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Bermontiādei – 100
Latvijas armijas kareivji Jelgavas tirgus laukumā pēc bermontiešu padzīšanas 1919. gada 22. novembrī.
Foto: no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma
 Emīls Rotgalvis

Šogad atzīmējam
100 gadus kopš bermontiādes – viena
no būtiskākajiem
posmiem Latvijas
Brīvības cīņu norisē,
kurā Latvijas bruņotie spēki sakāva
tā saukto Rietumkrievijas Brīvprātīgo
armiju un nosargāja
mūsu valsts brīvību.
Šajās cīņās īpaša nozīme bija Jelgavai –
21. novembra vakarā
Bermonta karaspēks
tika uzveikts un no
pilsētas padzīts.
Šonedēļ Jelgava ar
plašu pasākumu
programmu piemin
Brīvības cīņu simto
gadadienu.
Jau šodien, 21. novembrī,
Meža kapos pulksten 14 tiks
atklātas piemiņas plāksnes
jeb stēlas Jelgavas pilsētā
un Jelgavas novadā dzimušo
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai. Sešās plāksnēs
iegravēti ordeņa kavalieru
vārdi, dienesta pakāpe un
dzīves dati, novērtējot viņu
lomu Brīvības cīņās.
Tāpat šodien Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un 6.
vidusskolā notiek diskusija
par varonību, jauniešiem
tiekoties ar zemessargu Jāni
Tomašūnu un Ziemassvētku kauju muzeja vadītāju
Dagni Dedumieti, uzklausot
viņu stāstījumu par varonību
ikdienā, kā arī iesaistoties
diskusijā par šo tēmu. Tāpat Ģederta Eliasa Jelgavas

Vēstures un mākslas muzejā
līdz 24. novembrim skatāma
izstāde par Jelgavas atbrīvošanu no Bermonta karaspēka,
kas iepazīstina ar vēsturisko
notikumu gaitu.
Sestdien, 23. novembrī, pirmo reizi pilsētā noritēs vērienīgs kaujas rekonstrukcijas
uzvedums «Bermontiādes
pēdējā kauja – Jelgavas atbrīvošanai 100». Tā būs Jelgavas
atbrīvošanas kaujas rekonstrukcija, inscenējot sadursmi
starp latviešu karavīriem un
Bermonta karaspēku. Cīņas
uzvedums paredzēts pulksten
13.30 pie Jelgavas pils dienvidu vārtiem. No pulksten 12
līdz 16 pils saliņā tiks dziedātas karavīru dziesmas un
būs skatāma vēsturiskā ekipējuma ekspozīcija, savukārt
Pilssalas ielā 1 – mūsdienu
kauju ekipējums un ieroči, ko
demonstrēs NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas
grupa.
Šajā dienā pulksten 12 un
16 Jelgavas kultūras namā
tiks aizvadīta arī Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna muzikālās poēmas «Kā ābeļdārzs ir
brīvība» pasaules pirmizrāde.
Koncertuzvedumā tautā iemīļoti solisti, Dailes teātra aktieri un kori izdziedās skaņdarbus, kas veltīti vēsturisko
notikumu piemiņai, brīvības
tēmai un īpaši notikumiem,
kas pirms 100 gadiem risinājās Jelgavas apkārtnē.
Bermontiādei veltītajiem
pasākumiem Jelgavā varēs
sekot līdzi arī translācijā Latvijas Televīzijas 1. kanālā. No
pulksten 15 līdz 16 tiks rādīta
kaujas rekonstrukcija, bet no
pulksten 16 līdz 17.30 tiks

pārraidīta muzikālā poēma
«Kā ābeļdārzs ir brīvība».
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja
direktores vietnieks zinātniskajā darbā Gints Putiķis
uzsver, ka Latvijas Neatkarības kara laikā viena no
spilgtākajām epizodēm bija
bermontiāde, kurā īpaša loma
ir Jelgavai. 1919. gada vasarā Jelgavā pulcējās Latvijas
Republikas nāvīgākie ienaidnieki – 1919. gada jūnija/jūlija
kaujās pie Cēsīm nesakautās
vācu karaspēka daļas, politiski dažādi noskaņotās krievu
militārpersonas, no pārliecinātiem monarhistiem līdz
sabiedrības padibenēm. «Tradicionāli pieņemts uzskatīt,
ka galvenais bermontiādes
ļaunais tēls ir avantūrists
Pāvels Bermonts-Avalovs,
persona ar neskaidru biogrāfiju, bet bez ievērības nevar
atstāt vācu militārās vadības
nevēlēšanos izvest karaspēku
no Latvijas un attiecīgi nodrošināt Bermonta komandēto
tā saukto Rietumkrievijas
Brīvprātīgo armiju ar vācu
karaspēka brīvprātīgajiem,
kas veidoja 70 procentus no
kopējās aptuveni 17 000 karavīru lielās Bermonta armijas.
Atšķirībā no Latvijas armijas
Bermonta armija nenoliedzami bija arī labāk apbruņota,»
skaidro G.Putiķis.
Bermonta karaspēka uzbrukums Rīgas virzienā notika
1919. gada 8. oktobrī. Pēc ļoti
sīvām cīņām 11. novembrī
Bermonts no Rīgas ieņemšanas bija spiests atteikties un
atkāpties uz savu citadeli – Jelgavu. Pats Bermonts, sapratis,
ka viņa militārā avantūra ir

