CIENĪJAMIE JELGAVNIEKI!
Latviešu tautai novembris ir īpašs laiks, kad vairāk domājam par valsts esību un
tās pastāvēšanu. Domājam par cilvēkiem, kas sapni par brīvu valsti padarījuši par
īstenību. Godinām varoņus, kas ziedoja savu dzīvību, cīnoties par iespēju dzīvot
brīvā un neatkarīgā valstī.
Šobrīd mēs esam tie, kas nes un sargā neatkarīgas Latvijas ideju, kas Latviju
dara stipru. Lai ikvienam un visiem kopā pietiek spēka!

SVEICU LATVIJAS VALSTS
101. DZIMŠANAS DIENĀ!
BEZMAKSAS
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Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Jelgava svin Latvijas
101. dzimšanas dienu!
Foto: no JPPI «Kultūra» arhīva

 Emīls Rotgalvis

Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, jelgavnieki un
pilsētas viesi aicināti
visas dienas garumā piedalīties valsts
svētku pasākumos,
kas kulmināciju sasniegs vakarā, kad
gaidāms koncerts
«Apkārt Latvijai» un
svētku uguņošana.
Svētku dienu ievadīs svinīga
ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa pulksten
11.30, bet pulksten 12 sāksies
ekumēniskais dievkalpojums
Svētās Annas baznīcā. Savukārt jau no pulksten 10 līdz
20 būs atvērts Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis,
kurā varēs apskatīt Brīvības
cīņu vietām veltīto izstādi,
kā arī nofotografēties īpašā
fotostūrītī. Svētku pasākums
norisināsies arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, kur pulksten 14 notiks
Jelgavas atbrīvošanai veltītas
piemiņas medaļas prezentācija, kā arī svētku koncerts.
18. novembrī pulksten 16

ar koncertu «Manai tautai»
Jelgavas kultūras namā viesosies Ieva Akuratere un grupas
«Čikāgas piecīši» dalībnieki
Armands Birkens un Lorija
Cinkusa (Vuda), kas izpildīs
klausītāju iemīļotas dziesmas
no sava repertuāra. Pavadošā
grupa – Leons Sējāns, Matīss
Akuraters un Rolands Zelčs.
Biļetes uz šo koncertu iespējams iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī internetā
www.bilesuparadize.lv. Biļešu
cena – 4–7 eiro.
Savukārt svētku koncerts
«Apkārt Latvijai», kas sāksies
pulksten 18 Hercoga Jēkaba
laukumā, plānots kā muzikāls
ceļojums pa Latviju. «Koncertam devām nosaukumu
«Apkārt Latvijai», jo klausītāji
muzikāli tiks vesti pa vietām
mūsu valstī, kur dzimuši izpildīto dziesmu komponisti,
vārdu autori, kā arī pa vietām, kuras tiek apdziedātas
dziesmās. Sāksim ceļojumu
Limbažu pusē, dziedot himnu,
jo no turienes nāk Baumaņu
Kārlis, un turpmākā koncerta
gaitā apmeklēsim visus Latvijas novadus,» stāsta Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra»
projektu vadītājs un pasākuma
režisors Sandis Kalniņš.
Svētku koncertā uzstāsies

Pieslēdzoties radio tiešraidei, varēs klausīties
uguņošanas muzikālo pavadījumu
Jelgavas pilsēta sadarbībā ar Eiropas Hitu radio FM realizē unikālu projektu – Latvijas valsts 101. dzimšanas dienas svētku uguņošanas muzikālais
pavadījums 18. novembrī tiks translēts Eiropas Hitu radio tiešraidē.
Visi, kas svētku uguņošanu vēros klātienē, pulksten 20, ieslēdzot Eiropas
Hitu radio, varēs dzirdēt Latvijas valsts himnu, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzrunu un klausīties svētku salūta muzikālo
pavadījumu, kas radio tiešraidē atskanēs pulksten 20.05.
Pieslēgties Eiropas Hitu radio tiešraidei var vilnī FM 104.3, mājaslapā
https://www.ehrhiti.lv/ vai lejuplādējot bezmaksas lietotni «EHR Radio»: iOS mobilajā operētājsistēmā – lietotnē «App Store», «Android»
mobilajā operētājsistēmā – lietotnē «Google Play Store».
Pieslēdzies Eiropas Hitu radio tiešraidei, un svinēsim
Latvijas 101. gadadienu kopā!

solisti Anmary, Samanta Tīna,
Mārtiņš Ruskis, Žoržs Siksna, Endijs Rožkalns, kā arī
«Tirkizband», Tirkīza kora
ansamblis un citi. Muzikālo
skanējumu papildinās kopkoris, kurā apvienosies vairāki
kori un ansambļi, pavadot
lielāko daļu kompozīciju. Kopkora diriģents – Edgars Vītols.
Koncertā piedalīsies arī instrumentālā grupa ar Gundaru
Cauni, Raiti Aukšmukstu,
Jāni Ozoliņu, Rolandu Stepanovu un Kasparu Gulbi.
Vakara vadītājs – Latvijas
Nacionālā teātra aktieris Igors
Šelegovskis.
Vienlaikus ar koncertu
Hercoga Jēkaba laukums

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

uzmirdzēs pilsētas izglītības iestāžu veidotajās sveču
kompozīcijās «Latvija ugunszīmēs», kas būs skatāmas jau
no pulksten 17.
Koncerts noslēgsies pirms
svētku uguņošanas, kas sāksies pulksten 20. Tā notiks
no Lielupes promenādes, un
jelgavnieki un pilsētas viesi
salūtu aicināti vērot no Jāņa
Čakstes bulvāra, Pasta salas
un tuvējās apkārtnes.
Autovadītājiem jāņem vērā,
ka gan svētku koncerta, gan
uguņošanas laikā pilsētas
centrā noteikti satiksmes ierobežojumi. Tāpat būs slēgts
Mītavas tilts. Satiksmes organizācijas shēmu skatīt 3. lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Izsniedz ielu tirdzniecības
atļaujas nākamajam gadam
 Ilze Knusle

No šīs nedēļas Jelgavas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» izsniedz atļaujas
ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās
ielu tirdzniecības vietās 2020. gadam.
Lai saņemtu atļauju, tirgotājam «Pilsētsaimniecībā»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, 3. kabinetā, jāiesniedz iesniegums. Saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.440
«Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību» tirgotājam jāiesniedz arī apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas
elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts
ieņēmumu dienestā reģistrētu
kvīšu esību. Tāpat iesniegumam jāpievieno saimnieciskās
darbības veicēja apliecības
kopija – fiziskai personai, kas
reģistrējusi saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, – vai juridiskās
personas reģistrācijas apliecības kopija. Noformējot atļauju,
iesniedzējam jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments.
Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par
ielu tirdzniecību publiskās
vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007.
gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.185 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības
nodevām» – nodevas likme

par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem
amatniecības darinājumiem ir
0,43 eiro dienā, 2,13 eiro nedēļā vai 7,11 eiro mēnesī.
Atļauju «Pilsētsaimniecībā»
noformēt var pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 10 un
no pulksten 15.30 līdz 16.30 un
piektdienās no pulksten 8 līdz
10. «Brīvdienās un svētku dienās atļaujas netiek izsniegtas,
tāpēc tirgotājiem, kuri vēlas
tirgoties šajās dienās, atļauja
jāizņem savlaicīgi,» norāda
«Pilsētsaimniecībā».
Jelgavā ir septiņas pašvaldības iekārtotas ielu tirdzniecības vietas: Lielās ielas un
K.Barona ielas krustojumā,
Raiņa ielā 37, Pasta ielā 51/5,
pie ēkas Satiksmes ielā 59,  
Bērzu ceļā 40 pie Bērzu kapiem, Baložu ielā 14 pie Baložu
kapiem un Dobeles šosejā 69
(stāvlaukumā pie Zanderu kapiem). Tāpat ir vairākas eglīšu
tirdzniecības vietas – Lielajā
ielā 8, Pērnavas ielā pie stāvlaukuma, Raiņa ielā 26, Mātera
ielā 25D un Lielās un K.Barona
ielas krustojumā – un saldējuma tirdzniecības vietas – Raiņa
parkā, Ozolskvērā, autoostas
skvērā, Stacijas parkā, Hercoga
Jēkaba laukumā un Pērnavas
ielā 4 pie stāvlaukuma. Detalizētāk ar ielu tirdzniecības
vietu izvietojuma plānu var
iepazīties «Pilsētsaimniecības»
mājaslapas www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā «Pakalpojumi»,
«Ielu tirdzniecības vietas».
Jāpiebilst, ka no šā gada
sākuma līdz oktobra vidum
Jelgavā bija izsniegtas 53 ielu
tirdzniecības atļaujas.

Iedvesmas pēcpusdienā
dalīsies sociālās
uzņēmējdarbības stāstos
 Ritma Gaidamoviča

22. novembrī Latvijas
Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa inkubatorā
notiks ceturtais «Lūst
vai plīst» pasākums.
Iedvesmas pēcpusdienā tiks izcelta sociālās
uzņēmējdarbības tēma,
kuru pārstāvēs trīs uzņēmēji ar savu pieredzes stāstu. Uz pasākumu aicināts ikviens
interesents, iepriekš
reģistrējoties LIAA mājaslapā.
Pasākumu ar savu pieredzes
stāstu atklās Gustavs Mārtiņš
Upmanis, jauniešu platformas
visasiespejas.lv radītājs. Gustavs
ir izveidojis arī pasākumu atlases
Kurp.es platformu un strādājis
vairākos starptautiskos tehnoloģiju jaunuzņēmumos. Sociālās
uzņēmējdarbības izaicinājumus
un iespējas ieskicēs Darja Trizna,
Kalnciema kvartāla un Āgens
kalna tirgus pārstāve. Viens no
Kalnciema kvartāla komandas
nākotnes mērķiem ir veidot jaunas
teritorijas inovatīvai un sociāli
atbildīgai ekonomiskajai attīstībai,
un, lai to sasniegtu, ikdienā nākas
piedzīvot ne mazums izaicinājumu, ar kuriem Darja dalīsies
Iedvesmas pēcpusdienā. Savukārt
sociālā uzņēmuma «RB Cafe» idejas autors un vadītājs Māris Grāvis
pavisam nesen vēris durvis savas
komandas izlolotai kafejnīcai, kurā

lielākā daļa darbinieku ir cilvēki
ar invaliditāti. Māris nebaidīsies
atklāt pieredzētos izaicinājumus,
dibinot sociālo uzņēmumu, un
stāstīs par uzņēmuma darbības
ikdienas aizkulisēm.
«Biznesa inkubatorā uzņēmējus
vienmēr esam aicinājuši nebaidīties no kritieniem un kāzusiem.
Uzņēmējdarbība nav un nebūs tikai veiksmes stāsts – tas jāapzinās
jau idejas attīstības sākumposmā.
Taču ir vairāki veidi, kā kritienus
un izaicinājumus pārdzīvot mazāk
sāpīgi vai izvairīties no tiem pavisam. Viens no veidiem ir savstarpēji dalīties pieredzē. Ieklausīšanās
«Lūst vai plīst» stāstos sniedz
iespēju uzņēmējdarbības izaicinājumus saredzēt ātrāk un sajust
prasmīgāk. Šoreiz aktualizēsim
sociālās uzņēmējdarbības tēmu,
lai atklātu, ka arī sociāla mērķa
vadītam uzņēmumam jāpiedzīvo
ne mazums kāpumu un kritumu,
lai tas turpinātu attīstību,» norāda
LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora
vecākā projektu vadītāja sociālās
uzņēmējdarbības vēstnese Renāte
Bērante.
Pasākums notiks 22. novembrī
pulksten 15 Jelgavas Biznesa
inkubatorā Peldu ielā 7 (5. stāvā).
Uz pasākumu aicināts ikviens
interesents, iepriekš reģistrējoties
mājaslapā www.liaa.gov.lv, sadaļā
«Pasākumi». Reģistrēties iespējams līdz 18. novembrim, un vietu
skaits ir ierobežots.
Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un organizāciju
«British Council».
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«Fortum» efektivizē
ražošanas procesu
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

