijas čempionāta
un Latvijas kausa medaļnieku sarakstā,»
norāda A.Jamrovskis, aicinot līdzjutējus
atbalstīt komandu klātienē. Nākamās
spēles «Biolars/Jelgava» būs 12. un 13.
oktobrī Zemgales Olimpiskajā centrā:
sestdien – pret «Bigbank Tartu», bet svētdien – pret «TTU». Abas spēles Jelgavā
sāksies pulksten 17, un skatītājiem ieeja
uz tām ir bez maksas.

Sporta pasākumi
11. oktobrī pulksten 16 – Latvijas
jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā
(LLU peldbaseinā).
11. oktobrī pulksten 20 – Latvijas basketbola 3. līga: BK «Jelgava/
BJSS»–BK «Talsi» (sporta hallē).
12. oktobrī pulksten 8.30 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības
makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2019» (Lielupē no tilta uz leju
līdz Svētes ietekai).
12. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas 2019. gada kausa izcīņa
basketbolā (sporta hallē).
12. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas kausa galda tenisā 4.
kārta (sporta hallē).
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Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Jurija Maksimova (dzimis 1952. gada 1. novembrī, deklarētā dzīvesvieta – Skolas
iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par Jurija Maksimova radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni
63048941 vai 63028550.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Fotokonkursā «Jelgava 2019»
godalgoti 10 autori
 Emīls Rotgalvis

Paziņojums par konkursa «Apbūves tiesības piešķiršana
zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina konkursu par apbūves tiesības
piešķiršanu zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 10.11.2019. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131.
kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, sadaļā
«Pašvaldība», «Sludinājumi». Jautājumus par konkursu līdz 2019. gada 4. novembrim
dalībnieks var nosūtīt elektroniski pa e-pastu komisijas sekretārei, oriģinālu nosūtot pa
pastu, adresējot komisijas priekšsēdētājam.
Kontaktpersona: komisijas sekretāre Anita Straume, tālrunis 63005583, 63005493,
e-pasts anita.straume@dome.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2019. gada 23. novembrī plkst.10 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko zemes starpgabala Vārpu ielā 30A, Jelgavā (kadastra numurs
09000050418, kadastra apzīmējums 09000050414, platība 183 m2), mutisku izsoli ar augšupejošu
soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem,
kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena – 1700 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 170 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Zemes starpgabals nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai un ir
pievienojams kādam no blakus esošiem zemes īpašumiem.
Zemes starpgabala atsavināšanu ierosinājis blakus piegulošā zemesgabala īpašnieks.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 19. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

7. oktobra vakarā Jelgavas kultūras namā
godināti fotokonkursa
«Jelgava 2019» labāko
darbu autori. Darbi šogad tika vērtēti trijās kategorijās – «Kas notiek
Jelgavā?», «Portrets» un
«Radošie meklējumi» –,
un kopumā apbalvoti
10 fotomirkļu autori.
Labāko foto izstāde kultūras namā apskatāma
līdz 6. novembrim.
«Šogad labākajos darbos jau
varēja just radošumu, taču gribētos, lai tas radošums ir vēl vairāk
jūtams, lai dalībnieki iešūpojas, jo
ar tādu tematu var izdarīt pilnīgi
jebko,» saka fotogrāfs un fotokonkursa «Jelgava 2019» žūrijas
komisijas pārstāvis Agris Šiliņš,
piebilstot, ka ir patīkami konkursā
redzēt jaunus vārdus. «Šogad arī
ir daudz melnbalto foto. Tas nebūt nav vienkārši – uzņemt labu
melnbaltu foto –, jo tad darbojas
nevis krāsas, bet gaisma un tumsa,
un tas ne visiem sanāk,» skaidro
fotogrāfs, ieskicējot šogad iesniegto
darbu tendences.
Savukārt Latvijas Fotogrāfijas
muzeja vadītāja un žūrijas pārstāve Maira Dudareva vērtē, ka
šogad darbos fotogrāfi ir izkāpuši
no savas komforta zonas, un
aicina arī turpmāk šo tendenci
saglabāt, izvēloties fotografēt
arvien jaunas un mazāk zināmas
vietas Jelgavā.
Katrā kategorijā pasniegtas
piecas balvas. Labākie darbi tika
sarindoti no trešās līdz pirmajai
vietai, kā arī tika pasniegtas žūrijas un skatītāju simpātiju balvas.
Par skatītāju simpātijām cīnījās
visas 311 fotokonkursā iesūtītās
fotogrāfijas, par kurām varēja balsot Jelgavas pilsētas pašvaldības