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

piedzīvojusi neveiksmi, pameta karaspēku un aizbēga uz
Vāciju. Bermonta karaspēka
vadību turpināja vācu ģenerālis Valters fon Eberhards, kurš
mēģināja vienoties ar Latvijas
pagaidu valdību par pamieru,
bet valdība šo ierosinājumu
neatbalstīja. Jelgavas atbrīvošanas operācija tika uzticēta
pulkvedim Krišjānim Berķim,
un tā notika 1919. gada 20.–21.
novembrī. Latvijas armijas
īstenotā Jelgavas atbrīvošanas
operācija norisinājās vairākos
virzienos vienlaicīgi, un 21.
novembra vakarā Bermonta
karaspēks no pilsētas bija
padzīts. Novembra beigās tika
atbrīvota visa Kurzeme. 25.
novembrī Latvijas pagaidu
valdība pat pieteica karu Vācijai, kas gan nebija nopietns
pieteikums plaša mēroga karadarbībai, bet hipotētiska
vēlme saņemt no Vācijas kontribūciju par Pirmajā pasaules
karā nodarītajiem postījumiem
Latvijas teritorijā.
Atkāpjoties bermontieši pastrādāja vairākus noziegumus
pret civiliedzīvotājiem – nogalināja, laupīja un dedzināja.
Jelgavā tika nopostītas vai
nodedzinātas ievērojamas
kultūrvēsturiskas nozīmes
celtnes – «Academia Petrina»
ar tajā esošo bibliotēku, arhīvu un zinātnisko instrumentu
kolekciju, tāpat ugunsgrēkā
smagi cieta Jelgavas pils
un Jelgavas Reālskolas ēka
(tagad LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultāte). Vandalisma, sprādzienu
un ugunsgrēku rezultātā
postītas arī privātās ēkas, Jelgavas stacija un dažu Jelgavas
baznīcu inventārs.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Darbu sākusi publiskā
slidotava Pasta salā
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītās nedēļas
nogalē ziemas sezonu uzsāka publiskā
slidotava Pasta salā,
un pirmie apmeklētāji
jau uzņemti, informē
Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC).
Darbdienās publiskie slidošanas seansi notiek pulksten 14,
15.30, 17 un 18.30, bet pulksten
20 – slidošana ar hokeja nūjām.
Brīvdienās un svētku dienās
publiskie slidošanas seansi plānoti pulksten 12.30, 14, 15.30,
17 un 20, bet 18.30 – slidošana
ar hokeja nūjām. Slidojuma
ilgums paliek nemainīgs –

viena stunda, bet starplaikos
laukums tiek apkopts un atjaunots ledus.
Maksa par slidojuma seansu
ir 2,50 eiro, ar hokeja nūjām – 3
eiro. Apmeklētāji gan var ierasties ar savām slidām, gan arī tās
iznomāt slidotavā – nomas maksa ir 2 eiro. Svarīgi ņemt vērā,
ka slidotavā var norēķināties
tikai skaidrā naudā.
«Arī šajā sezonā slidotavas
laukumā var izmēģināt savas
prasmes hokeja spēlē. Katru
dienu ir noteikts atsevišķs slidojums ar hokeja nūjām, kurā uz
laukuma vēlams atrasties hokeja formā, tādējādi rūpējoties par
personīgo drošību,» stāsta ZOC
pārstāve Evita Brakše.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavniekus un pilsētas viesus svētku izskaņā pulcēja vairāk nekā 10 minūšu ilga uguņošana. Pirmoreiz valsts himnu, Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgo uzrunu, kā arī uguņošanas muzikālo pavadījumu varēja klausīties tiešraidē Eiropas Hitu radio vai mobilajā lietotnē. «Šī
ir unikāla ideja. Liekas, ka daudzi salūta vērotāji par to nezināja, bet mēs iepriekš iepazināmies ar svētku programmu, tāpēc izmēģinājām salūtu
skatīties šādā veidā. Mums patika,» saka Casno ģimene, kas svētku uguņošanas muzikālo pavadījumu klausījās skaļrunī no viedtālruņa.