Ekspluatācijā nodota
centralizētās siltum
apgādes uzņēmuma
« Fo r t u m » s i l t u m 
enerģijas akumulācijas tvertne, kas atrodas pie biomasas
koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā
73A. «Gan tvertnes
būvniecība, gan testēšana noslēgusies,
un jauno iekārtu jau
izmantojam siltum
enerģijas nodrošināšanai Jelgavā,»
norāda SIA «Fortum
Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa.
Viņa skaidro: pa dienu, kad
koģenerācijas stacija darbojas
ar pilnu jaudu, bet pieprasījums pēc siltumenerģijas ir
mazāks nekā vakaros, saražotā
siltumenerģija tiek uzkrāta
tvertnē, lai to varētu izmantot vakaros un naktīs, kad
iedzīvotāji atgriežas mājokļos
un vēlas gan siltāku temperatūru telpās, gan vairāk
patērē silto ūdeni, bet stacijas
jauda ir samazināta. «Dienā
koģenerācijas stacija strādā
ar pilnu jaudu arī tāpēc, ka ir
izdevīgākas cenas saražotās
elektrības pārdošanai,» papildina G.Matisa.
Līdz ar šādas tvertnes uzbū-

vēšanu tiek ietaupīts primārais
energoresurss – šķelda – un arī
uzlaboti koģenerācijas stacijas
lietderības radītāji, maksimāli
optimizējot siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas procesu. Turklāt siltumenerģijas
akumulācijas tvertne palielina
centralizētās siltuma pgādes
sistēmas drošību un siltum
enerģijas piegādes nepārtrauktību klientiem, jo kalpo kā rezerve siltumtīklu piebarošanai
noplūdes gadījumos.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka akumulācijas tvertnes būvniecība tika uzsākta

gada sākumā un uzņēmums
bija plānojis to sākt izmantot
jau šoruden. Darbi noritēja
saskaņā ar laika grafiku, un 1.
novembrī tvertne tika pieņemta ekspluatācijā.
Tvertnes tilpums ir 5000 kubikmetri, diametrs – 16 metri,
augstums – 25,75 metri. Tā ir
apšūta ar metāla loksnēm un
nokrāsota tumšās un gaišās
horizontālās joslās, izmantojot tos pašus toņus, kas ir
koģenerācijas stacijas fasādēm.
Visas iekārtas, kas potenciāli
varētu radīt troksni, izvietotas
koģenerācijas stacijas tur-

bīnas ēkā. Tāpat jāuzsver, ka
siltumenerģijas akumulācijas
iekārta ir pilnībā integrēta
Jelgavas pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmā un tās
vadību un darbību nodrošina
esošās koģenerācijas stacijas
operatori no stacijas vadības
telpas.
Akumulācijas tvertne tika
uzbūvēta, realizējot ES fondu līdzfinansētu projektu
«Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā».
Būvniecības izmaksas ir 1,4
miljoni eiro, no kuriem ES
līdzfinansējums ir 429 138 eiro.

Izskries Latviju Jelgavā
 Ilze Knusle

Šogad jau trešo gadu
par godu valsts svētkiem Sporta servisa
centrs rīko skrējienu
«Izskrien Latviju Jelgavā», kas notiks 17.
novembrī Pasta salā
un tās apkaimē. «Šis
vairāk ir simbolisks
pasākums, tādēļ distanci veidojām tādu,
lai tā būtu piemērota arī ģimenēm ar
bērniem,» norāda
Sporta servisa centra pārstāve Aļona
Fomenko, piebilstot,
ka skrējiena laikā
Pilssalas ielas posmā
no Lielās ielas līdz
pilij būs slēgta satiksme. Savukārt 18.
novembrī pilsētas
skriešanas entuziasti
rīko skrējienu dalībniekiem ar pieredzi.
Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, Sporta servisa centrs
sadarbībā ar Jelgavas Vieglatlētikas klubu 17. novembrī
organizē skrējienu «Izskrien
Latviju Jelgavā». «Šoreiz, plānojot maršrutu, necentāmies
maksimāli atveidot Latvijas
kontūru, bet gan izveidot
distanci, kuras garums būtu
tāds pats kā Latvijas valsts
robežas kopgarums mērogā
1:1000 – 1836 metri,» stāsta
A.Fomenko, papildinot, ka
šāda distance būs pa spēkam
gan ģimenēm ar bērniem,

gan senioriem, turklāt to var
veikt ne tikai skriešus, bet
arī noiet, nosoļot vai nonūjot.
Piecas minūtes pirms starta
skrējiena dalībnieki tiek aicināti uz kopīgu iesildīšanos
– starts būs pulksten 12, bet
Pasta salā jau no pulksten
11.30 notiks dalībnieku reģistrācija un dažādas aktivitātes.
«Pasta salā darbosies veselīga
uztura stacija, būs iespēja
saņemt fizioterapeita konsultāciju, noteikt sava ķermeņa
muskuļmasu, tauku masu
un citus veselības rādītājus,»
ieskicē A.Fomenko. Aktivi-

tātes plānotas līdz pulksten
13.30. Savukārt pēc skrējiena
dalībnieki varēs cienāties ar
veselīgām uzkodām un tēju.
Dalība skrējienā ir bez
maksas. Lai uzsvērtu kopības garu un atgādinātu
par valsts dzimšanas dienu,
būs padomāts par tematiski
atbilstošiem un vienojošiem
atribūtiem skrējējiem.
Jāpiebilst, ka skrējiens tiek
rīkots Eiropas Sociālā fonda
projekta «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Savukārt 18. novembrī
pilsētas skriešanas entuziasti
skrējienā «Izskrien Latviju
Jelgavā» aicina pārbaudīt
izturību jau pieredzējušus
skrējējus. Distances garums
būs 18 kilometri, un tā vizuāli
iezīmēs Latvijas kontūru Jelgavas ielās. Dalībnieku pulcēšanās – pie Jelgavas sporta
halles, starts – pulksten 9.
Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama. Jāuzsver, ka šī
skrējiena laikā satiksme nebūs ierobežota un dalībnieki
paši uzņemsies atbildību par
savu drošību.
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 Ritma Gaidamoviča

18. novembrī Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Pilsētas autobusi
šajā dienā kursēs pēc
svētdienas kustības
grafika, taču pasažieriem jāņem vērā,
ka svētku uguņošanas laikā daži reisi
tiks saīsināti, bet atsevišķi – netiks izpildīti.
Lēmums, ka pasažieri visos
Jelgavas pilsētas nozīmes
maršrutos sabiedrisko transportu 18. novembrī varēs
izmantot bez maksas, domes
sēdē pieņemts ar mērķi nodrošināt jelgavniekiem iespēju
piedalīties valsts svētku pasākumos.
Kā informē SIA «Jelgavas
autobusu parks», 18. novembrī svētku uguņošanas laikā
no pulksten 19.30 līdz 20.30
tiks ierobežota sabiedriskā
transporta kustība pa Lielo
ielu posmā no Akadēmijas līdz
Cukura ielai un pa Rīgas ielu
posmā no Cukura ielas līdz
Kalnciema ceļam, līdz ar to
atsevišķos Jelgavas pilsētas
nozīmes maršrutos ir noteiktas izmaiņas.
1. maršrutā reiss Viesturu
stacija–Ozolnieki ar izbraukšanas laiku pulksten 19.47 no
Viesturu stacijas kursēs līdz
autobusu pieturai «Mātera
iela» Lielajā ielā. Reiss Ozolnieki–Centrs pulksten 20.32 no
Ozolniekiem netiks izpildīts.
5. maršrutā divi reisi nekursēs: autobuss no Bērzu
kapiem pulksten 20 Bērzu
kapi–Blukas un no Blukām
pulksten 20.35 Blukas–Banka. No Blukām reiss pulksten
19.25 tiks saīsināts un noslēgsies pieturā «Banka», bet reisā
pulksten 19.56 no Blukām
autobuss kursēs līdz pieturai
«Banka», kur sagaidīs salūta
noslēgumu un aptuveni ar 15
minūšu kavēšanos turpinās
ceļu līdz Bērzu kapiem. Tādējādi reiss pulksten 20.31
no Bērzu kapiem tiks izpildīts apmēram ar 15 minūšu
kavēšanos.

9. maršrutā netiks izpildīts
reiss pulksten 19.27 Kastaņu
iela–Āne un pulksten 19.58
Āne–Kastaņu iela.
14.a maršrutā reiss Atpūta–RAF dzīvojamais masīvs
pulksten 19.15 no Atpūtas
tiks saīsināts un kursēs līdz
autobusu pieturai «Banka».
Reisam RAF dzīvojamais masīvs–Atpūta pulksten 19.44
no autobusu pieturas «RAF
dzīvojamais masīvs» netiks
izpildīts reisa sākumposms
līdz autobusu pieturai «LLU»,
reiss virzienā uz Atpūtu tiks
uzsākts no autobusu pieturas
«Autoosta» pulksten 19.57.
15. maršrutā reiss Cukurfabrika–6. vidusskola–Satiksmes ielas pasts ar izbraukšanas laiku pulksten 19.35
no Cukurfabrikas stacijas
tiks saīsināts un kursēs līdz
autobusu pieturai «Ledus
halle», savukārt reisam Satiksmes ielas pasts–Ozolpils
pulksten 20.02 no autobusu
pieturas «Satiksmes ielas
pasts» netiks izpildīts reisa
sākumposms līdz autobusu
pieturai «Garozas iela», un
tas nozīmē, ka reiss virzienā uz Ozolpili tiks uzsākts
autobusu pieturā «Valdeka»
pulksten 20.14.
Jāpiebilst, ka 18. novembrī
laikā no pulksten 19.30 līdz
20.30 mikroautobusi maršrutā Rīga–Jelgava slēgtos
ielu posmus apbrauks pa
apvedceļiem.
18. novembrī daudzbērnu
ģimenes locekļi, uzrādot «3+
Ģimenes karti» un personu
apliecinošu dokumentu vai
skolēna/studenta apliecību
(līdz 24 gadu vecumam), arī
reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos varēs braukt
bez maksas.
Lai daudzbērnu ģimenes
locekļi saņemtu atlaidi, «3+
Ģimenes kartei» un personu
apliecinošam dokumentam
(pasei vai ID kartei), skolēna
vai studenta apliecībai jābūt
līdzi ne tikai biļetes iegādes
brīdī, bet arī brauciena laikā.
Lielģimenes aicinātas izmantot šo iespēju un pavadīt
laiku kopā, apmeklējot sev
tīkamos svētku pasākumus
gan galvaspilsētā, gan citviet
Latvijā.

Stacijas parkā izbūvēts
LED apgaismojums
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā atklāta atjaunotā plāksne, kas veltīta 16 Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem,
kuri savulaik mācījušies Jelgavas Vīriešu
ģimnāzijā jeb «Academia Petrina». Vienlaikus ar piemiņas plāksni
atklāta vēstures doktora muzeja direktores
vietnieka Ginta Putiķa grāmata «Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieri
– Jelgavas ģimnāzijas
audzēkņi», kas piedāvā dziļāku ieskatu 16
Jelgavas ģimnāzistu –
Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru – dzīvesstāstos un Pirmā pasaules
kara, Brīvības cīņu un
apbalvojuma vēsturē.
Muzeja direktore Gita Grase
stāsta, ka oriģinālā plāksne
atklāta 1935. gadā, klātesot
tālaika Latvijas izglītības ministram Augustam Tentelim. Pēc
Neatkarības kara beigām piemiņas plāksnes cīņu dalībniekiem
uzstādītas ļoti daudzās vietās,
pārsvarā dievnamos, piemēram,
Jelgavas Svētās Annas baznīcā
savulaik esot bijusi piemiņas
plāksne pirmajam oficiāli reģis-

trētajam latviešu strēlniekam
Robertam Pogam, taču tā, tāpat
kā oriģinālā plāksne pie «Academia Petrina», nav saglabājusies.
Plāksne pie muzeja centrālās
ieejas turpmāk uzturēs dzīvu
vēsturisko piemiņu par Jelgavas
ģimnāzijas audzēkņiem – Lāč
plēša Kara ordeņa kavalieriem.
«Brīvības cīņu dalībnieki ir varonības mēraukla. Neviens no
viņiem nepiedzima par patriotu
– viņus izaudzināja ģimene un
skola,» uzrunā uzsvēra Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne.
Šajā dienā atklāšanu piedzīvoja arī G.Putiķa grāmata «Lāč
plēša Kara ordeņa kavalieri
– Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi».
Autors klātesošos iepazīstināja ar
grāmatas tapšanu, stāstīja par
Pirmā pasaules kara un Lāčplēša Kara ordeņa vēsturi, kā arī
ieskatījās grāmatā aplūkoto 16
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
dzīvesgājumā. Grāmata tapusi,
galvenokārt izmantojot Latvijas
Valsts vēstures arhīva un vairāku
Latvijas muzeju krājumos esošo
informāciju, taču viss sācies no
vienas lapas, uz kuras uzrakstīti
16 cilvēku vārdi, kas savulaik
tikuši iemūžināti plāksnes oriģinālā. «Gandrīz neviens no šiem
lāčplēšiem nebija karavīrs un negatavojās karam, bet karš pienāca, dzima strēlnieku leģenda, un
1916. gada beigās astoņos pulkos
jau bija 24 tūkstoši karavīru un

teju 15 tūkstoši rezervistu,» stāsta grāmatas autors. G.Putiķis
uzsver, ka svarīgi pieminēt visus
Lāčplēša Kara ordeņa saņēmējus, jo vēsture viņus teju 70 gadu
bija nepelnīti aizmirsusi, atmiņai
par karavīriem atdzimstot vien
90. gadu sākumā.
Trešās šķiras Lāčplēša Kara
ordenis kopumā tika piešķirts
2073 karavīriem, taču daudzi,
tostarp grāmatā aprakstītais
Paulis Šturms, krita kaujā, nemaz nepiedzīvojot kara beigas
un loloto sapni – brīvu Latviju.
Jāpiebilst, ka muzeja īpašumā ir
viens Lāčplēša Kara ordenis – tas
savulaik piederējis Kara muzeja
pārzinim Latvijas armijas virsniekam Aleksandram Kociņam.
G.Putiķa grāmata vēsta par
16 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri reiz mācījās
vai absolvēja Jelgavas Vīriešu
ģimnāziju, – P.Šturmu, Aleksandru Grundmani, Aleksandru
Jodikaiti, Jāni Oļģertu Kalniņu,
Ludvigu Bolšteinu, Paulu Jēgeru, Alfrēdu Grandmani, Artūru
Kēleru, Jāni Berri, Verneru
Tepferu, Pēteri Stērsti, Jūliju
Jaunsniķeri, Nikolaju Gudži,
Teodoru Zeifersu, Arnoldu Valdovski un Jāni Rapu.
Grāmatu «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi» iespējams
iegādāties muzejā, cena – 5 eiro.
Tā pieejama arī Jelgavas pilsētas
bibliotēkā.