Foto: Ivars Veiliņš
iestādes «Kultūra» facebook.com
lapā. Divās no trim kategorijām
skatītāju favorīti saņēma arī kādu
no godalgotajām vietām.
Kategorijā «Kas notiek Jelgavā?», atainojot brīžus no pilsētas
dzīves, pirmo vietu saņēma Inga
Gedroviča, kura ieguva arī skatītāju simpātiju balvu, otrajā vietā
– Juris Zēbergs, trešajā vietā – Ilze
Strēle. Žūrijas simpātiju balva
pasniegta Andrejam Statskijam.
Kategorijā «Portrets» pirmo
vietu ieguva Dzintra Žvagiņa, otro
– Igors Zakrepskis. Trešā vieta
un skatītāju simpātijas – Artai
Jomai, bet žūrijas simpātiju balva
pasniegta Lienei Kārkliņai.
Kategorijā «Radošie meklējumi» pirmā vieta – I.Strēlei,
otrā vieta – Dz.Žvagiņai, bet
trešā – Jānim Belovam. Skatītāju
simpātiju balvu saņēma Gvido
Jaunzems, bet žūrijas simpātijas
tika I.Zakrepskim. Jāpiebilst, ka
fotokonkursā šī kategorija sniedza
vislielāko radošo brīvību, jo tajā

bija atļauta gan fotomontāža,
gan kolāžu un fotomanipulācijas
izmantojums.
I.Gedroviča, kura ar kadriem no
Jelgavas sporta dzīves un klusās
dabas ieguva gan skatītāju simpātijas, gan pirmo vietu kategorijā
«Kas notiek Jelgavā?», stāsta, ka
sajūta, saņemot šo apbalvojumu,
līdzinās zelta medaļai sportā.
«Ikdienā nodarbojos ar sportu,
bet mani ļoti saista arī fotogrāfija.
Principā katru dienu uzņemu
kādu bildi. Tajās ir atspoguļota
mana ikdiena, bet dabas foto tapa
pavisam netīšām – pastaigājos ar
savu meitu un pēkšņi ieraudzīju šo
skatu,» atminas I.Gedroviča.
Savukārt Dz.Žvagiņa atklāj,
ka atzinības vairākās kategorijās
sniedz motivāciju turpināt iesākto. «Kamera man vienmēr ir līdzi,
jo fotogrāfija manā dzīvē ieņem
svarīgu lomu. Tā piespiež iziet
ārā un piefiksēt pasaulē notiekošo.
Man ļoti mīļas ir tieši melnbaltās
fotogrāfijas, jo, manuprāt, meln-

baltais daudz labāk uztver emocijas,» stāsta Dz.Žvagiņa.
Šogad konkursanti sadalīja
1500 eiro lielu balvu fondu. Katrs
1. vietas ieguvējs saņēma 200 eiro,
2. vietas – 130 eiro, bet trešās – 70
eiro. Naudas balva pasniegta arī
speciālbalvu ieguvējiem.
Uzvarētāju darbi kopā ar iepriekšējo septiņu gadu konkursantu foto tiek glabāti īpašā arhīvā.
«Tas ir dzīvs arhīvs, ko veido jūsu
uzņemtās fotogrāfijas,» uzrunājot
konkursa dalībniekus, uzsvēra
pašvaldības iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune. Arhīvā saglabātie konkursa dalībnieku darbi regulāri tiek izmantoti
Jelgavas pilsētas popularizēšanai,
tostarp tiek sūtīti Jelgavas sadraudzības pilsētām, tādējādi fotogrāfijas turpina dzīvot un vēstīt par
Jelgavas pilsētu.
Fotokonkursa «Jelgava 2019»
dalībnieku labāko darbu izstāde
līdz 6. novembrim apskatāma Jelgavas kultūras nama 1. stāva foajē.

Atklāj Edvīnam Kalneniekam Saņem balvu par izcilu režiju
 Ilze Knusle
režija» bija pieteiktas trīs radošas
veltītu grāmatu
personības – S.Kalniņš, Kārlis

 Anastasija Miteniece

Atzīmējot savu pirmo dzimšanas dienu,
bērnudārzs «Mācos mācīties»

11. oktobrī plkst.12
aicina uz

ATVĒRTO DURVJU DIENU
un apmeklēt bezmaksas
seminārus meistarklases,
ko vadīs iestādes pedagogi.
No plkst.12 līdz 13 – Koordinācijas un kustību nozīme bērna attīstībā
(tenisa treneris Kristaps Mednis).
No plkst.13 līdz 14 – Sajūtu nozīme cilvēka dzīvē
(bezgalīgo sajūtu stāstu piedzīvojums, Vineta Štube).
No plkst.14 līdz 15 – Kas veicina efektīvu mācīšanos?
(psiholoģe Baiba Blomniece-Jurāne).
Lai pieteiktos, lūdzam elektroniski aizpildīt anketu vietnē
https://forms.gle/ikWTd7vnN551MX7AA
vai rakstīt pa e-pastu metode@barboleta.lv.
Tālrunis 29368746.