Valsts svētku priekšvakarā Zemgales Olimpiskajā centrā pasniegti pilsētas
augstākie apbalvojumi – Goda zīmi saņēma četri cilvēki, bet Goda rakstu
– septiņas personas un viens uzņēmums.
Uz muzikālu ceļojumu Jelgavā aicināja svētku koncerts «Apkārt Latvijai»,
kurā solisti un svētku kopkoris izpildīja tādas iemīļotas dziesmas kā «Atgriešanās», «Lec, saulīte», «Ai, jel manu vieglu prātu» un citas.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā prezentēta piemiņas medaļa, kas veidota Jelgavas atbrīvošanas
cīņu simbolikā. Tās aversā attēloti piecu
pulku, kuri piedalījās Jelgavas atbrīvošanā, nozīmes, bet reversā – strēlnieku attēls. Tēlnieka Jāņa Strupuļa radīto medaļu
turpmāk pasniegs jelgavniekiem, kuri
snieguši ieguldījumu valsts neatkarības
stiprināšanā.

18. novembra pasākumi Jelgavā iesākās ar svinīgu brīdi pie pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa. Ziedus nolika gan pilsētas domes
vadība, gan pašvaldības un tās iestāžu pārstāvji,
gan daudzi jelgavnieki, pieminekļa pakāji rotājot
sarkanbaltsarkanām puķēm.
«Mums valsts svētki ir ļoti īpaši, jo Maijai tieši pirms tiem ir dzimšanas diena, bet šodien mans krustdēls svin vārdadienu. Tradicionāli apmeklējam
18. novembra pasākumus, atzīmējot arī paši savus svētkus,» stāsta Ilze
Palabinska, kura ar meitu apskatīja Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa izstādes un iemūžināja šo dienu īpašajā svētku fotostūrīti.

Ar īpašu koncertu valsts svētkos kultūras namā
viesojās dziedātāja Ieva Akuratere un grupas
«Čikāgas piecīši» dalībnieki Armands Birkens
un Lorija Cinkusa (Vuda). Koncertā «Manai tautai» izskanēja zināmas kompozīcijas no mūziķu
repertuāra, tostarp koncerta tituldziesma.
Hercoga Jēkaba laukumu vakarā izgaismoja
sveču kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs»,
kurās uzmirdzēja Latvijas karoga krāsas un
tautas simboli. Kompozīcijām to veidotāji bija
pievērsušies radoši gan simbolos, gan izmantotajos elementos. Piemēram, Valsts ģimnāzijas
skolēni un pedagogi savas ugunszīmes centrā
izmantoja koku, ap kuru svecītes skola liek jau
vairākus gadus. «Koks centrā – tā ir mūsu mīlestība pret Latviju. Mēs iededzam spēka koku un
izgaismojam tā saknes. Var teikt, ka šādi mēs
savienojam pagātni, tagadni un nākotni,» tā
ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas
darbā Marita Asarīte. Jelgavas tehnikums savas
kompozīcijas centrā novietoja skolas mēbeļu
galdniecības skolotāja veidotu Austras koku.
Radošo instalāciju plānojis skolas kolektīvs
kopā, un ikdienā no koka veidotā telpiskā latvju
zīme rotā iestādes pagalmu, stāsta tehnikuma
direktores vietniece audzināšanas jomā Nadežda Bergfelde. Savukārt Jelgavas Mākslas skolas
kompozīcijā pēc skolotājas Andas Birģeles
idejas izveidots saules simbols, kas papildināts
ar spoguļiem, tādējādi vairojot gaismu.
Foto: Ivars Veiliņš, Ruslans Antropovs
un Liliāna Legzdiņa
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Darbu sākusi publiskā
slidotava Pasta salā
No 1.lpp.

Hokeja spēļu, turnīru un
izklaides slidojumiem draugu
un paziņu lokā iespējams iznomāt arī visu ledus laukumu.
Ledus laukuma rezervācija gan
iepriekš jāpiesaka.
Sīkāku informāciju par slidotavas darba laiku un noslodzi
var iegūt ZOC mājaslapas
www.zoc.lv sadaļā «Slidotava».
Papildu informāciju par slidojumiem un laukuma rezervāciju iespējams uzzināt pa tālruni
20367677.
Jāpiebilst, ka šī būs otrā
ziemas sezona pēc slidotavas
jumta izbūves. «Pēc pagājušās sezonas var droši apgal-

vot, ka jumts ir neatsverams
ieguvums. Tas ļāva strādāt
neatkarīgi no laikapstākļiem –
slidotavas darbību netraucēja
ne sniegs, ne lietus. Atšķirībā
no citiem gadiem aizvadītajā
sezonā laikapstākļu dēļ netika atcelts neviens slidošanas
seanss, tāpat jumts pavēra
plašākas iespējas, piemēram,
2018./2019. gada ziemā vairākas reizes nedēļā treniņus
slidotavā aizvadīja Jelgavas
Ledus sporta skolas audzēkņi,»
norāda ZOC pārstāve E.Brakše.
Jāpiebilst, ka publiskā slidotava bija atvērta no 17. novembra
līdz 17. martam un tā tika
apmeklēta 6283 reizes.
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Noasfaltēta Zemeņu
un Graudu iela