Satiksmes organizācija 18.11.2019.

 Šonedēļ uz Mītavas tilta klāja
tiek mainīti gaismekļi – kopumā
tiks uzstādītas 68 jaunas lampas,
informē pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība». «Gaismekļi
uz Mītavas tilta kalpo kopš brīža,
kad tas 2012. gadā tika nodots
ekspluatācijā. Nepieciešamība tos
mainīt radās, jo lampām ir sarūsējis
korpuss, daļai gaismekļu korpusā
esošais alumīnijs ir pavisam sa
drupis, bet atsevišķas lampas vairs
nepilda savu funkciju,» skaidro «Pilsētsaimniecības» pārstāve Kristīne
Lazdiņa. Darbus plānots paveikt
līdz 15. novembrim.

 Jelgavas kultūras nama 1. stāva foajē apskatāma Māra Kreicberga fotogrāfiju izstāde «Mirklis
dabā. Dzīvnieki», kurā apkopoti
kadri ar autora sastaptajiem
Latvijas dzīvniekiem. Izstāde
apskatāma līdz 7. decembrim.
Tajā redzami unikāli kadri lielākoties ar meža dzīvniekiem. Lai kadri
izdotos, fotogrāfiju autors nereti
pavadījis vairākas stundas, gaidot
īsto momentu, lai vienā bildē parādītu dabas varenumu un emocijas.
Tas ļāvis notvert dzīvus kadrus ar
dzīvniekiem to ikdienas gaitās un
dabiskajā vidē. Fotogrāfiju autors
pēc profesijas un aicinājuma ir
biškopis, un ikdienā, dzīvojot meža
vidū, viņam nākas redzēt daudzus
zvērus un putnus. Tas radījis vēlmi
šo burvīgo Latvijas dabas faunas
daudzveidību parādīt arī citiem
cilvēkiem. Pagājušajā gadā viņš
ar savām fotogrāfijām piedalījies
Latvijas Dabas muzeja rīkotajā konkursā «Mans putns», kur pieaugušo
kategorijā ieguva pirmo vietu.
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Projekta «Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana
ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā» mērķis
ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas,
kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Realizējot
projektu, paredzēta elektroenerģijas patēriņa ekonomija

Īsi

 Jelgavas Pensionāru biedrība
22. novembrī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 aicina
biedrus uz kopsapulci. Sapulcē
plānota valdes atskaite par 2019.
gadu; priekšsēdētāja un valdes
vēlēšanas; dažādi citi jautājumi.
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Tu r p i n o t r e a l i z ē t
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
līdzfinansēto projektu, Stacijas parkā
izbūvētas un pieslēgtas 37 jaunas
parka tipa apgaismes laternas ar LED
gaismekļiem. Līdz
novembra beigām
tām vēl tiek veikta
programmēšana un
gaismas intensitātes
regulēšana.

1,754 Mwh gadā. Saskaņā
ar veiktajiem teorētiskajiem
aprēķiniem jaunās paaudzes
gaismu emitējošās diodes jeb
LED gaismekļi nodrošinās
elektrības patēriņa samazinājumu par 17 procentiem,
vienlaikus uzlabojot apgaismojuma līmeni, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Jaunās laternas aprīkotas
ar kontrolieriem, kas nodrošina automātisku gaismekļu
darbību, uztverot cilvēku
klātesamību no 15 metru attāluma, palielinoties gaismas
intensitātei, un integrētās
dimmēšanas sistēmu, kas
ļauj samazināt apgaismojuma
intensitāti saskaņā ar uzstādīto programmu, palielinot
elektrības patēriņa samazinājumu līdz 50 procentiem.
Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcijas projekta
kopējās izmaksas ir 79 560,60
eiro.

Godina Lāčplēša Kara
ordeņa kavalierus
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18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas
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SLĒGTA SATIKSME:
Lielā iela posmā no Pasta ielas līdz Uzvaras ielai no plkst.16:00 līdz
plks.21:30 (izņemot sabiedrisko transportu)
Krišjāņa Barona iela posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai no plkst.
16:00 līdz plkst.21:00 (izņemot ar dalībnieku caurlaidēm)

Pasta
sala

Krišjāņa Barona ielas iebrauktuve līdz Hercoga Jēkaba laukumam no
plks.9:00 līdz plks.22:00 (izņemot ar dalībnieku caurlaidēm)
Lielā iela posmā no Akadēmijas ielas līdz Cukura ielai un Rīgas iela
posmā no Cukura ielas līdz Kalnciema ceļam, Jāņa Čakstes bulvāris
un Ūdens iela no plkst.19:30 līdz plkst.20:30

autostāvlaukumi apmeklētājiem

Peldu iela no plkst.18:00 līdz plkst.20:30 (izņemot ar caurlaidēm līdz
plkst.19:00)

iebraukt aizliegts

Pilssalas iela no plkst.19:00 līdz plkst.20:30

braukt aizliegts

Gājējiem slēgts Mītavas tilts no plkst.17:00 līdz plkst.20:20

apstāties un stāvēt aizliegts

Slēgts ūdens transports Lielupē posmā no tilta līdz Pasta salas
peldētavai un Driksā posmā no tilta līdz Pasta salas beigām no plkst.
19:45 līdz plkst.20:20

gājējiem iet aizliegts

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

Pēc dažām dienām svinēsim Latvijas 101. dzimšanas dienu. Kas ir Latvija? Tie esam mēs – tās iedzīvotāji, kuri ar saviem darbiem veido valsts vēsturi, ļauj
tai augt un attīstīties. Jelgava var lepoties ar daudziem radošiem, strādīgiem cilvēkiem, kuri ar savu ieguldījumu darījuši labāku gan pilsētu, gan arī Latviju.
Sagaidot valsts svētkus, 17. novembrī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgā pieņemšanā Zemgales Olimpiskajā centrā pasniegs Jelgavas pilsētas augstākos apbalvojumus – četras Goda zīmes un astoņus Goda rakstus – cilvēkiem, kuri devuši neatsveramu ieguldījumu Jelgavas izglītības, veselības
un drošības sistēmā, kā arī uzņēmējdarbībā.

«Ja katrs savu darbu
darīsim apzinīgi, tas nāks
par labu mūsu pilsētai»
GODA ZĪME

par profesionālo
meistarību un
ieguldījumu
Jelgavas pilsētas
iedzīvotāju veselības
aprūpē

MAIJA LUCAVA, Jelgavas
poliklīnikas veselības aprūpes vadības ārste:
«Lai gan savulaik vēlējos iestāties
filologos, liktenis tomēr bija lēmis
mani ievirzīt medicīnā, un šo izvēli
ne reizi mūžā neesmu nožēlojusi.
Jau 55 gadi veltīti darbam Jelgavas
veselības aprūpes sistēmā! Paldies
par šo apbalvojumu maniem kolēģiem un poliklīnikas vadītājai, kas
sniedz atbalstu ikdienā. 36 gadus
es nostrādāju tā sauktajā vecajā
slimnīcā par kardioloģi
un vēlāk arī par galvenā
ārsta vietnieci, pēc tam
Nacionālajā veselības
dienestā biju ārste eksperte, bet nu jau 11
gadu mana darbavieta
ir Jelgavas poliklīnika,
kur ik dienu palīdzu
mūsu ārstiem neapmaldīties dokumentācijas
džungļos. Esmu saikne
starp valsti un iestādes

ārstiem, atbildu par valsts finansējumu un uzraugu, vai kolēģi ievēro
neskaitāmos noteikumus, kas mainās tik strauji. Droši varu apgalvot,
ka medicīna ir mana sirdslieta. Tiesa, ir mazliet žēl, ka vairs nestrādāju
ar pacientiem tieši, jo slimnīcā, kur
nepastarpināti palīdzēju pacientiem, bija lielāks gandarījums, taču
man ir prieks, ka joprojām es varu
strādāt. Esmu apmierināta ar to, ko
daru, turklāt savā dzimtajā pilsētā
Jelgavā, ar kuru esmu saaugusi
tik cieši. Vienmēr esmu centusies
strādāt pēc labākās sirdsapziņas,
un šķiet, ka mans darbs pacientiem,
ārstiem un māsiņām ir vajadzīgs.
Ja mēs katrs savu darbu darīsim
apzinīgi, kārtīgi, tas nāks par labu
mūsu pilsētai. Gribu jelgavniekiem
vēlēt aktīvāk pašiem rūpēties par
savu veselību un negaidīt, lai to dara
tikai ārsts!»

par ieguldījumu
tiesiskuma
stiprināšanā
Jelgavas pilsētā

BRIGITA MIĶELSONE, zvērināta advokāte:
«Kā advokāte praktizēju jau 30
gadu un par klientu trūkumu nekad
neesmu sūdzējusies. Gribu domāt,
ka tas ir viens no būtiskākajiem
mana darba novērtējumiem. Advokāta galvenā misija ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt sasāpējušas dzīves
problēmas – vai tās būtu saistītas
ar ģimeni, īpašumu, vai ko citu. Šo
gadu laikā esmu uzklausījusi un

GODA ZĪME

par sasniegumiem
pedagoģiskajā darbā
un jaunatnes
izglītošanā
Jelgavas pilsētā

EVIJA SLOKENBERGA, Jelgavas Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece metodiskajā darbā:
«To, ka būšu matemātikas skolotāja, zināju jau sešu gadu vecumā
un par skolotāju sāku strādāt, vēl
studējot 2. kursā, tas ir, pirms 30
gadiem. Savā dzīvē piecus gadus
nostrādāju arī starptautiskā uzņēmumā, taču, esot tur, sapratu, ka
mans īstais aicinājums tomēr ir
skola. Paralēli pamatdarbam bieži
iesaistos citos projektos, piemēram,
savulaik strādāju arī LLU, šobrīd
piedalos jaunā mācību satura izstrā-

par aktīvu sabiedrisko
darbību un ieguldījumu
Jelgavas iedzīvotāju drošībā un aizsardzībā

TATJANA FLANDERE, Valsts
policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas iecirkņa
priekšniece:

risinājusi ļoti daudzu cilvēku jautājumus. Lielākajā daļā gadījumu
mums arī izdevies rast veiksmīgu
risinājumu. Jā, iespējams, ne visi
ir saņēmuši to, uz ko cerējuši, taču
esmu centusies palīdzēt izprast
situāciju, savu darbu darot pēc labākās sirdsapziņas. Jāapzinās gan,
ka advokāts nekad nevar būt labs
visiem, jo īpaši civillietās. Man pašai
lielākais gandarījums ir brīžos, kad
izdodas panākt, lai tiesa apmierina
mana klienta intereses, izdodas
uzvarēt krimināllietā un attaisnot
aizstāvamo. Mīlu savu darbu un
šo profesiju un esmu gandarīta, ka
mans darbs Jelgavā novērtēts tik
augstu – piešķirot Goda zīmi. Lai
gan man vairākkārt ir bijusi iespēja
doties strādāt uz galvaspilsētu, palieku uzticīga Jelgavai, jo
šī ir mana pilsēta. Gluži kā zobārsts mudina
divreiz gadā pārbaudīt
zobus, lai vēlāk nebūtu
jāiegulda lieli līdzekļi, es
kā advokāte aicinu reizi
gadā atnākt pie advokāta
un sakārtot dzīvē nepieciešamās juridiskās formalitātes ģimenes tiesiskajās
attiecībās, līdz ar to būs
mazāk strīdu.»

dē «Skola 2030», esmu
arī vairāku matemātikas
grāmatu līdzautore. Man
ir uzkrāta zināma pieredze, savs redzējums,
kā vajadzētu mācīt, un
arī pati nepārtraukti
mācos. Es iesaistos dažādās domubiedru grupās,
dalos ar savu redzējumu,
tādējādi sniedzot ieguldījumu Jelgavas un arī Latvijas
izglītības sistēmā. Jelgavas Valsts
ģimnāzijā 15 gadu esmu nostrādājusi par matemātikas skolotāju un
šobrīd esmu arī direktores vietniece
metodiskajā darbā, piedalos skolas
darba plānošanā. Tieši mēs Jelgavas
Valsts ģimnāzijā, lai vizualizētu un
veidotu padziļinātu izpratni matemātikā, izveidojām Jelgavas GeoGebras institūtu, un tāds ir vienīgais
valstī. Nesen mums bija seminārs
Latvijas matemātikas skolotājiem,
kurā mācījāmies, dalījāmies pieredzē

un spriedām par dažādu materiālu
izmantošanas iespējām matemātikas stundās. Ir prieks, redzot, ka
manas zināšanas un darbs noder
arī citiem. Tiesa, lai ko paveiktu,
ļoti svarīgi ir domubiedri, un man
ir fantastiski kolēģi, ar kuriem kopā
varam realizēt lielas idejas. Jelgava
ir pilsēta, kura vēlas mainīties, bet
man gribētos, lai pārmaiņas notiek
vēl straujāk. Taču, lai mēs visi kļūtu
labāki, ir jāstrādā vienotāk, izslēdzot
sacensības garu, jo tā mēs varēsim
sasniegt augstākas virsotnes.»