Šogad gleznotājs,
scenogrāfs un pedagogs Edvīns Kalnenieks
atzīmē 80. jubileju. Godinot mākslinieku un
viņa profesionālo darbību, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā atklāta
E.Kalneniekam veltīta
grāmata. «Liels paldies
cilvēkiem, kuri uzņēmās, iedziļinājās, rakstīja, piesaistīja finanšu līdzekļus. Es to novērtēju
un ceru, ka arī citiem šī
grāmata ies pie sirds,»
atklāšanas pasākumā
sacīja E.Kalnenieks.
Grāmatas teksta autors Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis stāsta, ka
grāmata ir kā albums par E.Kalnenieka daiļradi. «Šī grāmata ir
ceļvedis Edvīna Kalnenieka daiļradē – radošā darbība no vidusskolas
līdz pat šodienai. Viņš ir cilvēks
darītājs, un tāda ir arī šī grāmata
– par viņa darbiem bez gariem
ievadvārdiem,» tā viņš, papildinot,
ka izdevumā iekļauti vairāk nekā
100 mākslinieka darbu.
Pasākuma gaitā viesi – profesori, mākslas zinātnieki, mākslinieka
laikabiedri, kā arī kādreizējie
audzēkņi – uzteica E.Kalnenie-

ka profesionālo veikumu tādās
jomās kā glezniecība, pedagoģija
un scenogrāfija. «Līdztekus sasniegumiem glezniecībā Edvīns
Kalnenieks smalkjūtīgi, gudri
un profesionāli 40 gadu garumā
vadījis būtiskāko katedru Mākslas
akadēmijā. Manuprāt, tas par viņu
pasaka daudz – gan kā par cilvēku,
gan kā par pedagogu. Atzīmējot
grāmatas atklāšanu, gribētos uzsvērt, ka tā ir ļoti būtiska vēstures
liecība,» vērtē mākslas zinātniece
Ingrīda Burāne.
Jāpiebilst, ka E.Kalnenieks dzimis Liepājā, bet Jelgavā dzīvo kopš
1965. gada, kad sāka strādāt par
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
dekoratoru. Savukārt izstādēs
mākslinieks piedalās kopš 1966.
gada – aizvadītas izstādes Jelgavā, Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, Šauļu pilsētas galerijā
(Lietuvā), Pitsburgā (ASV) un
citviet. Īpaši zīmīgs E.Kalneniekam bija 2017. gads, kad viņam
pasniegta pirmā Ģ.Eliasa balva
par lauku tēmas atspoguļojumu
Latvijas glezniecībā (darbs «Dārzs
vakarā»), Arvīda un Margas Spertālu balva par mūža ieguldījumu
scenogrāfijā, kā arī Jelgavas pilsētas augstākais apbalvojums «Goda
zīme» par mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas kultūrvides veidošanā.
E.Kalneniekam veltīto grāmatu
var iegādāties Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, tās
cena – 8 eiro.

2. oktobrī kultūras un
izklaides telpā «Hanzas
perons» Rīgā aizvadīta pasākumu radošo
personību izcilības balvas «Lauru LaPPA» pasniegšanas ceremonija.
Balvu par izcilību režijā
saņēma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» projektu
vadītājs Sandis Kalniņš.

«Lauru LaPPA» pirmo reizi pasniegta 2018. gadā, un šis ir otrais
gads, kad godinātas pasākumu
radošās personības.
Balva tika piešķirta 15 nominācijās, novērtējot mūziķu,
scenāristu, režisoru, scenogrāfu,
noformētāju, gaismotāju, skaņotāju, stilistu un grima meistaru,
videooperatoru, fotogrāfu, pasākumu vadītāju, pavāru un dīdžeju
darbu, kā arī pasniedzot balvu par
izcilu priekšnesumu un debiju
pasākumu jomā. Konkursu rīkoja
Latvijas Pasākumu producentu
asociācija, kas šobrīd ir vienīgā
pasākumu rīkotāju profesionālā
organizācija valstī.
Pēc nominantu apkopošanas
tos vērtēja Latvijas Pasākumu
producentu asociācijas biedri,
katrā kategorijā izvirzot trīs kandidātus ar augstāko novērtējumu,
kuri saņēma balvu, skaidro organizatoru pārstāve Sintija Zīriņa.
Nominācijā «Izcila pasākumu