Rakšanas darbu komisija
noslēgusi aktīvo sezonu
 Ritma Gaidamoviča

Notikusi pēdējā šīs
sezonas Jelgavas pilsētas Rakšanas darbu
komisijas sēde, līdz ar
to ziemas un pavasara periodā rakšanas
darbu atļaujas tiks
izsniegtas, izvērtējot
klimatiskos apstākļus.
Kā informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība», avārijas darbu veikšanai rakšanas
atļaujas tiek izsniegtas pēc
pieprasījuma. Avārijas darbu

vieta jālikvidē, tranšejas un
būvbedres jāaizber un ielas
segums jāatjauno nekavējoties
pēc avārijas darbu pabeigšanas.
Savukārt rakšanas darbu  Ilze Knusle
veicējiem, kuriem ir nenokārtotas saistības par iepriekš
Pagājušajā nedēļā atveiktajiem rakšanas darbiem
jaunots segums ZeJelgavā, darbi jāpabeidz vai
meņu ielas posmā no
jāpagarina to termiņš līdz 2020.
Miera līdz Romas ielai
gada 15. maijam un jāsazinās ar
un Graudu ielas pos«Pilsētsaimniecības» Apsaimmā no Miera līdz Zeniekošanas nodaļu (atbildīgais
meņu ielai, ko izman– Rakšanas darbu komisijas
toja kā apbraucamos
sekretārs ielu ekspluatācijas
ceļus laikā, kamēr
inženieris Edgars Rubenis,
notika Miera ielas tiltālrunis 63048618).
ta būvniecība. Līdz ar

Paziņojums par publisko apspriešanu
koku ciršanai būvprojekta «Autotransporta
stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas kultūras nama
Dobeles ielā 1, 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 «Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas kultūras nama Dobeles ielā 1,
Jelgavā» ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek
no 21.11.2019. līdz 05.12.2019. (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.

SVĒTDIEN, 2019. gada 24. NOVEMBRĪ

MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
10.30 – MIERA KAPSĒTĀ
12.00 – MEŽA KAPSĒTĀ
13.30 – BĒRZU KAPSĒTĀ
15.00 – ZANDERU KAPSĒTĀ
16.30 – BALOŽU KAPSĒTĀ

PIEDALĀS:
Aina Rokjāne
Vilnis Auza
Aldis Barons

Koncertmeistars: Andris Jansons
Flauta: Ginta Ozollapa
Vijole: Anda Kalēja
Vokāls: Jānis Kupčs
Irēna Gintere
un

Sv. Annas Ev. luteriskās draudzes mācītājs
Kaspars Kovaļovs
Mirušo piemiņas dienu organizē - Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”,
Pulkv.O.Kalpaka ielā 16a, Jelgava.
Tālr. uzziņām: 63023845, 29238810.

Atbildīgais par Mirušo piemiņas dienas norisi SIA Alda Knāviņa apbedīšanas pakalpojumu uzņēmējsabiedrība “Velis - A”,
Tālr. uzziņām 63020151, 29232585, 28651582

to darbi šajā objektā
ir noslēgušies.

Kamēr norisinājās Miera ielas tilta pār Platoni būvniecība,
Graudu un Zemeņu ielas posmi
tika noslogoti papildus – pa
tiem gan pārvietojās būvdarbos
iesaistītā smagā tehnika, gan
satiksme bija intensīvāka nekā
ierasti. Tilta būvniecībai noslē-

Foto: Ivars Veiliņš
dzoties, sakārtots arī apbraucamo ceļu segums. «Abos posmos
tika nofrēzēts vecais asfaltbetons un ieklāts jauns segums,
kā arī sakārtota lietusūdens
atvade,» norāda Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs,
piebilstot, ka darbi Graudu
un Zemeņu ielā bija paredzēti
tilta būvniecības projektā un
tos veica pilnsabiedrība «LNK
Industries Group», kas būvēja
Miera ielas tiltu.
Līdz ar apbraucamo ceļu
seguma sakārtošanu darbi
Miera ielā noslēgušies – ir uzbūvēts jauns tilts pār Platoni,
sakārtots Miera ielas posms no
Lietuvas šosejas līdz tiltam un
vēl 50 metri Rīgas virzienā jeb
kopumā 164 metrus garš ielas
posms, ieskaitot tiltu, izveidota
gājēju ietve vienā tilta pusē un