«Viens nav karotājs – strādājam komandā»
GODA ZĪME

«Galvenā misija ir palīdzēt
cilvēkiem atrisināt sasāpējušas
dzīves problēmas»
GODA ZĪME

«Ir gandarījums, ja manas zināšanas un
darbs noder citiem»

«Šķiet, vieglāk ir risināt kādu
sarežģītu darba jautājumu, nekā
saņemt apbalvojumu. Tas ir liels uztraukums un pastiprināta uzmanība.
Piešķirtā Goda zīme ir augsts visa
Valsts policijas kolektīva, kas strādā
Jelgavā, darba novērtējums, jo šajā
darbā viens nav karotājs – strādājam
komandā. Tikai tā varam rūpēties
par drošību, sabiedrisko kārtību un
noziedzības apkarošanu. Jāatzīst gan,
ka darbs policijā nebija mans sapnis,
bet, šķiet, dzīvē tā iekārtots, ka katrs
cilvēks nonāk tur, kur būs visvairāk

vajadzīgs un noderīgs.
Mana vieta ir šeit, un
šobrīd rit 26. gads, kopš
strādāju policijā. Tas ir
darbs sabiedrības labā,
vienmēr jābūt gatavam
dot citiem, dažkārt arī
ziedoties. Mana pārliecība
ir: ja dod citiem, noteikti
saņemsi atpakaļ daudz
vairāk. Tāpēc gribas domāt, ka šis apbalvojums
ir tas, ko saņemu atpakaļ
par savu veikumu. Ir gandarījums
ikreiz, kad pilsētā bez starpgadījumiem aizvadīti lieli pasākumi, kad
izdevies novērst vai atklāt noziedzīgu
nodarījumu. Nereti iedzīvotāji drošību un kārtību pilsētā uzskata par pašsaprotamu un tikai retais aizdomājas,
cik daudz pūļu tas prasa, cik daudz
pašvaldība un policija ieguldījusi, cik
daudz cilvēku iesaistīti, lai to nodrošinātu. Jelgava sev uzlikusi augstu
latiņu, domājot par jelgavnieku
drošību un kārtību pilsētā, bet man

patīk šeit strādāt, jo visas pilsētas
drošībsargājošās institūcijas strādā
vienotā komandā, pretī stāv spējīgi un
profesionāli cilvēki. Ik pa laikam mēs
– policija – par savu darbu saņemam
arī kritiku. Dažkārt tā ir pamatota,
dažkārt – nepamatota, bet no tās mēs
mācāmies iet uz priekšu, strādāt, lai
nepieļautu kļūdas. Sabiedriskās aptaujas gan liecina, ka cilvēki mums
uzticas, un tas ir augstākais darba
novērtējums. Mūsu darbs – cilvēku
drošībai!»

«Būtu atbraukuši mazliet vēlāk, tas būtu
nelaimes gadījums»
GODA RAKSTS

par augstu
profesionālo meistarību
un varonību ekstremālās
situācijās

INGUS BRANDS, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas
daļas ugunsdzēsējs glābējs
kaprālis:
«Cilvēku glābšana – tas ir viens no
ugunsdzēsēja pienākumiem, tāpēc
neuzskatu, ka, izglābjot Ozolnieku
ezerā slīkstošo tēvu un dēlu, mēs
būtu izdarījuši ko pārdabisku. Tā
bija laimīga sagadīšanās, ka uz
mācībām izbraucām mazliet ag-

rāk nekā citas reizes un
treniņam izvēlējāmies
Ozolnieku ezeru, nevis
Lielupi. Būtu ieradušies
20–30 minūtes vēlāk,
tas jau, iespējams, būtu
nelaimes gadījums... Par
ugunsdzēsēju strādāju
trīs gadus, un man atmiņā visspilgtāk palicis
pirmais izsaukums – ārā bija mīnus
25 grādi, un saņēmām izsaukumu
uz Staļģeni, kur visā platībā dega
dzīvojamās mājas jumts. Dzēsām,
nolējušies ar ūdeni no galvas līdz
kājām, un ūdens momentā sasala.
Auksts, pakustēties īsti nevar…
Bija grūti, taču apziņa, ka palīdzu
cilvēkiem, vadīja uz priekšu. Tieši
pēc šī izsaukuma guvu vēl lielāku
pārliecību, ka ugunsdzēsēja darbs

ir manējais. Mūsu darbā svarīgākais
ir ātri izvērtēt situāciju un reaģēt,
jo katra sekunde ir dārga. Vienmēr
jāņem vērā, ka uguns izplatās ļoti
strauji un cilvēka dzīvība ir ļoti
trausla. Esiet uzmanīgi uz ūdens,
savās mājsaimniecībās un uz ceļa!
Domājiet ar galvu!»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

«Katrs izsaukums ir jauns pārbaudījums»
GODA RAKSTS

par augstu
profesionālo meistarību
un varonību ekstremālās
situācijās

DENISS DOVNAROVIČS,
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas
daļas ugunsdzēsējs glābējs
kaprālis:
«Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā par ugunsdzēsēju glābēju strādāja mans tētis, un nu jau piecus gadus
arī es pildu šo misiju – palīdzu cilvēkiem
nelaimē. Lielākais gandarījums par savu darbu ir
pēc izsaukumiem, kuros
izdevies izglābt cilvēku vai
novērst lielāku postu. Piemēram, kad dzīvoklī uz plīts
piededzis ēdiens, saimnieks
ir iemidzis un mēs paspējam
ierasties, vēl pirms sācies
ugunsgrēks, lai izvēdinātu
telpas, izglābjot cilvēku no
nosmakšanas. Katrs izsaukums ugunsdzēsējiem ir

par augstu profesionālo
meistarību un ieguldījumu
Jelgavas pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpē

EMMA AŠURKO, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» galvenā
māsa:
«Manuprāt, mediķu darbu ir grūti
novērtēt, tāpēc bija liels pārsteigums,
ka manu veikumu var novērtēt arī šādi.
Jelgavas slimnīcā strādāju kopš 1980.
gada 1. augusta, sākot kā dežūrmāsa,
astoņus gadus vēlāk mani iecēla par

JĀNIS VĪTOLS, LLU Sporta centra direktors:
«Pagājuši jau gandrīz seši gadi, kopš
man uzticēja vadīt LLU Sporta centru, kas
manā vadībā ir piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. Tās novērtē katrs mūsu klients,
un ir labi padarīta darba sajūta. Mums
izdevās atjaunot peldbaseinu, un saņēmām sertifikātu, kas apliecina: Jelgavas
baseins atbilst Starptautiskās peldēšanas
federācijas jeb FINA 25 metru baseinu
prasībām, līdz ar to tas paver
plašākas iespējas Jelgavā
rīkot augstāka ranga sacensības. Tāpat iespēju robežās
esam centušies izremontēt
telpas, vidi padarot pievilcīgāku. Esam novērojuši: jo
sakārtotāka kļūst vide, jo
pieaug apmeklētāju kultūra
– viņi sāk cienīt citu darbu.
Es ne tikai vadu LLU Sporta centru, bet savu artavu

jūtos mazliet līdzīgi. Mani
laikabiedri jau visu metuši
pie malas un pelnīti atpūšas, bet es vēl rosos. Tiesa,
es gan neesmu vecākais
būvinženieris Jelgavā –
Valentīnam Cinim ir 92
gadi, un viņš praktizē! Uz
dzīvi Jelgavā pēc dienesta apmetos 1968.
gadā, un kopš tā laika arī mana dzīve ir
saistīta ar būvniecību. Ja tā padomā,
esmu piedalījies daudzu Jelgavas objektu – Jelgavas slimnīcas, bērnudārzu,
skolu, dzīvojamo māju – būvniecībā.
Vieni no pēdējiem zināmākajiem projektiem ir Jelgavas 4. vidusskolas piebūve, LLU Tehniskās fakultātes bēniņu
izbūve un daudzi objekti citās Latvijas
pilsētās. Ir gandarījums brīžos, kad
objekts veiksmīgi nodots ekspluatācijā,
bet dubults prieks, ja būvniecības pro-

cesā ir izdevies atrisināt kādu sarežģītu
situāciju. Man liels prieks par to, kā
Jelgava pēdējos gados ir mainījusies un
attīstījusies, bet pārņem duālas izjūtas
par ziemeļu tilta būvniecību. Ir mazliet skumji, jo jau 1970. gadu sākumā
runāja, ka tā būvniecība ir nākamās
piecgades plānā. Šobrīd ir pagājuši 50
gadi, bet joprojām tikai runājam par tā
būvniecību... Tiltam gan beidzot esot
dota zaļā gaisma, un ceru, ka tuvākajā
piecgadē arī sāksies tā celtniecība. Jelgavai augt un attīstīties!»

«Nesam Jelgavas vārdu pasaulē»
GODA RAKSTS

Asins sagatavošanas nodaļas virsmāsu,
bet no 2017. gada 8. maija esmu pilsētas
slimnīcas galvenā māsa. Mans uzdevums
ir ievirzīt darbā slimnīcas māsiņas,
kuras rūpējas par pacientiem ikdienā,
un šobrīd Jelgavas slimnīcā ir ap 150
medicīnas māsu. Neko pārdabisku es
neesmu izdarījusi – tikai daru man uzticēto ar lielu atbildību, daloties zināšanās
un pieredzē. Šķiet, ka tieši atbildība ir
tā īpašība, ko novērtējuši mani kolēģi.
Man ļoti patīk tas, ko es daru, un mana
darbavieta – Jelgavas pilsētas slimnīca –,
kur jūtos novērtēta. Darbs ar cilvēkiem
nekad nav bijis viegls. Mēs, māsiņas, nedrīkstam iejusties katra pacienta lomā,
bet mums ir jābūt līdzjūtīgām, jāmāk
savaldīt savas emocijas,
un tas nav viegli. Katram
sava sāpe sāp vairāk, un ir
grūti pārliecināt, ka mazliet
jāuzgaida, jo citam ir akūtāka problēma. Mums ir
jāatrod veids, kā to izdarīt,
un tā ir liela māksla. Paldies
kolēģiem par tik augstu
mana darba novērtējumu
– tas liek domāt, ka mans
ieguldījums ir devis labumu
kopējam darbam.»