Anitens un Zane Gargažina –,
un, izvērtējot ieteikumus, visi trīs
arī saņēma balvu. «Pasākumu
organizatori bija aicināti nominēt režisorus par tiešām izcilu
sniegumu vai uzvedumu. Sandi
Kalniņu balvai izvirzīja biedrība
«Zemgales kultūras studija» par
Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienas lielkoncertu uzvedumu «Mēs esam Latvija» Zemgales
Olimpiskajā centrā,» norāda S.Zīriņa. Jāuzsver, ka nominanti tika
vērtēti par paveikto pēdējā gada
laikā – no 2018. gada septembra
līdz 2019. gada septembrim.
«Man tā bija ļoti koša sezona.
Mani mīļākie pasākumi, kurus
šajā laikā režisēju, ir Latvijas
simtgades lielkoncerts Zemgales
Olimpiskajā centrā un Latvijas
Jaunatnes olimpiādes atklāšanas
ceremonija un videoreklāma.
Īpašs man ir arī deju kolektīva
«Laipa» 25. jubilejas labdarības
koncerts,» saka S.Kalniņš. Viņaprāt, visa pamatā ir komanda,
jo režisors viens neko daudz
nevar paveikt. Šobrīd viņš pārbaudīs spēkus bērnu pasākuma
rīkošanā. Jāpiebilst, ka S.Kalniņš
iestādē «Kultūra» strādā no 2013.
gada.
Latvijas Pasākumu producentu
asociācija balvu pasniedz divreiz
gadā – pavasarī tiek apbalvoti labākie pasākumi, savukārt rudenī
– cilvēki, bez kuriem šie pasākumi
nevarētu notikt.

Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris
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PAZIŅOJUMI

SIA «Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326),

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

dārzeņu pārstrādes uzņēmums, piedāvā darbu

NOLIKTAVAS STRĀDNIEKAM(-CEI)

METINĀTĀJUS(-AS)

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)

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

Kas būs jādara?
• pēc rasējumiem jāsaliek metāla konstrukcijas
un ierīces;
• jāgriež, jāurbj un jāslīpē materiāli.
Lai izdotos:
nav obligāti jābūt daudzu gadu darba pieredzei
atslēdznieka amatā – svarīgākais ir vēlme darīt,
mācīties, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot
sevi un, galvenais, darīt to ar atbildību.
Kas būs jādara?
• jāorientējas tehniskajos rasējumos;
• jāmetina (MIG/MAG);
• jāplāno un jāspēj organizēt savu darbu.
Lai izdotos:
nepieciešama praktiska pieredze nerūsējošā un
melnā tērauda apstrādē un metināšanā. Augsta
atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu ir būtiskas īpašības šim amatam.
Ja tev ir metinātāja sertifikāts, tas noteikti tiks
uzskatīts par priekšrocību (nav obligāts).
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Prasības:
• nopietna attieksme pret darbu;
• bez kaitīgiem ieradumiem.
Darba pienākumi:
• kravu pieņemšana, izkraušana no transporta saskaņā
ar pavaddokumentiem;
• kravu izvietošana noliktavas telpās un ražotnē;
• preces sakraušana, pārnēsāšana;
• preces komplektēšana maisos, kastēs utt.;
• fizisks darbs;
• darbs ar autoiekrāvēju.
Atalgojums – 700–1000 EUR.

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

PALĪGSTRĀDNIEKAM(-CEI) RAŽOŠANAS CEHĀ

Prasības:
• nopietna attieksme pret darbu;
• bez kaitīgiem ieradumiem.
Darba pienākumi:
• izejvielu sagatavošana ražošanai;
• izejvielu mazgāšana, pārlasīšana, svēršana, vakuumēšana;
• gatavās produkcijas pārnēsāšana, pārlikšana,
izvietošana ražotnē;
• fizisks darbs;
• darbs ar autoiekrāvēju.
Atalgojums – 750–850 EUR.
Lai pieteiktos, CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
produce@lanature.lv vai zvanīt pa tālruni 22016511.

Tālrunis 29196595 (Guna).
Adrese: Langervaldes iela 2,
Raubēni, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Piedāvā darbu
PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
un aukli. Atalgojums skolotājai – 820 EUR,
auklei – 500 EUR par likmi. T.20021871,
63021591.
Zemgales Olimpiskais centrs (reģ.
Nr.43603019077) aicina darbā sētnieku(-ci). Alga – 430 EUR/mēn. (bruto). Vairāk
informācijas un pieteikšanās – pa tālruni
27197112.
Jeļena Stefani piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei). Atalgojums – katru dienu 15
EUR. T.29279762.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju un mūzikas
skolotāju (elastīgs darba laiks). Piedāvājam
darbam atbilstošu vidi un lieliskus kolēģus.
Atalgojums – 820 EUR par slodzi. Pieteikumu sūtīt pa e-pastu sanita_viluma@inbox.
lv vai zvanīt pa tālruni 26123171 (vadītāja).
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.50900002551) aicina darbā aprūpētājus(-as). Galvenais pienākums: veikt klientu
aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim.
Alga – 500 EUR (summētais darba laiks
saskaņā ar darba grafiku). Dzīves aprakstu
(CV) ar norādi «Aprūpētājs» iesniegt SAC
«Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9, Ozolniekos, vai nosūtīt pa e-pastu zemgale@
ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni 63050167.
Darbavietas adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki,
LV-3018.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtības

Seko mums:

Angļu valoda
pusaudžiem

facebook.com

Angļu valoda
vidējais līmenis
10. oktobrī pl. 1600

10. oktobrī pl. 1615

rīta grupa
14. oktobrī pl. 830

Seminārs

Kaligrāfija iesācējiem
Viedtālruņa
CopperplateABC

senioriem

28. oktobrī pl. 17

30

iesācējiem
4. novembrī pl. 1730

Jelgavas pilsētas domes
un pašvaldības administrācijas vārdā –
Andris Rāviņš
Viss satumst, viss izgaist, un gājiens ir galā,
Lai cik arī cilvēka dzīvības žēl,
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt, cik lappušu tai.
(J.Tabūne)

«Pilsētsaimniecības» kolektīvs

21. oktobrī pl. 1815

23. oktobrī pl. 900

Visdziļākā līdzjūtība mūsu kolēģei
Zaigai Savastjukai,
vīru mūžības ceļā pavadot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Zaigai Savastjukai, vīru mūžībā pavadot.

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
22. oktobrī pl. 1000

Es aizeju tai gaismā, kur tālāk nav kur iet.
Brīvs putns esmu gaisā.
(I.Ziedonis)

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
23. oktobrī pl. 900
00

pre - intermediate plus
5. novembrī pl. 1730

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Marutu Keišu un
ģimeni, no vīra, tēva un vectēva
Vigīlija Keiša uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
INDRA KUBLIŅA (1975. g.)
LIDIJA HOHĻEVA (1939. g.)
TAMĀRA ATKAČOVA (1955. g.)
VALENTĪNA DEMENTJEVA (1940. g.).
Izvadīšana 10.10. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS ŅIKIFOROVS (1933. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.13 Zanderu kapsētā.
LEONĪDS SAVASTJUKS (1955. g.). Izvadīšana
11.10. plkst.14.45 Norauku kapsētā.
VIGĪLIJS KEIŠS (1942. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Meža kapsētu.
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Pasākumi pilsētā
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 dziesmas». 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).
12. oktobrī pulksten 15 un 19 – grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «IA». Pirmajā
daļā: sit-down šovs jeb sēdizrāde ««Labvēlīgā tipa» dziesmas neierastā un jaunā
skanējumā». Otrajā daļā: hands-up jeb rokas augšā ballīte. Biļešu cena – 15–25 €
(kultūras namā).
13. oktobrī pulksten 14 un 18 – etnomūzikas grupas «Tautumeitas» koncerts.
Biļešu cena – 15–20 € (kultūras namā).
15. oktobrī pulksten 10 – iedvesmas un pieredzes stāsti, individuālās konsultācijas par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu «Mini Socitons». Dalība – bez maksas
(ZRKAC Svētes ielā 33).
19. oktobrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī gida vadībā. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem; 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» gaitā: «Berete – cepure
ar odziņu». Izšuvuma un aplikāciju veidošana uz līdzi paņemtās cepures. Nodarbību
vada amatu meistare Ginta Zaumane (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
«Līdz kāzām sadzīs!». Piedalās Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras ansamblis «Ļanok» (mākslinieciskā vadītāja M.Jeļisejeva), Baltkrievijas Republikas Valsts kultūras un
mākslas universitātes Horeogrāfijas katedras deju ansamblis (mākslinieciskā vadītāja
S.Gudkovska), grupas «TirkizBand» dalībnieki U.Timma un G.Caune. Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8, pasākuma dienā no
pulksten 10 – kultūras namā. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 17 – Aija Vītoliņa un Jelgavas kamerorķestris A.Meri vadībā
koncertprogrammā «Francija. Parīze. Šansons». Koncertu vada L.Jakovļeva. Biļešu
cena – 4–6 € (kultūras namā).
21. oktobrī pulksten 17.30 – jautra izrāde bērniem un vecākiem «Dzeltenā zemūdene». Piedāvā radošā apvienība «Teātris un es». Autors un režisors – A.Ekštets.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
No 21. līdz 27. oktobrim – Jelgavas Rudens restorānu nedēļa: otro reizi Jelgavā
norisināsies Restorānu nedēļa, kurā būs baudāmi dažādi ēdieni no vietējo ražotāju
audzētiem svaigiem rudens produktiem. Piedalās restorāni «Parks», «Pilsētas elpa»,
«Tornis», «Putnu dārzs», «Chocolate&Pepper», Jelgavas novada restorāni «Grantiņi»,
«Aitiņlauvas» un Ozolnieku novada restorāni «Masti Grill & Chill», «Famille». Īpaši
ēdieni par divām cenām: 2 ēdieni par 15 € vai 3 ēdieni par 18 €.
22. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.Averčenko