apvienotā gājēju ietve un veloceliņš otrā pusē, izbūvēts ielu
apgaismojums un lietusūdens
kanalizācija, ar laukakmeņu
krāvumu nostiprināti Platones
upes krasti, uzstādīta jauna
meteoroloģiskā stacija un ūdens
līmeņa noteikšanas sensors,
izbūvēti sakaru kanalizācijas
un optiskie tīkli un pie tilta izvietotas divas videonovērošanas
kameras, kas pieslēgtas pilsētas
videonovērošanas tīklam. Savukārt pie tilta laiduma plātnes
piestiprināti LED gaismekļi,
lai diennakts tumšajā laikā tilts
būtu izgaismots.
Miera ielas tilta būvdar
bu kopējās izmaksas ir
1 747 777,77 eiro, no kuriem
valsts budžeta līdzfinansējums – 1 000 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums –
747 777,77 eiro.

Latvijas skrējiens pulcē 151 dalībnieku
Valsts svētku priekšvakarā Jelgavā jau trešo gadu tika rīkots
skrējiens «Izskrien Latviju Jelgavā». Šogad distances garums bija 1836 metri, kas bija
pa spēkam gan bērniem, gan
senioriem, gan arī tiem, kas ar
skriešanu ir uz «jūs». Skrējiens
pa Pasta un Pils salu pulcēja 151
dalībnieku, un daudzi no viņiem
atzina, ka šī ir lieliska jelgavnieku dāvana valstij svētkos. Skrējienu organizēja Sporta servisa
centrs sadarbībā ar Jelgavas
Vieglatlētikas klubu.

1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrība
iedzīvotājus, kuri vēl
to nav izdarījuši, aicina saņemt barikāžu
dalībnieka apliecību.
Jelgavā šāda iespēja
būs 25. novembrī no
pulksten 11 līdz 16
Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās
Skolotāju ielā 8, 1.
stāvā.
Kā informē biedrībā, 1991.
gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.
To var iegūt personas, kuras
ir reģistrējušās kā barikāžu
dalībnieki un saņēmušas kādu

no apbalvojumiem – 1991. gada
barikāžu dalībnieka Piemiņas
zīmi vai Pateicības rakstu.
Apliecība ir paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas
valsts un pašvaldību iestādēs
saskaņā ar likumu «Par 1991.
gada barikāžu dalībnieka statusu». Pašvaldība ir tiesīga savos
saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu
dalībniekiem piešķirt sociālās
garantijas, dažādas atlaides un
atvieglojumus.
«Jāatzīst, ka vēlme iegūt
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecību ir liela – kopš pagājušā
gada vasaras, kad sākām tās izsniegt, apliecību saņēmuši vairāk nekā 4000 cilvēku,» stāsta
biedrības pārstāve Ieva Eglīte.
Jāuzsver, ka, ierodoties saņemt apliecību, līdzi jābūt

Īsi
 23. novembrī pulksten 12
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra (JRTC)
piedāvātā cikla «Radītprieks»
kārtējā nodarbība, kurā būs
iespēja izveidot savu adventes
kalendāru. Nodarbību vadīs
amatu meistare Zanda Kursīte.
«Gaidot Ziemassvētkus, skaitām
līdz tiem dienas jau no decembra
sākuma. Labs palīgs tam ir adventes kalendārs, kas, svētkus gaidot,
dāvā īpašu noskaņu un kādu pārsteigumu katru decembra dienu,
tāpēc piedāvājam radošu nodarbību, kurā ikviens dalībnieks varēs
izveidot savu adventes kalendāru,»
stāsta JRTC Ekspozīciju un apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Laura
Strēle. Nodarbība ilgs aptuveni trīs
stundas, un materiāli kalendāra
veidošanai tiks nodrošināti, taču
dalībnieki aicināti sagādāt un
paņemt līdzi mazas dāvaniņas vai
citus pārsteigumus, ko kalendārā
ievietot. Dalības maksa – 10 eiro,
un tajā iekļautas materiālu izmaksas. Nodarbībai iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.
 26. novembrī pulksten 16
Jelgavas pilsētas bibliotēkā var
apmeklēt pēdējo lekciju cikla
«Tver dzīvi!» tikšanos, kurā ar
Lasītāju klubiņa dalībniekiem
un pārējiem interesentiem sarunāsies biedrības «Ekodizaina
kompetences centrs» valdes
locekle eksperte un lektore Ilze
Neimane. Vieslekcijas laikā tiks
sniegtas atbildes uz jautājumiem
par to, kas ir zaļie paziņojumi un kā
tos atšķirt, kas ir ekomarķējums un
kādi ir biežāk sastopamie ekomarķējumi Latvijā dažādās produktu
grupās.
 Aviācijas ielā no Garozas ielas
līdz Kristapa Helmaņa ielai, kur
SIA «Jelgavas ūdens» realizē projektu «Ūdensapgāde un kanalizācija Aviācijas, Priežu un Zvaigžņu
ielās, 26. posms», ir noņemts
pagaidu luksofors un līdz mēneša
beigām plānoti īslaicīgi satiksmes
kustības ierobežojumi, kas būtiski
satiksmi neietekmēs. Ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanas
darbu vietā satiksmes regulēšana
ar pagaidu luksoforu bija plānota
līdz 27. novembrim. Veicot darbus
ātrāk nekā plānots, minētajā ielas
posmā ne tikai noņemts pagaidu
luksofors, bet arī ieklāts asfalts.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2019. gada 28. novembrī
plkst.18 organizē