«Ir gandarījums, kad redzu: mans
audzēknis kļuvis par krietnu cilvēku»
GODA RAKSTS
par ieguldījumu
sportā un
sabiedriskajā
darbībā Jelgavas pilsētā
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«Dubults prieks, ja esmu
atrisinājis sarežģītu situāciju»

citādāks, nes jaunus pārbaudījumus, uz
kuriem jāmāk ātri reaģēt un kvalitatīvi
izpildīt savu darbu, atceroties, ka pats
galvenais ir cilvēka dzīvība. Slīkstošā
GODA RAKSTS
bērna un pieaugušā vīrieša izglābšana
par augstu
Ozolnieku ezerā bija neierasts gadījums
profesionālo
– diemžēl biežāk mums kā ūdenslīdējiem
meistarību
nākas meklēt jau noslīkušus cilvēkus, bet
šoreiz mēs nelaimi novērsām. Izglābtajiem tā diena ir otra dzimšanas diena.
KĀRLIS BRAKANSKIS, serEsmu pārliecināts, ka arī citi kolēģi
tificēts būvinženieris SIA
mūsu vietā rīkotos tāpat. Paldies par tik
«Komunālprojekts Jelgava»
augstu mana darba novērtējumu! Novadītājs:
vēlu ikvienam būt uzmanīgam, kritiski
izvērtēt katru situāciju un savus spēkus,
«Esmu cilvēks, kuram nepatīk zīmēkā arī neatstāt citus nelaimē. Ja nevari
ties,
taču apgalvot, ka šis apbalvojums
palīdzēt pats, izsauc glābējus! Mēs esam
man būtu uzdāvināts tāpat vien, būtu
tam apmācīti.»
aplam. Paldies! Kad pazīstamais latviešu
aktieris Ēvalds Valters svinēja 80 gadu
jubileju, mana māte teica: «Nekāds mīlētājs un lielu lomu tēlotājs viņš nebija,
bet ievērību gūst ar to, ka savā cienījamā
vecumā vēl skraida pa skatuvi!» Šobrīd

«Daru man uzticēto ar lielu atbildību»
GODA RAKSTS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

esmu devis un joprojām dodu sportā. Jau
no 1978. gada vakaros strādāju Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolā, trenējot
jauno paaudzi basketbolā. Šobrīd trenēju
14, 18 un 19 gadu vecus puišus, un mums
Latvijas mērogā nemaz tik slikti neiet.
Man ļoti patīk trenera darbs – tas ļauj
sekot līdzi, kā no 2. līdz 12. klasei cilvēks
mainās, attīstās, veidojas par personību,
un es tajā līdzdarbojos. Ir gandarījums,
kad audzēknis kļuvis par krietnu cilvēku, nodibinājis ģimeni un svētkos atsūta
apsveikumu. Mazliet žēl, ka jelgavnieki
ir tik kūtri sportotāji brīvdienās – spriežu
pēc sporta centra noslogojuma. To vajadzētu mainīt, tādēļ būsim aktīvi, vairāk
sportosim, līdz ar to būs labāka veselība,
augstākas darbaspējas! Un, ja tas viss ir,
mēs arī dzīvosim labāk!»

par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un
jaunu darba vietu radīšanu
Jelgavas pilsētā

SIA «Purenn», valdes locekle
Agate Jurkovska-Kanča:
«Esmu rīdziniece, taču kā vietu, kur
attīstīt ģimenes biznesu, vairāku iemeslu
dēļ izvēlējos Jelgavu. Pilsēta ir pateicīga
novietojuma un attīstītās infrastruktūras
dēļ, šeit ir pieejams darbaspēks, piemērotas ražošanas telpas, un tas uzņēmējdarbībai ir ļoti būtiski. Liela vērtība ir arī
laikam – man no Rīgas šaipus Daugavai
ātrāk un ērtāk ir atbraukt uz Jelgavu,
nekā doties pāri upei uz otru Rīgas pusi.
Mums kā uzņēmumam šis apbalvojums

ir liels pagodinājums. Tas nozīmē, ka
pilsēta redz un novērtē to, ko darām.
Esam radījuši jaunas darba vietas, un
puse no kolektīva ir jelgavnieki, kuri dod
savu pienesumu Jelgavas ekonomikai.
Mēs ar savu produkciju nesam Jelgavas
vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus
mūsu valsts robežām, jo produkcija ceļo
uz Lietuvu, Igauniju, Somiju, Slovākiju,

Kanādu, Rumāniju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Jelgava ir ražošanas pilsēta,
un mēs, darot savu darbu,
apstiprinām šo apgalvojumu.
Manuprāt, pilsēta ļoti daudz
iegulda, lai šeit attīstītos ražošana, tiktu radītas jaunas
darbavietas, te ir visi priekšnosacījumi, lai uzņēmēji varētu strādāt, ražošana augtu
un attīstītos. Liels pilsētas
trumpis ir Jelgavas Biznesa
inkubators, kas palīdz atsperties jaunajiem uzņēmējiem, lai viņu ideja nonāk līdz
reālam produktam. Mēs esam viens no
uzņēmumiem, kas radies tieši inkubatorā.
Apsolām, ka turpināsim audzēt muskuļus
un tuvāko trīs gadu laikā radīsim jaunas
darba vietas. Jelgavai novēlu saglabāt
uzsākto attīstības ceļu, bet cilvēkiem –
novērtēt to, kas tiek darīts!»

«Skolotāji dara nozīmīgāko darbu pasaulē»
GODA RAKSTS

par aktīvu darbību
Jelgavas pilsētas
sabiedriskajā, kultūras
un izglītības darbā

ILGA ZIEMELE, pensionēta
skolotāja:
«Ilgus gadus pilsētā strādāju par ķīmijas un bioloģijas skolotāju, tomēr mans
lielākais devums Jelgavai, šķiet, ir tas,
ka arī vecumdienās mēģinu saturēt kopā
savas profesijas pārstāvjus. Mazliet vairāk
nekā 12 gadu es vadu Jelgavas Pensionēto
skolotāju klubu, bet pati tajā darbojos jau
30 gadu. Šobrīd klubiņš apvieno apmēram
50 bijušos Jelgavas pedagogus seniorus,
kuri reizi mēnesī pulcējas uz kādu pasākumu. Mēs rīkojam koncertus, tiekamies
ar interesantām personībām, braucam
ekskursijās, svinam jubilejas. Mums ir

savs ansamblis, kurā šobrīd dzied deviņas dāmas.
Uzstājamies savos pasākumos, kā arī braucam uz
pansionātu, dziedam visur,
kur viesojamies! Mums pat
ir sava dziesma par Jelgavu
– vārdus tai uzrakstīja dzejnieks Harijs Krūze. Klubiņš
daudziem no mums ir kā
otra ģimene. Ir tik patīkami
un sirdi sildoši, kad pēc pasākuma pienāk klāt un saka:
«Cik jauki bija! Paldies par to!» Tajā brīdī
saproti, ka pūles nav bijušas veltīgas, jo tās
vairojušas prieku citos, un tas dod stimulu
neapstāties. Pašķirstot protokolu grāmatas, atliek tikai brīnīties, cik daudz esam
spējuši paveikt. Milzīgs paldies ir jāsaka
mūsu atbalsta plecam – Jelgavas Izglītības
pārvaldei un pedagogu arodbiedrībai, kas
vienmēr sniedz palīdzīgu roku. Un mūsu
mīļajai Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzi-

jai, kas ar neviltotu mīlestību ik gadu rīko
Ziemassvētku pasākumu pensionētajiem
skolotājiem! Mēs šo pasākumu gaidām
kā Ziemassvētku brīnumu. Mūsdienās
pedagogiem nav viegli strādāt, taču tas
ir misijas darbs. Skolotājiem novēlu izturību un turēt galvu augstu paceltu, jo
jāapzinās, ka viņi dara nozīmīgāko darbu
pasaulē – skolo jauniešus, kas turpinās
rūpēties par Jelgavu un Latviju.»

«Lielākā balva – apziņa, ka esmu palīdzējis»
GODA RAKSTS

par augstu
profesionālo meistarību
un varonību ekstremālās
situācijās

JĀNIS RIHARDS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas ugunsdzēsējs
glābējs kaprālis:
«Lielākā balva manā profesijā ir apziņa, ka esmu palīdzējis. Ir maiņas, kad
24 stundu laikā no depo ne reizi neesam
izbraukuši, taču ir maiņas, kad nav pat
laika paēst. Mans darba stāžs ugunsdzēsējos nav liels – tikai seši gadi –, taču jau
šajā īsajā laika periodā varu atzīt, ka esmu
īstajā vietā. Šis nav peļņas darbs, jo nav

diez ko labi apmaksāts, bet gan sirdsdarbs.
Par ugunsdzēsējiem glābējiem strādā
cilvēki, kuriem tas ir aicinājums, tāpēc
mūsu depo nekad neredzēs sabozušos
darbiniekus – viņi dara to, kas patīk. Jebkurš novērtējums, kaut vai tikai paldies,
protams, ir patīkams. Goda rakstu ar kolēģiem esam izpelnījušies par divu cilvēku

izglābšanu Ozolnieku ezerā
– nogādājām tēvu un dēlu,
kuri pārvērtēja savas spējas
pārpeldēt ezeru, krastā sveikus un veselus. Toreiz tā bija
laimīga sagadīšanās, jo atradāmies īstajā laikā un vietā
– braucām uz mācībām, lai
praktizētos cilvēku glābšanā
kā ūdenslīdēji. Brīdī, kad
piebraucām pie ezera, mūs
pārsteidza palīgā saucieni.
Ne mirkli nedomājot, metāmies ūdenī un glābām viņus. Tā ir mūsu
misija – glābt nelaimē nonākušos. Paldies
arī vīrietim, kurš, atpūšoties pie ezera, bija
reaģējis un devies glābt slīkstošos. Es gan
kā glābējs mudinu vienmēr izvērtēt savus
spēkus un apzināties riskus, jo ne visi
cilvēki ir apmācīti tādām situācijām. Gods
kalpot Jelgavai, gods kalpot Latvijai!»
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Kļūst par čempioni

Nedēļas nogalē
Rīgā aizvadīts 17.
Latvijas čempionāts skvošā pieaugušajiem. Jelgavnieki izcīnīja trīs medaļas: 1. vieta sieviešu
grupā – Baibai Lullei, 2. vieta – viņas
audzēknei Elīzai Dombrovskai, savukārt
Juris Derevjanko izcīnīja 2. vietu vīriešu
amatieru M2 grupā. «Ir prieks par izcīnīto
čempiones titulu, tomēr šoreiz tas izdevās, pateicoties Inetas Mackevičas dalībai
profesionāļu turnīrā ASV, kas notika reizē
ar Latvijas čempionātu, jo Ineta neapšaubāmi ir Latvijas skvoša spēlētāja numur
viens,» komentē B.Lulle. Jāpiebilst, ka
čempionātā startēja 81 sportists, tostarp
18 bija Jelgavas kluba pārstāvji.
Foto: no B.Lulles arhīva

Komandu cīņās paliek otrie

Jelgavas brazīļu džiudžitsu kluba «Jiu Jitsu
Team Jelgava» sportisti piedalījās komandu turnīrā «Quintet BJJ», kas Baltijā notika
pirmo reizi, un izcīnīja 2. vietu. Komandas
sacentās piecu cilvēku sastāvā, un viņu
kopējais svars nedrīkstēja pārsniegt 430
kg. Saskaņā ar noteikumiem cīnās viens
pret vienu, un cīņa ilgst astoņas minūtes,
izņemot, ja cīkstoņu svara starpība ir
lielāka nekā 20 kg, – tad cīņa ilgst četras
minūtes. Pēc katra dueļa uzvarētājs paliek
uz paklāja, bet zaudētāju aizvieto komandas biedrs, un atkal sākas astoņas vai
četras minūtes ilga cīņa. Jelgavnieki četru
komandu konkurencē ieguva 2. vietu,
finālā piekāpjoties Somijas cīkstoņiem.
Komandā startēja Romāns Jermaļonoks,
Romāns Drozds, Armands Ozols, Pāvels
Lazučonoks un Aleksandrs Šmeļovs.

SPORTS
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Uzņems sīvākos konkurentus Startēs Eiropas čempionātā
BK «Jelgava/LLU» 8. novembrī Jelgavā aizvadīja Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
(LBL 2) spēli, kurā ar 92:82
(23:19, 20:22, 26:18 un
23:23) pārspēja BK «Kandava/Anzāģe». Rezultatīvākais mūsu komandā bija
Kalvis Krūmiņš (attēlā) ar 19
punktiem, 7 atlēcošajām bumbām un 6
rezultatīvām piespēlēm. Jāpiebilst, ka šajā
spēlē LBL 2 debitēja Bruno Zeltiņš, kurš
guva 5 punktus un vienreiz nobloķēja
pretinieku metienu. Nākamā spēle BK
«Jelgava/LLU» būs 22. novembrī pulksten
20 Jelgavas sporta hallē pret BK «Saldus/
Sporta skola», kas šobrīd ir mūsu sīvākie
konkurenti par līdera pozīciju Rietumu
zonā.
Foto: Raimonds Subatovičs

Jelgavas Kērlinga kluba sieviešu komanda ar Ivetu Stašu-Šaršūni skipa
pozīcijā pārstāvēs valsti Eiropas čempionātā A divīzijā, kas no 16. līdz 23.
novembrim notiks Zviedrijas pilsētā
Helsinborgā. Komandas sastāvs:
I.Staša-Šaršūne, Ieva Krusta, Santa
Blumberga, Evelīna Barone, Tīna Siliņa. Tiesības pārstāvēt valsti komanda
ieguva, uzvarot kvalifikācijas turnīrā
oktobrī. No Eiropas čempionātā uzrādītajiem rezultātiem atkarīgs, vai komanda būs tiesīga pārstāvēt Latviju arī
pasaules čempionātā. Jāatgādina, ka
pērn Jelgavas Kērlinga kluba komanda
ar skipu I.Stašu-Šaršūni Eiropas čempionātā izcīnīja Latvijas kērlingā vēsturiski augstāko – 5. – vietu, savukārt
pasaules čempionātā ieguva 13. vietu.