«Albums» (krievu val.). Septiņi kārdināšanas veidi (16+). Autors un režisors – G.Chvirava. Piedalās D.Palēss, J.Korņevs, V.Grosmans, J.Frolova, O.Ņikuļina, N.Živeca, D.Bjorka,
A.Maļikovs, A.Fečins, A.Korgins, T.Lukašenkova. Izrādē smēķē un tiek izmantots
stroboskops. Biļešu cena – 11–17 € (kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 19 – Maskavas «Театр O’кей» viesizrāde: M.Zadornova
komēdija «Gribu nopirkt jūsu vīru». Lomās: J.Safonova/G.Poļskih, Krievijas tautas
aktieris V.Smirņitskis, M.Kļimova (krievu val.). Biļešu cena – 14–28 € (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 19 – Igo jubilejas koncerts «Pirmie 40»: atzīmējot Igo 40
gadus uz skatuves. Koncerta pirmajā daļā skanēs komponista J.Strazda un Igo koncertprogramma «Uguns», otrajā daļā – Igo zelta repertuārs. Piedalās J.Strazds un
postetno grupa «Vējturi». Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 18 – suareja pie Ādolfa Alunāna (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
25. oktobrī no pulksten 18 līdz 19 – mākslas vēsturnieka Imanta Lancmaņa lekcija
«Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās Kurzemē». Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
26. oktobrī pulksten 16 un 27. oktobrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
eksperimentālā izrāde «Bišu tēvs». Režisors – A.Bolmanis (Vilces pagasta «Skatēs»).
26. oktobrī pulksten 11 – Riharda Čerkovska stāvizrāde bērniem no 4 līdz 12
gadu vecumam «Mazo zinātniķu konference»: Dr.Haštaga eksperimentu šovs. Biļešu
cena – 5 € (bezrindas.lv) (kultūras namā «Rota»).
26. oktobrī pulksten 17 – Riharda Čerkovska stand up izrāde pieaugušajiem
«Rūgtais pārītis jeb Stāsts par mīlestību». Biļešu cena – 5 € (bezrindas.lv) (kultūras
namā «Rota»).
26. oktobrī pulksten 17 – koncerts «Rudens danči». Piedalās: TDA «Līgo», TDA
«Gatve» (Rīga), TDA «Gauja» (Valmiera), TDA «Diždancis», TDA «Kalve» (Jelgava), JDK
«Laismeņa» (Daugavpils), JDK «Delveri» (Jēkabpils). Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
26. oktobrī pulksten 12 un 18 un 27. oktobrī pulksten 11 – XII Latvijas Skolu
un jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta «Augstāk par zemi»
modelēšanas koncerts. Piedalās vairāk nekā 700 dejotāju no visas Latvijas, Jelgavas
popgrupa «Noslēpums» un Jelgavas popkoris. Biļešu cena – 5–9 € (ZOC).
27. oktobrī pulksten 15 un 19 – koncerts «Dagamba feat Tchaikovsky»: P.Čaikovska darbi mijiedarbosies ar grupas oriģinālmūziku, pārkāpjot klasiskos standartus
un šķietami neiespējamo padarot iespējamu. Biļešu cena – 12–28 € (kultūras namā).

Izstādes
No 11. oktobra līdz 10. novembrim – Ineses Jakobi tekstiliju izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 18. oktobrim – izstāde «Aci pret aci ar klimatu»: klimata jautājumi zviedru un
latviešu mākslinieku vērīgajām acīm (Jelgavas Mākslas skolā).
No 14. līdz 20. oktobrim – Baltkrievijas kultūras dienām veltīta izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 16. oktobra līdz 12. novembrim – fonda «Nāc līdzās!» fotoizstāde «Es ieraudzīju...» (kultūras nama 2. stāva foajē).
No 28. oktobra līdz 22. novembrim – Silvijas Pētersones gleznu izstāde «Ainavas
un ziedi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
Līdz 31. oktobrim – izstāde «Kopenhāgenas risinājumi» (pilsētas infrastruktūras
problēmu risinājumi). Organizē Dānijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 31. oktobrim – izstāde «Mūsdienu plakāti no Somijas – nākotnes vērtības».
Organizē Somijas vēstniecība (ZRKAC Svētes ielā 33).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu kultūras dienām veltīta izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu dienas Jelgavā: Somijas vēstniecības izstādes «Muminu ģimene no Somijas» un «Somijas animācijai – 100» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 31. oktobrim – Ziemeļvalstu dienas Jelgavā: Dānijas vēstniecības izstāde «Labā
pilsēta» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāva konferenču zālē un kāpņu telpā).
Līdz 31. oktobrim – seno mācību grāmatu izstāde «Uzdošanas galvā ko rēķināt»:
bibliofila Jāņa Vilka grāmatu kolekcija, kurā ir vairāk nekā 50 dažādu izdevumu (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Ādolfa Alunāna mēnesī
satiksimies suarejā un izrādē