ATVĒRTO DURVJU DIENU
2020./2021. m.g. 1. klašu
skolēniem un vecākiem.

Sīkāka informācija – pa tālruni 63045548.

JELGAVAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA
Foto: Ivars Veiliņš

Iespēja iegūt 1991. gada barikāžu
dalībnieka apliecību Jelgavā
 Kristīne Langenfelde
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1991. gada barikāžu dalībnieka
Piemiņas zīmes apliecībai vai
Pateicības raksta oriģinālam
vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam (pasei vai
ID kartei).
Biedrība regulāri rīko izbraukumus pa Latvijas pilsētām un
pagastiem, dodot iespēju barikāžu dalībniekiem apliecības
iegūšanai nepieciešamās formalitātes nokārtot tuvāk dzīvesvietai. Tie, kuri noteiktajā
dienā nevar ierasties, apliecību
var saņemt 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā Rīgā,
Krāmu ielā 3, no otrdienas
līdz piektdienai no pulksten
9 līdz 17.
Papildu informācija – mājaslapā www.barikades.lv, pa
tālruni 67213525 vai e-pastu
info@barikades.lv.

aicina biedrus
uz kopsapulci
22. novembrī plkst.10

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33.
Darba kārtībā:
1. valdes atskaite par 2019. gadu;
2. priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas;
3. dažādi jautājumi.
Jelgavas Pensionāru biedrības
priekšsēdētāja Brigita Baškevica
«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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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Tev interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos? Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!
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
Tālrunis 29196595 (Guna)
Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3002

Jelgavā, 2019. gada 24. oktobrī (prot. Nr.13, 2. p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2019. GADA 24. OKTOBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19-21
«INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās
daļas 11. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.
panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un
47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas
pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt juridiskām un
fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā,
licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai (turpmāk – Licence).
2. Lēmumu par Licences izsniegšanu pieņem un Licenci izsniedz
Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisija (turpmāk – Komisija).
II. Licences izsniegšanas kārtība
3. Licences saņemšanai fiziska vai juridiska persona (turpmāk –
Pieprasītājs) dokumentus iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādē «Jelgavas izglītības pārvalde» (turpmāk – Iestāde) Svētes
ielā 22, Jelgavā, vai nosūta pa pastu vai elektroniski (e-pasts:
izglitiba@izglitiba.jelgava.lv) ar drošu elektronisko parakstu.
4. Licences (1. pielikums un 2. pielikums) saņemšanai Pieprasītājs
Iestādē iesniedz:
4.1. pieteikumu, kurā norāda:
4.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi,
kontakttālruni, e-pasta adresi,
4.1.2. juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi,
4.1.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas
adresi;
4.2. licencējamo interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmu), kurā norāda:
4.2.1. izglītības programmas nosaukumu,
4.2.2. izglītības programmas mērķi,
4.2.3. izglītības programmas uzdevumus,
4.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai
specializācijas grupas,
4.2.5. izglītības programmas apjomu (stundās),
4.2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns),
4.2.7. izglītības programmas īstenošanas valodu;
4.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā
personāla sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības
programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;
4.4. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta kopiju;
4.5. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas telpu un
aprīkojuma aprakstu, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības
programmas īstenošana paredzēta klienta telpās;
4.6. līgumu ar telpu īpašnieku par telpu lietošanas tiesībām, ja
Pieprasītājs nav telpu īpašnieks, izņemot gadījumu, ja licencējamās
izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās.
5. Pēc šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu saņemšanas
Komisija 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata pieteikumu un pieņem
lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Licenci.
Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu, par to rakstiski informējot Pieprasītāju.
6. Pēc nepieciešamības Komisijas lēmuma pieņemšanai Iestādei ir
tiesības rakstiski pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ko
Pieprasītājs Iestādē iesniedz Komisijas norādītajā termiņā. Atkārtoti
jautājumu par Licences izsniegšanu izskata 30 dienu laikā pēc
papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.
7. Licenci izsniedz Iestādē uz Pieprasītāja pieteikumā norādīto laika
periodu vai līdz līguma ar telpu īpašnieku termiņa beigām, bet ne
ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.
8. Lēmums par Licences izsniegšanu tiek paziņots 5 (piecu) darba
dienu laikā telefoniski vai elektroniski uz Pieprasītāja norādītu
e-pasta adresi.
9. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild Licences
īpašnieks.
10. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja:
10.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām vai
noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
10.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;
10.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības
programmas nosaukumam, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;
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10.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija
neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.
11. Lēmums par atteikumu izsniegt Licenci Pieprasītājam tiek
nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā ierakstītā pasta sūtījumā vai
elektroniski uz Pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.
12. Komisija pieņem lēmumu par Licences anulēšanu, ja:
12.1. Licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju;
12.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu
pārkāpumi;
12.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
12.4. pēc Licences īpašnieka lūguma.
13. Lēmums par Licences anulēšanu tiek nosūtīts 5 (piecu) darba
dienu laikā ierakstītā pasta sūtījumā uz Licences īpašnieka pieteikumā norādīto adresi.
14. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena
mēneša laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
15. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošina Iestāde.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.12-32
«Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā» («Latvijas Vēstnesis», 2013, 18. nr.;
2017, 118. nr.).
17. Licences, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās
dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.
18. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2019. GADA 24. OKTOBRA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.19-21
«INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA»