Iegūst Simpātiju balvu

Tr e š o r e i z i p a sniegta Latvijas
Airēšanas federācijas Gada balva
akadēmiskajā airēšanā. Par Gada
simpātiju atzīta
Jelgavas BJSS audzēkne Kristīne Bumbiere. «Kristīne
ir labāko trijniekā starp 2002.–2003.
gadā dzimušajām meitenēm, tāpat
viņa izcīnīja vietu Latvijas izlases
sastāvā starptautiskās sacensībās
«Baltic cup». Viņa arī teicami pabeigusi Jelgavas Mūzikas skolu un ļoti
labi mācās – ar vidējo atzīmi virs 9
ballēm. Kristīne ir pelnījusi šo balvu,»
norāda trenere Agita Puriņa.
Foto: Agita Puriņa

Aug konkurētspējīgi jaunie futbolisti
 Ilze Knusle

Sezona noslēgusies ne tikai
lielajā, bet arī bērnu un jauniešu futbolā. Aizvadītajā sezonā
Latvijas jaunatnes futbola
čempionātā dažādās vecuma
grupās piedalījās septiņas
Jelgavas komandas, no kurām
trīs spēlēja augstākajā līmenī
– elites grupā. Visveiksmīgāk
sezonu aizvadīja FS «Jelgava»
U-16 komanda, kura savā
vecuma grupā izcīnīja 3. vietu
elitē, bet pie vecākiem – U-18
– puišiem uzvarēja meistarības
grupā. Nākamgad viņi jau
spēlēs U-18 elites grupā.
«Strādāt ar šo komandu sāku pirms trīs
gadiem. Tobrīd viņi savā vecuma grupā
Latvijā bija 14.–15. vietā un līderiem
FS «Metta» zaudēja ar 0:14. Šosezon
«Mettu» vienreiz izdevās arī uzvarēt,
un tas ir tikai viens no rādītājiem, ka
puiši ir progresējuši un šai komandai ir
potenciāls,» vērtē FS «Jelgava» treneris
Ervīns Pērkons.
Ļoti būtisks solis konkurētspējas
celšanai ir arī tā sauktās futbola klases
izveidošana – šajā mācību gadā Jelgavas 4. vidusskolā tika atvērta 10. klase
jaunajiem futbolistiem. «Tajā mācās ne
tikai atbraucēji no citām pilsētām, bet
arī jelgavnieki, kuri nomainīja skolu, jo
šīs klases skolēniem treniņi un mācības
ir saplānotas tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu treniņu procesu,» stāsta E.Pērkons,
piebilstot, ka futbola klasē šobrīd mācās
16 U-16 komandas spēlētāji.
Treneris uzsver: šis ir vecums, kad
notiek pāreja no jauniešu uz lielo futbolu,
daļa spēlētāju vēl atbirst, bet tiem, kuri paliek, ir paši nopietnākie nolūki un mērķi.
«Savukārt futbola skolas uzdevums ir panākt, lai arī 20 gadu vecumā šie puiši grib
spēlēt un spēlē futbolu un lai viņu mērķis
ir spēlēt Latvijas izlasē,» tā E.Pērkons.
Šosezon lielā futbola garšu sajuta arī
divi U-16 komandas spēlētāji, no kuriem
viens ar ģimeni šobrīd pārcēlies uz ārzemēm. Otrs ir vārtsargs Niks Iesalnieks,
kurš Jelgavā trenējas gandrīz divus gadus. «Esmu no Siguldas un agrāk spēlēju
komandā «Super Nova». Mūsu rezultāti
bija ļoti vāji, tāpēc izlēmu mainīt klubu
– izvērtējot daudzas potenciālās komandas, uz kurām es varētu iet, «Jelgavu»
uzskatīju par labāko variantu,» stāsta

jaunietis. Viņam aizvadītajā sezonā bija
iespēja trenēties kopā ar Virslīgas komandu, un, lai gan debija šajā līmenī izpalika,
viņš uzskata: «Trenēšanās ar Jelgavas
Virslīgas komandu man bija atalgojums
par ieguldīto darbu un kalpoja kā ieskats
pieaugušo futbolā.»

Vietu augstākā līmeņa
grupā nenotur

Latvijas jaunatnes čempionātā komandas savas vecumgrupas ietvaros
tiek sadalītas arī pēc meistarības līmeņa,
pamatojoties uz rezultātiem iepriekšējā
sezonā. Ir trīs līmeņi: attīstības grupa,
meistarības grupa un elites grupa. Šosezon elites grupā spēlēja vēl divas FS «Jelgava» komandas – U-15 un U-13. «Mērķis
vienmēr ir uzrādīt pēc iespējas labāku
rezultātu un, ja iespējams, saglabāt vai
izcīnīt vietu elitē,» norāda U-15 komandas
treneris Aldis Trukšāns. Diemžēl viņa
komandai vietu elites grupā saglabāt neizdevās. «Gadu iepriekš mēs elites grupā
iekļuvām, jo kā meistarības grupas otrās
vietas ieguvēji pārspēlēs ar elites grupas
priekšpēdējo vietu, Tukuma futbolistiem,
divu spēļu summā uzvarējām. Bet šosezon
elitē palikām pēdējie un atgriezīsimies
stāvu zemāk,» tā A.Trukšāns.
Iespēju nākamsezon spēlēt elitē neizdevās izmantot U-14 futbolistiem, kuriem kā
meistarības grupas otrajiem bija pārspēles
ar elites grupas priekšpēdējiem – FK
«Spartaks»/JFC «Skonto». Diemžēl divu
spēļu summā piedzīvots zaudējums ar 1:6
un arī nākamgad būs jāspēlē meistarības
grupā. Vienīgā vidējā vecuma komanda,
kura nākamsezon spēlēs elitē, ir U-13
komanda, kas šogad čempionātu noslēdza
kā astotā no 18 vienībām elites grupā un
vietu tajā saglabāja.

Mazie spēlē reģiona
mēroga sacensībās

Latvijas jaunatnes čempionāts sākas
no U-13 vecuma – tas nozīmē, ka notiek
pāreja no mazāka izmēra laukuma un
vārtiem uz lielāka izmēra, un arī laukuma
spēlētāju skaits no astoņiem palielinās
līdz 11. FS «Jelgava» ir ieviesta prakse:
komanda pirms oficiālās debijas Latvijas
jauniešu čempionātā aizvada pārbaudes
sezonu. «Lai adaptētos, mūsu 12 gadu
vecie jaunieši spēlēja Latvijas čempionātā
U-13 attīstības grupā. Tā kā tur bija ļoti
daudz komandu, tās sadalīja apakšgrupās,
un mēs savējā bijām otrie no 10 komandām. Ar to mums sezona noslēdzās, jo ti-

Ļoti labu sezonu aizvadījusi FS «Jelgava» jauniešu komanda, kura Latvijas čempionātā U-16 elites grupā
izcīnīja 3. vietu no astoņām
komandām, savukārt U-18
meistarības grupā uzvarēja
10 komandu konkurencē.
Komanda nākamsezon
spēlēs U-18 elitē.
Foto: Ruslans Antropovs
kai katras apakšgrupas uzvarētājs iekļuva
finālturnīrā,» stāsta komandas treneris
A.Trukšāns. Viņš skaidro: šajā gadījumā
rezultātam gan nebija lielas nozīmes,
jo, oficiāli debitējot Latvijas čempionātā,
skola var izvēlēties – komanda startēs
meistarības vai elites grupā. A.Trukšāna
trenētā komanda nākamsezon spēlēs
U-13 elites grupā.
Futbola skolā bērnus uzņem jau no
četru gadu vecuma, bet mazākajiem tās
drīzāk ir sporta aktivitātes ar futbola
elementiem. Sacensībās piedalīties futbolisti sāk no septiņiem gadiem. Jaunākie
spēlē uz mazāka laukuma ar mazākiem
vārtiem, un laukumā dodas seši spēlētāji,
savukārt no 10 gadu vecuma laukumā
ir astoņi futbolisti. Spēlētāji vecumā no
U-7 līdz U-12 galvenokārt piedalās tikai
Zemgales čempionātā – vecākajā grupā,
izcīnot Zemgalē 1. vai 2. vietu, komanda
iekļūst Latvijas finālā, kurā tiekas pa
divām komandām no katra reģiona un
četras komandas no Rīgas. FS «Jelgava»
U-12 puiši aizvadītajā sezonā iekļuva finālā, atkārtojot kluba augstāko sasniegumu
šajā vecuma grupā un izcīnot 4. vietu
Latvijā. «Manuprāt, nav tādas pareizās
receptes, kad jāsāk trenēties futbolā. Tas

ir individuāli. Ir puiši, kas atnāk 12 gados
no ielas un ātri vien sasniedz labu meistarības līmeni, bet tāpat ir tādi, kas trenējas
desmit gadu, tomēr daudz kas nesanāk.
Galvenais ir neizdegt, un būtiski ir arī
vecākiem saprast savu lomu šajā procesā – nevajag pieprasīt no bērniem pārāk
augstus rezultātus, kamēr viņi tiem vēl
nav gatavi. Vislabāk ir uzticēties trenerim
un ļaut viņam darīt savu darbu,» spriež
A.Trukšāns.

Trenējas arī sporta skolā

Trenēties futbolā var arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā (BJSS). Tur
šobrīd ir piecas grupas 6–14 gadu vecumā.
Latvijas jaunatnes čempionātā aizvadītajā
sezonā spēlēja viena komanda – U-13
attīstības grupā –, bet pārējās lielākoties
piedalās Zemgales čempionātā un citos
reģionāla mēroga turnīros. «Sporta spēlēm ir grūti konkurēt ar individuālajiem
sporta veidiem un citiem pulciņiem. Futbolā, lai varētu konkurēt Latvijas līmenī,
vajag 20 labus spēlētājus, bet bērnu ir
tik, cik ir,» spriež BJSS futbola treneris
Kaspars Tiltiņš. Viņš norāda, ka decembrī sāksies telpu futbola sezona. «Tāda
ir Latvijas specifika. Bērniem trenēties

Jelgavas komandu rezultāti
Latvijas jaunatnes
futbola čempionātā
Latvijas jaunatnes futbola čempionātā komandas sacenšas trīs meistarības līmeņos: attīstības grupā, meistarības grupā un elites grupā.

• FS «Jelgava» U-18 – 1. vieta no 10
komandām meistarības grupā
• FS «Jelgava» U-16 – 3. vieta no 8 komandām elites grupā
• FS «Jelgava» U-15 – 8. vieta no 8 komandām elites grupā
• FS «Jelgava» U-14 – 2. vieta no 8 komandām meistarības grupā
• FS «Jelgava» U-13 – 8. vieta no 18
komandām elites grupā
• Jelgavas BJSS U-13 – 9. vieta no 10 komandām attīstības grupas D apakšgrupā

ārā neļauj laikapstākļi, bet laukuma zem
jumta mums nav. Tad nu pārejam uz
telpu futbolu formātā 5:5 un aizvadām
Zemgales čempionātu. Tiesa, bērniem ir
grūti adaptēties, pārejot no āra uz telpām
un atpakaļ, bet ieguvums ir tas, ka var vairāk pievērsties tehnikai, jo telpu futbols ir
daudz ātrāks un intensīvāks,» tā treneris.
BJSS šobrīd futbolā trenējas ap 100
audzēkņu, savukārt FS «Jelgava» – vairāk
nekā 400 audzēkņu.

FK «Jelgava» sezonu noslēdz 7. vietā
Sestdien, 9. novembrī, izbraukumā ar neizšķirtu – 2:2 – pret BFC «Daugavpils» Jelgavas futbolisti
noslēdza Virslīgas sezonu. Kopvērtējumā šogad izcīnīta 7. vieta starp deviņām komandām. Sezonas
laikā jelgavnieki 32 spēlēs guva deviņas uzvaras, 11 reizes nospēlēja neizšķirti un piedzīvoja 12
zaudējumus. Aptuveni sezonas vidū Marianu Paharu galvenā trenera amatā nomainīja baltkrievu
speciālists Oļegs Kubarevs. Viņš kopā ar komandu noslēdza Virslīgas čempionātu, kā arī piedalījās
Latvijas kausa izcīņā, kur finālā papildlaikā piedzīvots sāpīgs zaudējums – 3:2 – pret «RFS». «Šī bija
itin sarežģīta un emociju gammas ziņā bagāta sezona. Mums gāja te labi, te slikti, uz sezonas beigām savu spēli nostabilizējām, taču tad jau bija par vēlu, lai iesaistītos cīņā par godalgām. Tomēr
ir arī savi plusi, piemēram, šī bija laba pieredze jaunajiem spēlētājiem, kas nākotnē dos labumu
kā Jelgavas, tā Latvijas futbolam. Vislielākā škrobe, protams, ir par to, ka neizdevās iegūt kausu
– bijām tuvu, bet drusciņ pietrūka,» sezonu vērtē komandas kapteinis Renārs Rode, sakot paldies
visiem, kas atbalstīja komandu stadionā un ārpus tā. Šobrīd futbolisti devušies aptuveni mēnesi
ilgā atvaļinājumā. Pa šo laiku tiks izlemts jautājums par tālāko sadarbību ar treneri O.Kubarevu.
«Ir jāsaprot, kādi būs kluba mērķi nākamsezon, ko treneris piedāvās to sasniegšanai un kādas būs
reālās iespējas, lai tos īstenotu,» norāda FK «Jelgava» direktors Armands Peilāns.