Sagaidot Ādolfa Alunāna 171. dzimšanas dienu un uzsākot Ā.Alunāna Jelgavas teātra 60. jubilejas sezonu,
pirmizrādi jau piedzīvojis iestudējums «Mīlestība un baloži». Savukārt šobrīd top «Figaro kāzas», un pirmizrāde
būs 2. novembrī Jelgavas kultūras namā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Emīls Rotgalvis

Oktobrī tiek svinēta Latvijas
teātra tēva Ādolfa Alunāna dzimšanas diena, un,
godinot dramaturga 171.
gadskārtu, Ā.Alunāna Jelgavas teātris un memoriālais
muzejs aicina gan uz piemiņas brīdi, gan saviesīgu
pasākumu ar izrādi.
Par neatņemamu katra oktobra
sastāvdaļu kļuvis piemiņas brīdis
Alunāna parkā, kas arī šogad notiks
teātra tēva dzimšanas dienā – 11.
oktobrī pulksten 18. «Piemiņas brīdī
pie Ādolfa Alunāna pieminekļa tiksies
gan teātra, gan memoriālā muzeja kolektīvs. Noliksim ziedus un dziedāsim
dziesmas,» saka Ā.Alunāna memoriālā
muzeja vadītājs Miks Vilnis. Piedalīties
atceres pasākumā un godināt Ā.Alunāna veikumu Latvijas teātra attīstībā
aicināts ikviens.
Savukārt 24. oktobrī pulksten 18
Ā.Alunāna memoriālajā muzejā gaidāms pasākums «Suareja pie Ādolfa
Alunāna». «Tas būs pirmais no vai-

rākiem šādiem kultūras vakariem
šosezon, ko rīkosim kopā ar teātri. Līdz
pat vasarai šādas suarejas plānojam
reizi mēnesī un katrā apmeklētājus
vēlamies iepriecināt ar kādu kamer
izrādi,» stāsta M.Vilnis, skaidrojot,
ka vārds «suareja» cēlies no franču
valodas un nozīmē «saviesīgs vakars».
Tādus Ā.Alunāns savulaik bieži rīkojis.
«24. oktobra vakarā, esot viesos
pie teātra tēva, parādīsim Alunāna
sarakstīto viencēliena lugu «Šneiderienes». Tā ir ļoti pateicīga izrāde arī
muzeja mazajai skatuvītei,» stāsta
Ā.Alunāna Jelgavas teātra direktors
un režisors Arvīds Matisons. Jāpiebilst, ka vietu skaits ir ierobežots,
tādēļ interesenti aicināti pieteikties pa
tālruni 63021180. Nākamās suarejas
gaidāmas 7. novembrī un 11. decembrī.
Informācijai var sekot līdzi Ā.Alunāna
memoriālā muzeja mājaslapā, kā arī
sociālajos tīklos.
«Darba ir pilnas rokas, un strādājam, lai jubilejas sezonā ikvienam ļautu
izjust īstus svētkus,» saka A.Matisons.
Šobrīd teātris aktīvi strādā pie 60.
jubilejas sezonas svētku izrādes Pjēra de Bomaršē lugas «Figaro kāzas»

galvenās režisores Lūcijas Ņefedovas
vadībā. «Figaro kāzas» uz kultūras
nama skatuves pirmizrādi piedzīvos
2. novembrī pulksten 15, un biļetes jau
ir pieejamas Jelgavas kultūras nama
kasē, kā arī www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena – 3–5 eiro.
«Izrādes finālā ir lieli masu skati,
kad uz skatuves parādīsies gandrīz viss
teātris, un tādā veidā visi kopā būsim
nosvinējuši svētkus. Deju kolektīvi savas jubilejas atzīmē ar lielkoncertiem,
un mēs līdzīgi – ar šādu izrādi,» par
gaidāmo iestudējumu stāsta A.Matisons. Lai kultūras nama apmeklētājus
iepazīstinātu ar teātra paveikto pēdējo
10 gadu laikā, plānota arī fotoizstāde
kultūras nama foajē. Tā vēstīs par teātra zīmīgākajiem mirkļiem un izrādēm.
Tāpat spilgtākās teātra atmiņas tiks
parādītas videoformātā.
Jāatgādina, ka Ā.Alunāna Jelgavas
teātris dibināts 1959. gadā, kad teātra
entuziastu dramatiskais kolektīvs ar
Jāņa Jaunsudrabiņa lugu «Jo pliks, jo
traks» izcīnīja pirmo vietu republikas
teātru skatē, iegūstot arī goda nosaukumu – Ādolfa Alunāna Jelgavas
Tautas teātris.