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu projekts «Interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība» izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 16. punktu un 47. panta trešo daļu, kas paredz, ka
pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības
programmas ir tiesīgas īstenot juridiskās un fiziskās personas, kuras
nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā. Saistošos noteikumus ir nepieciešams izdot,
lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas
kārtību, saistošo noteikumu īstenošanas un izpildes kontroli.
Ar 2019. gada 24. oktobra Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.19-21
spēku zaudē 20.12.2012. noteikumi Nr.12-32 «Licences, speciālās
atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā», jo
kārtību, kādā pašvaldība izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci)
un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru,
regulē 27.08.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.405 «Noteikumi
par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru».
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu īstenošana sekmēs uzņēmējdarbību.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Jelgavas izglītības pārvalde».
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Saņems stipendiju

Latvijas Sporta federāciju
padomes valde apstiprinājusi Sporta stipendijas
ieguvējus – 41 cilvēku
– 2019./2020. studiju gadam. Starp stipendiātiem
ir arī Jelgavas peldētājs
LLU students Jevgeņijs
Boicovs (attēlā), kuram
piešķirta 1300 eiro stipendija. 1200 eiro
stipendija ir kērlingistei Santai Blumbergai,
kura studē Biznesa vadības koledžā un
šobrīd pārstāv Jelgavas Kērlinga klubu.
Sporta stipendija tiek piešķirta no valsts
budžeta vienu reizi mācību gadā, lai sekmētu studējošo augstas klases sportistu
iespējas apvienot studijas ar sportu, kā
arī lai veicinātu rezervju sagatavošanu
Latvijas izlasēm.

Divi čempioni

Svētku brīvdienās Ventspilī aizvadīts
Latvijas atklātais čempionāts tekvondo,
kurā ar labiem panākumiem startēja
Jelgavas sporta kluba «Olimpiks»
sportisti, izcīnot divus čempiona titulus. Kluba vadītājs un treneris Vitālijs
Lepins-Žagars informē, ka Latvijas
atklātajā čempionātā tekvondo šogad
piedalījās sportisti no Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas, kopā 160 cīkstoņi. Jelgavu pārstāvēja pieci sportisti, un visi
mājās pārveda medaļas. Pirmo vietu
U-11 grupā katrs savā svara kategorijā
izcīnīja Emīls Gaidlazda un Ruslans
Lepins-Žagars, bet 2. vietu šajā grupā
izdevās iegūt Romanam Fedorukam
un Arturam Polim katram savā svara
kategorijā. Savukārt U-14 grupā 2. vieta
Andželai Mamrovskai.
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SPORTS
Pirmoreiz uzveic «Liepāju»

Pēc izlašu
pauzes atsākoties Virslīgas čempionātam, HK
«Zemgale/
LLU» 13. novembrī izbraukumā tikās ar HK «Liepāja».
Spēlē ar 3:2 labāki bija jelgavnieki (1:1,
1:1, 0:1), uzvaras vārtus gūstot vien
nepilnas divas minūtes pirms spēles
beigām. Vārtus mūsu komandas labā
guva Juliāns Misjus, Aleksandrs Pavļenko un Daņils Dolguškins. Šī komandām
bija trešā savstarpējā spēle šosezon,
bet tikai pirmoreiz jelgavniekiem izdevās kurzemniekus uzvarēt.
Foto: Ruslans Antropovs