Foto: no JV arhīva
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PAZIŅOJUMI

SIA «Skonto Concrete Cladding»

Paziņojums par publisko apspriešanu
koku ciršanai būvprojekta «Brauktuves
un ietves izbūve Lielajā ielā 9C un
Katoļu ielā 2D, Jelgavā» ietvaros
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu
Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža»
17. punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek
nodota koku ciršanas iecere būvprojekta «Brauktuves un ietves izbūve Lielajā ielā 9C un Katoļu
ielā 2D, Jelgavā» ietvaros paredzēto koku ciršanai.
Publiskā apspriešana notiek no 14.11.2019. līdz
28.11.2019. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās
apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522,
63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā
ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība»,
«Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas
netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

(reģ.Nr.40203099258), «Skonto» grupas uzņēmums,
kas nodarbojas ar ēku fasādes apšuvuma paneļu
ražošanu un eksportē 100% savas produkcijas,
aicina pievienoties savai komandai

Koka karkasa moduļu
un paneļu ražošanas uzņēmums

RAŽOŠANAS MAIŅAS VADĪTĀJU

SIA «Nordic Homes»

Galvenie pienākumi:
• visaptveroši plānot, organizēt un vadīt ražošanas
maiņas darbinieku darbu;
• nodrošināt ražošanas plāna izpildi atbilstošā kvalitātē un pasūtījumu izpildes termiņos;
• nodrošināt efektīvu ražošanas iekārtu, resursu un
darbaspēka izmantošanu visos ražošanas posmos un
ražošanas procesos;
• nodrošināt kvalitātes sistēmu aprakstu un procedūru
ievērošanu;
• sagatavot un iesniegt uzņēmuma vadībai efektivitātes paaugstināšanas un racionalizācijas priekšlikumus.

(reģ.Nr.40103336329)
saistībā ar uzņēmuma attīstību un darbības
paplašināšanu aicina pievienoties

SANTEHNIĶUS(-ES) un
ELEKTRIĶUS(-ES) (darbam rūpnīcā).
Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• laicīgi izmaksātu 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.

Prasības:
• augstākā izglītība, vēlams inženierzinātnēs vai
vadības zinātņu jomā;
• pieredze ražošanas darbu organizācijas procesos, to
plānošanā un organizēšanā;
• labas latviešu valodas prasmes, angļu valodas
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• prasme strādāt ar datoru («MS Office»), rasējumu
lasīšanas programmām;
• kompetenta, ar augstu atbildības izjūtu apveltīta
inteliģenta personība ar spēju izpildīt darbu noteiktajos
termiņos, ar analītisku domāšanu un sistemātisku
pieeju procesu pilnveidošanā.

Darbavieta: «Nordic Homes» rūpnīca (Celtnieku iela 36,
Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).
Tālrunis saziņai – 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 19.)

SIA «Skonto Concrete Cladding» (reģ.Nr.40203099258),
«Skonto» grupas uzņēmums, kas nodarbojas ar ēku fasādes apšuvuma paneļu ražošanu un eksportē 100% savas produkcijas,
aicina pievienoties savai komandai

PLĀTŅU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORU(-I).

Galvenie pienākumi:
• izpildīt darbus ar specifiskām plātņu ražošanas
iekārtām;
• sagatavot veidņus un veikt plātņu izgatavošanu;
• veikt plātņu pēcapstrādes un iepakošanas darbus;
• kontrolēt izgatavotās produkcijas kvalitāti.
Prasības:
• vidējā vai profesionālā izglītība, vēlams tehniskajās zinātnēs;
• vēlama darba pieredze betona izstrādājumu ražošanā;
• obligāta prasme lasīt rasējumus;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta, centīgums;
• autoiekrāvēja apliecība (vēlama);
• spēja veikt fizisku darbu un iespēja strādāt maiņās.
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Piedāvājam:
• profesionālu kolēģu komandu;
• darbu starptautiskā «Skonto» grupas uzņēmumā;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 1600 līdz 1920 EUR
mēnesī (bruto) – un sociālās garantijas.

Piedāvājam:
• darbavietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku
(darbs maiņās);
• apmācību uzņēmumā par uzņēmuma līdzekļiem
darbam pie ražošanas iekārtām, kravu stiprināšanā un
drošā pārvietošanā;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 850 līdz 1200 EUR
(bruto) – un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTU(-I)
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt efektīvu sagādes un iepirkumu procesu
betona paneļu ražošanai;
• materiālu piegādātāju meklēšana un atlase;
• sadarbības veidošana un uzturēšana ar esošajiem
un jaunajiem ražotājiem un piegādātājiem.

Ja atbilstat prasībām, lūdzam pieteikties līdz 6. decembrim, CV un pieteikuma vēstuli, norādot vakanci, nosūtot
pa e-pastu personnel@skontocc.com vai pa pastu:
Viskaļu iela 78B, Jelgava, LV-3008.

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

Prasības:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze loģistikas un iepirkumu jomā;
• pieredze iepirkumu procesu dokumentācijas sagatavošanā;
• labas latviešu, angļu valodas zināšanas gan rakstiski, gan mutiski.

SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061) ir mūsdienīga vietējā kapitāla metālapstrādes kompānija, kas nodarbojas ar enerģētikas
projektu realizāciju. Šobrīd mūsu draudzīgajā kolektīvā strādā vairāk nekā 70 savas jomas profesionāļu.
Aicinām mūsu komandai pievienoties jomas profesionāļus –

ATSLĒDZNIEKUS(-CES) un METINĀTĀJUS(-AS) ar pieredzi metālapstrādē.
Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–10 EUR/st. bruto)
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā) un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām, nostrādājot kompānijā divus gadus nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas, kafiju, tēju, ūdeni
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību

Seko mums:

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

Make-up
svētkiem

vidējais līmenis
19. novembrī pl. 1730
Montesori
pedagoģija bērna
attīstībai

20.novembrī pl. 930

facebook.com

20. novembrī pl. 1800

20. novembrī pl. 1730

28.novembrī pl. 1715
Konsultācijas

Meistarklase

Ja atbilstat prasībām, lūdzam pieteikties līdz
6. decembrim, CV un pieteikuma vēstuli,
norādot vakanci, nosūtot
pa e-pastu personnel@skontocc.com vai
pa pastu: Viskaļu iela 78B, Jelgava, LV-3008.

Pate c ba
zsaku pa e c bu e gavas k m nā po c as
ope a va em da b n ek em pa
e as
a s nāšanu
Pa esā c eņā un pa e c bā A va s Vuc ņš

Publiskā runa
Šūšanas pamati I un uzstāšanās
21. novembrī pl. 1730

Piedāvājam:
• profesionālu kolēģu komandu;
• darbu starptautiskā «Skonto» grupas uzņēmumā;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 1200 līdz 1440 EUR
mēnesī (bruto) – un sociālās garantijas.

Mek ē darbu
E ek ķ s zska šu v sus da ba
p edāvā umus T 22163952
V e s 33 s e dzam mek ē da bu
zska šu v sus p edāvā umus
T 22159957
V e s 48 mek ē da bu
T 25994203

“Radošuma
meistarklase”
jauniešiem

3. decembrī pl. 1600

Bezmaksas karjeras
konsultācijas
iesācējiem
ikvienam

5. decembrī pl. 1600

pēc pieteikuma

S!

SA
MAK

BEZ

Veselības studija ģimenes
labsajūtai

Gudro vecāku skola

“Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes izpausmes”
4. decembrī plkst
plkst.. 1800

vecākiem kopā ar sākumskolas vecuma bērniem

“Ar viedierīcēm pie galda”
plkst.. 1730
5. decembrī plkst

Projekta „Kompleksu
m
veselības veicināšanas un slimību
m profilakses
fi
pasākumu
m īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr.
N 9.2
9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

ak
sm

Be
zd
alī

12. decembrī pl. 1000

PP «P ādz s» eģ N 43602011254
a c na da bā p mssko as zg bas sko o
ā u un auk A ga sko o ā a am –
820 EUR pa km auk e m –
500 EUR pa km T 20021871
e pas s bd_p adz s@ nbox v
S A «Zemga es vese bas cen s»
eģ N 40003321647 a c na da bā
se ficē u med c nas māsu uz p nu
da ba s odz A a go ums – sāko no 700
EUR p ms nodok u nomaksas CV sū
pa e pas u zvcen s@zvcen s v S kāka
n o māc a pa ā un 63084011

Aizsaulē aizgājuši

ba

9. Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju
kontaktbirža

P edāvā darbu

sas

Kontaktbirža

S ev e e 50 mek ē
dežu an a sa ga da bu
T 25248306

Pie mums viesos -

Roberto Meloni

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1530

PĀVELS JABLOKOVS (1971. g.)
JEĻENA KURCIŠA (1932. g.)
LUDMILA RJABOVA (1930. g.).
Izvadīšana 14.11. plkst.12 Meža kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
16. novembrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija gida vadībā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem.
16. novembrī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
17. novembrī pulksten 12 – skrējiens «Izskrien Latviju Jelgavā» (starts un finišs
– Pasta salā).
18. novembrī no pulksten 10 līdz 20 – Latvijas Republikas proklamēšanas 101.
gadadiena tornī: vēstures ekspozīcija, skatu laukums, izstādes «Brīvības cīņu piemiņas
vietas Jelgavā un apkārtnē» apskate un Latvijas svētku noskaņās veidots fotostūrītis
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
18. novembrī pulksten 11.30 – ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta
J.Čakstes pieminekļa.
18. novembrī pulksten 12 – ekumēniskais dievkalpojums (Sv.Annas baznīcā).
18. novembrī pulksten 14 – valsts svētku pasākums «Par Latviju»: Jelgavas
atbrīvošanai veltītās piemiņas medaļas prezentācija un koncerts (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
18. novembrī pulksten 16 – svētku koncerts «Manai tautai». Uz vienas skatuves
satiksies leģendārie dziedātāji I.Akuratere, A.Birkens un L.Cinkus (Vuda). Pavadošā
grupa: L.Sējāns, M.Akuraters, R.Zelčs. Biļešu cena – 4–7 € (kultūras namā).
18. novembrī pulksten 17 – sveču kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs» (Hercoga
Jēkaba laukuma zaļajā zonā).
18. novembrī pulksten 17 – muzikāls ceļojums «Apkārt Latvijai»: Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas koncerts. Solisti: Anmary, S.Tīna, M.Ruskis,
Ž.Siksna, E.Rožkalns, «Tirkizband», Tirkīza kora ansamblis u.c. Kopkoris: «Mītava»,
«Līga», «Liepa», «Ozols», «Tik un tā», «Zemgale», «Vīzija», «Guns» un Spīdolas Valsts
ģimnāzijas koris. Pavadošā grupa: G.Caune (taustiņinstrumenti), R.Aukšmuksts (sitamie instrumenti), J.Ozoliņš (ģitāra), R.Stepanovs (basģitāra), K.Gulbis (akordeons).
Diriģents – E.Vītols, režisors – S.Kalniņš, muzikālais vadītājs – U.Timma. Ieeja – bez
maksas (Hercoga Jēkaba laukumā).
18. novembrī pulksten 20 – svētku uguņošana (no Lielupes promenādes).
21. novembrī pulksten 10 – «Bermontiādei – 100»: diskusija jauniešiem «Kas ir
varonība?» (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā).
21. novembrī pulksten 11 – Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka
gadadienai veltīta izzinoša tūre ar autobusu «Brīvības cīņām – 100» vēsturnieka
A.Tomašūna vadībā pa 1919. gada Brīvības cīņu un piemiņas vietām Jelgavā un
apkārtnē. Dalība – bez maksas (sākums – pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
21. novembrī pulksten 13 – «Bermontiādei – 100»: diskusija jauniešiem «Kas ir
varonība?» (Jelgavas 6. vidusskolā).
21. novembrī pulksten 14 – Jelgavā un Jelgavas novadā dzimušo Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru piemiņas stēlu atklāšana un piemiņas brīdis (Jelgavas Meža kapos).
23. novembrī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» gaitā «Adventes
kalendāra izgatavošana». Tikšanās ar amata meistari Zandu Kursīti (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
23. novembrī no pulksten 12 līdz 16 – biedrības «Latviešu karavīrs» ekspozīcija – brīvības cīņu bruņojums, ekipējums un sadzīves priekšmeti. Sadziedāšanās
pie ugunskuriem ar grupām «Baltie lāči» un «Urbix» (Jelgavas pils saliņā). NATO
paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas ieroču un ekipējuma apskate (Pilssalas ielā
1). Dalība – bez maksas.
23. novembrī pulksten 13.30 – kaujas rekonstrukcijas uzvedums «Bermontiādes
pēdējā kauja – Jelgavas atbrīvošanai 100». Dalība – bez maksas (pretī Jelgavas pils
dienvidu vārtiem).
23. novembrī pulksten 12 un 16 – Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna muzikālās poēmas «Kā ābeļdārzs ir brīvība!» pasaules pirmizrāde. Lomās: A.Skrastiņš, I.Ķuzule-Skrastiņa, Z.Muktupāvels, K.Zadovska, D.Kalniņš, A.Ērglis. Mūziķi: J.Lūsēns, H.Gūtmanis,
E.Mundeciema, M.Karpa, L.Cirse, J.Ozoliņš, J.Lūsēns (juniors). Piedalās: meiteņu koris
«Spīgo» (vadītāja L.Celma-Kursiete), vīru koris «Frachori» (vadītājs I.Leilands), jauktais
koris «Balti» (vadītāja M.Branka). Režisors un scenogrāfs – R.Suhanovs, diriģents –
V.Butāns. Biļešu cena – 5–10 € (kultūras namā).
26. novembrī no pulksten 16 līdz 19 – Lasītāju klubiņa tikšanās (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
27. novembrī pulksten 19 – M.Bulgakova vārdā nosauktā teātra (Maskava)
izrāde «Romeo un Džuljeta» (14+). Lomās: K.Špica, F.Bļednijs, S.Aldoņins u.c. Biļešu
cena – 15–40 € (kultūras namā).
28. novembrī pulksten 15 – jauniešu forums «Esam kopā!» (Jelgavas Valsts
ģimnāzijā).
28. novembrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Īstā Āfrika. Kā tur ir». Vakara viesis – fotogrāfs un ceļotājs Jānis GarJānis. Informācija un pieteikšanās – pa tālruni
63005447. Biļešu cena – 2 €, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
29. novembrī pulksten 19 – Kinokoncerts. Tapiera lomā – Jelgavas kamerorķestris. Programmā – M.Zariņa, J.Ivanova, P.Plakida, R.Ores, M.Brauna, I.Kalniņa,
Ā.Skultes, R.Paula u.c. latviešu komponistu kino mūzika no kinofilmām «Pūt,
vējiņi», «Ezera sonāte», «Sprīdītis», «Salna pavasarī», «Pie bagātās kundzes»,
«Ceplis», «Puika», «Kapteiņa Enriko pulkstenis». Mākslinieciskais vadītājs – A.
Meri. Stāstus par kinomūzikas rašanos stāstīs L.Jakovļeva. Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā).