Noras Bumbieres fonda konkursā sevi pieteiks jaunie vokālisti
 Emīls Rotgalvis

11. oktobrī pulksten 18
uz Jelgavas kultūras nama
skatuves kāps Latvijas jauno
vokālistu konkursa «Skan
man sirdī latvju dziesmas»
finālisti. Konkursu jau 12.
gadu rīko Noras Bumbieres
fonds.
«Konkurss jaunajiem solistiem piedāvā iespēju uzstāties uz lielās skatuves orķestra dzīvās mūzikas pavadījumā,» stāsta N.Bumbieres fonda valdes
locekle Māra Zustrupa, piebilstot: «Tā
ir iespēja jaunajam dziedātājam sajust
īsta koncerta atmosfēru un paspīdēt
uz lielās skatuves kopā ar Latvijas
zvaigznēm.» Šogad finālā piedalīsies
arī jaunās dziedātājas no Jelgavas –
Māra Vilnīte, Paula Nikola Cīrule un
Diāna Fišere, kuras konkurēs 7–9 gadu
vecuma grupā.
Konkursa finālā vairāk nekā 50
jauno vokālistu no Latvijas tiks vērtēti
septiņās vecuma grupās un katrs dalībnieks uzstāsies ar vienu paša izvēlētu
latviešu komponista dziesmu latviešu

valodā. Katrā grupā tiks apbalvoti
trīs labākie dalībnieki, kā arī viens no
visiem grupu finālistiem saņems īpašo
«Grand Prix» balvu, kas sniegs iespēju
piedalīties Noras Bumbieres fonda
rīkotajos pasākumos. Savukārt pedagogi, kuru audzēkņi startēs konkursa
finālā, iegūs piemiņas balvas.
Jelgavu konkursā pārstāvēs arī
dziedātāja Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagoģe Kristīne Bīmane, kura
startēs vecākajā vokālistu konkurences
grupā dziedātājiem no 22 gadu vecuma. Viņa stāsta, ka ikdienā lielākoties
dzied akadēmiskās un garīgās mūzikas žanrā un dalība šajā konkursā ir
personīgs pārbaudījums. «Šis ir cits
formāts, un es gribēju sevi izaicināt.
Redzu to kā iespēju arī iedvesmot
savus audzēkņus,» atklāj K.Bīmane,
kura Mūzikas skolā māca jaunos kora
klases dziedātājus.
Konkursa dalībniekus vērtēs žūrija, ko ik gadu veido N.Bumbieres
fonda valde. «Valde ir mūsu konkursa
vērtība, jo nevienā konkursā nav tik
kuplas žūrijas, turklāt ar tādu pieredzi
un kompetenci savā arodā,» skaidro
M.Zustrupa. Šogad jaunos dziedātā-

jus vērtēs latviešu estrādes zvaigznes
Žoržs Siksna, Ira Krauja-Dūduma un
Viktors Lapčenoks, kā arī Jelgavas
novada Kultūras pārvaldes vadītāja
Anita Liekna un grupas «Inversija»
solists un vokālais pedagogs Uģis Roze.
Bet konkursu vadīs un tajā arī uzstāsies dziedātāja N.Bumbieres fonda
konkursa laureāte Patrīcija Ksenija
Cuprijanoviča, kas plašāk zināma kā
Patrisha, savukārt īpašie viesmākslinieki būs grupa «Inversija», kurā
savulaik dziedāja pati N.Bumbiere.
Pēc konkursa pie N.Bumbieres pieminekļa skvērā aiz kultūras nama tiks
nolikti ziedi.
Jāpiebilst, ka N.Bumbieres fonds
dibināts 2007. gadā Jelgavā. Tas ik
gadu rīko muzikālos konkursus un
koncertus, tādējādi veicinot jauno
estrādes dziedātāju izaugsmi mūsdienās un aicinot neaizmirst latviešu
estrādes pamatlicējus, kāda bija arī
N.Bumbiere.
Biļetes uz Latvijas jauno vokālistu
konkursu «Skan man sirdī latvju
dziesmas» var iegādāties Jelgavas
kultūras nama kasē un internetā –
www.bilesuparadize.lv. Cena – 5 eiro.