Izstādes
15. novembrī pulksten 16 – izstādes «Stefenhāgenu izdevniecībai 250» atklāšana.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju u.c. (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 15. novembra līdz 17. janvārim – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Mīlestības
atspulgs». Atklāšana – 15. novembrī pulksten 18 (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
kāpņu telpā).
Līdz 17. novembrim no pulksten 10 līdz 12 – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas
gaitā – literārā izstāde «Ziemeļvalstīs svētkus svin!». Grupām pieteikties pa tālruni
63029093 (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 17. novembrim no pulksten 10 līdz 12 – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas
gaitā – Krēslas stundas: grāmatu lasījumi pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem.
Pieteikties pa tālruni 63011829 (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 23. novembrim – izstāde «Brīvības cīņu piemiņas vietas Jelgavā un apkārtnē»
(Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāva konferenču zālē).
23. novembrī – izstāde «Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka 1919. gada
21. novembrī» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 25. novembra līdz 20. decembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Ainavas
un ziedi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
No 25. novembra līdz 6. decembrim – Poļu kultūras dienu gaitā – izstāde «Neatkarības sievietes». Atklāšana – 25. novembrī pulksten 17 (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju ielā 8).
Līdz 28. novembrim – Somijas vēstniecības izstāde «Muminu ģimene no Somijas»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

Bermontiādes simtgadē –
kaujas rekonstrukcija
Foto: Latvijas valsts simtgades birojs

Pagājušā gada vasarā tika rekonstruētas Cēsu kaujas, kuru veidošanā gūto pieredzi režisors Normunds Pucis
pielietoja Jelgavas cīņas uzveduma izstrādē. Arī Jelgavas atbrīvošanas kaujas rekonstrukcijā iekļauti gan autentiski
tērpi, gan ieroči. 23. novembra notikumā īpaša loma būs Jelgavas pilij, tās apkārtni izmantojot cīņas imitācijā.
 Emīls Rotgalvis

Atzīmējot Jelgavas atbrīvošanas simto gadadienu,
23. novembrī pirmo reizi
pilsētā tiks organizēts
vērienīgs kaujas rekonstrukcijas uzvedums «Bermontiādes pēdējā kauja
– Jelgavas atbrīvošanai
100». Tas notiks pulksten
13.30 pie Jelgavas pils
dienvidu vārtiem, attēlojot sadursmi starp latviešu
karavīriem un Bermonta
karaspēku Jelgavas atbrīvošanas noslēgumā.
«Šo vēsturisko rekonstrukciju
rīkojam kā valsts simtgades programmas notikumu, atsaucoties uz
šā gada tēmu «Varonības gads».
Tāpat ar šo notikumu vēlamies
atgādināt par Jelgavas vēsturisko
nozīmi Latvijas Brīvības cīņu norisē, jo Jelgavas atbrīvošana 1919.
gada 21. novembrī uzskatāma par
bermontiādes noslēdzošo posmu,»
stāsta Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» producents Gundars
Caune.
Uzveduma režisors ir Normunds
Pucis, kurš režisējis filmas «Segvārds Vientulis» un «Sarkanais
mežs», kā arī pagājušajā gadā
notikušo Cēsu kauju rekonstrukciju. Visos šajos projektos N.Pucis
strādājis kopā ar biedrību «Latviešu karavīrs», kas nodarbojas
ar dažādu vēstures periodu cīņu
rekonstrukcijām un piedalīsies arī
Jelgavas kaujas uzvedumā. Tāpat
tajā varēs redzēt Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra aktierus un aktierus
no Igaunijas, dalībnieku skaitam
sasniedzot aptuveni 80 cilvēku,
informē G.Caune.
Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka norisinājās 1919.
gadā no 15. līdz 21. novembrim,
bet kaujas uzvedumā tiks attēlots
šī notikuma beigu posms un viena
kaujas aina pie Jelgavas pils, stāsta
biedrības «Latviešu karavīrs» vadītājs Normunds Jērums. «Plānojot
šo rekonstrukciju, apmeklējām
Jelgavas pili un izvērtējām apstākļus, lai varētu imitēt kauju. Plānu
vienmēr veidojam, pētot vēsturiskos
notikumus, un šoreiz rekonstrukcijā
izmantosim pils apkārtni,» skaidro

viņš. Biedrība ar cīņu rekonstrukcijām nodarbojas jau vairāk nekā 10
gadu, šajā laikā izveidojot personīgu
krājumu gan ar autentiskiem dažādu laika posmu cīņu tērpiem, gan
ekipējumu un kara tehniku, tostarp
bruņumašīnām un motocikliem. Tas
viss būs redzams arī 23. novembrī.
Rekonstrukcijas režisors N.Pucis atklāj, ka, izstrādājot Jelgavas
kaujas rekonstrukciju, izmantota
iepriekšējos projektos gūtā pieredze, tomēr 23. novembrī gaidāmais
uzvedums piedāvās arī daudz jauna,
galvenokārt ņemot vērā atrašanās
vietas – Jelgavas pils – sniegtās
iespējas. «Viens no galvenajiem
elementiem ir uzveduma skaņu
pavadījums, lai pastiprinātu klātbūtnes efektu gan skatītājiem, gan
cīņas dalībniekiem. Skaņu dizainu
var uzskatīt par visa pasākuma
rāmi. Jelgavas kaujas rekonstrukcijā tajā būs apvienots stāstījums
no karavīra skatpunkta – tāda kā
dienasgrāmata, ko ierunājis Valmieras Drāmas teātra aktieris Ģirts
Rāviņš, kā arī skaņu dažādie efekti
un muzikālais pavadījums,» stāsta
režisors, turpinot: «Jelgavā īpašs ir
tas, ka scenogrāfijai kā fonu izmantojam pili. Logi, vārti, fasāde, pils
parks – viss iekļauts rekonstrukcijā,
radot maksimāli interesantu un autentisku cīņas uzvedumu.»
N.Pucis skaidro, ka, veidojot kaujas
rekonstrukciju, svarīgi bija ievērot
vēsturisko precizitāti, taču vienlaikus
parādīt to skatītājiem interesantā
formā. Lai nodrošinātu šādu balansu,
projektā piedalās arī vēstures doktors
Jānis Šiliņš, kurš ir uzveduma scenārija līdzautors un Neatkarības kara
notikumu pārzinātājs.
Šobrīd turpinās plānošanas process, kā arī mēģinājumi grupu
komandieriem, kuri vadīs cīņā
karavīrus. Kā informē N.Jērums,
cīņā parādīto karaspēku attiecība būs aptuveni viens pret trim,
vairākumu veidojot tieši latviešu
pusē esošajiem karavīriem. «Spēku
attiecībā varbūt neesam vēsturiski
tik precīzi, jo reālajās cīņās vāciešu
bija vairāk, bet, plānojot šo kaujas
uzvedumu, ņēmām vērā, lai tas
būtu skatāmāks un baudāmāks
skatītājiem. Jelgavā redzamā cīņa
ilgs aptuveni 30 minūtes,» skaidro
viņš, uzsverot, ka veiksmīgā sadarbība, kas vairāku projektu garumā

veidojusies ar režisoru N.Puci, ir
nozīmīgs ieguvums rekonstruktoriem, jo īpaši veidotā scenogrāfija
un skaņu dizains būtiski papildina
kauju uzvedumus.
Jelgavas atbrīvošanas kaujas
rekonstrukcijā tiks izmantoti autentiski Neatkarības kara ieroči
– šautenes, ložmetēji, lielgabali un
vācu bruņumašīna –, kā arī viens
no četriem lielgabaliem, kas veidots
speciāli filmai «Dvēseļu putenis» un
pēc filmēšanas nonācis biedrības
«Latviešu karavīrs» rīcībā. Uzvedums tiks papildināts ar dažādiem
specefektiem, izmantojot pirotehniku un skaņu, lai imitētu reālus
šāvienus un sprādzienus. Darbības
zona pie pils dienvidu vārtiem būs
norobežota, un skatītāji kaujas
norisi visērtāk varēs vērot no pils
parka. Jāpiebilst, ka pasākums ir
bez maksas.
«Gan ar šīs kaujas, gan citu vēsturisku cīņu rekonstrukciju vēlamies
sabiedrībai un īpaši jauniešiem stāstīt par vēsturiskajiem notikumiem,
veicinot patriotisko audzināšanu.
Šādi pasākumi parāda, ka latvieši
ir bijuši spēcīgi cīnītāji visos laikos,»
uzsver N.Jērums.
Visa pasākuma laikā – no pulksten
12 līdz 16 – vēsturisko kauju ieroči,
bruņojums un sadzīves priekšmeti
būs pieejami apskatei. Pasākuma
apmeklētāji tos varēs salīdzināt ar
mūsdienu tehniku, jo stāvlaukumā
Pilssalas ielā 1, iepretim Pasta salai,
būs iespēja iepazīties arī ar mūsdienu militāro tehniku, ieročiem un
ekipējumu, ko demonstrēs NATO
paplašinātās klātbūtnes kaujas
grupa Latvijā. Tāpat pasākuma laikā pils saliņā notiks sadziedāšanās
kopā ar grupām «Baltie lāči» un
«Urbix». Mūziķi izpildīs gan populāras, gan mazāk dzirdētas karavīru
dziesmas. Apmeklētāji varēs baudīt
Zemessardzes lauku virtuvi.
Pasākumu rīko Jelgavas pašvaldība, iestāde «Kultūra» un biedrība
«Latviešu karavīrs» sadarbībā ar
LLU, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieriem un Kultūras ministriju.
Kaujas rekonstrukcijas uzvedums
«Bermontiādes pēdējā kauja – Jelgavas atbrīvošanai 100» ir Latvijas
valsts simtgades programmas notikums un daļa no plašās bermontiādes simtgadei veltītās notikumu
programmas Jelgavā.