Piekāpjas Krievijai

Trīs FK «Jelgava» futbolisti Latvijas U-21
futbola izlases sastāvā 15. novembrī
Rostovā pie Donas aizvadīja 2021. gada
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli
pret Krievijas valstsvienību. Pamatsastāvā laukumā devās Jelgavas kluba
futbolists aizsargs Ivo Minkevičs, bet
otrajā puslaikā uz maiņu izgāja pārējie
mūsu kluba spēlētāji – pussargs Daniils
Hvoiņickis un uzbrucējs Marks Kurtišs.
Latvijas izlase no 28. minūtes bija spiesta
spēlēt mazākumā un piekāpās pretiniekiem ar 0:2. Jāpiebilst, ka U-21 izlases
galvenais treneris bija jelgavnieks Dainis
Kazakevičs. Latvijas Futbola federācija
informē, ka nākamo Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīra spēli Latvijas U-21
izlase aizvadīs 2020. gada 27. martā
viesos pret Poliju.

Volejbolisti cīnīsies par
Latvijas kausu
 Ilze Knusle

Sākusies cīņa par Latvijas
kausu volejbolā. Tajā jau ir
iesaistījušās mūsu volejbolistes no VK «Jelgava/LLU»,
kuras pirmo spēli aizvadīja
trešdienas vakarā, kad
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau bija nodots tipogrāfijā. Savukārt vīriešu
komanda «Biolars/Jelgava» sacensību par kausu
sāks pēc divām nedēļām.
Sieviešu konkurencē pirmajā
kārtā startē sešas komandas, kas
sadalītas pāros. Katrs pāris aizvada
divas spēles – vienu mājās, otru
izbraukumā –, un uzvarētājas divu
spēļu summā iekļūs otrajā kārtā jeb
pusfinālā. Jelgavas komandas pretinieces pirmajā kārtā ir Murjāņu volejbolistes «MSĢ». «Mūsu meitenes
ir spēcīgākas – to apliecina tas, ka
nupat Latvijas čempionāta ietvaros
mēs viņas uzvarējām ar 3:1. Tāpēc
ceru, ka kausa izcīņas pirmo kārtu
mēs pārvarēsim bez lielām grūtībām,» norāda komandas treneris
Jānis Leitis. Pirmā spēle notika 20.
novembrī Jelgavā, bet atbildes mačs
būs 27. novembrī Murjāņos.
Pusfinālā vietu jau nodrošinājusi
pērnā gada čempionvienība no Rīgas
Volejbola skolas «RVS». Ja jelgavnieces iekļūs pusfinālā, tad mūsu
pretinieces būs pāra «LU»–«Mār
upes SC» uzvarētājas. Arī pusfinālā
komandas aizvadīs divas spēles – 11.
un 18. decembrī –, un uzvarētājas
divu spēļu summā iekļūs finālā, kas
notiks 22. decembrī pulksten 15.30
«Daugavas» sporta namā. «Pagājušogad meitenes kausa izcīņas finālā
piekāpās Mārupes volejbolistēm,

Ja vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» iekļūs Latvijas kausa izcīņas pusfinālā, mūsējo pretinieki būs
pērnā gada valsts čempioni «Jēkabpils lūši». Šosezon abas komandas vienreiz jau tikušās – «Credit24» MeisFoto: Ivars Veiliņš
tarlīgas ietvaros –, un tad trīs setos uzvaru izcīnīja jēkabpilieši.
bet šogad ir gatavas revanšēties
par šo zaudējumu un iegūt trofeju.
Izvērtējot mūsu komandas sastāvu
un šā brīža sniegumu čempionātos,
uzskatu, ka tam ir arī objektīvs pamats,» tā treneris.
Arī vīriešu komandas cīņā par kausu aizvadīs trīs posmu sacensības.
Pirmajā kārtā «Biolars/Jelgava» volejbolisti tiksies ar VK «Ozolnieki»,
kas spēlē Nacionālajā līgā. Pirmā
komandu spēle būs 4. decembrī
pulksten 20 Ozolniekos, otrā – 11.
decembrī pulksten 20 Zemgales

Olimpiskajā centrā. Šī un vēl divu
citu pāru uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs pusfinālā, kas norisināsies
21. decembrī «Daugavas» sporta
namā. Ja Jelgavas komanda pārvarēs
pirmās kārtas barjeru, pusfinālā tā
tiksies ar pērnā gada valsts čempioniem «Jēkabpils lūšiem». «Mums ir
ļoti laba iespēja tikt pusfinālā, un
jāsaka, ka arī lūši nav pārcilvēki – viņus var uzvarēt, tikai vajag pienācīgi
noskaņoties un parādīt maksimāli
labāko sniegumu. Būtiski, ka kausa izcīņas spēlēs komandai varēs

palīdzēt mūsu pamata cēlājs Ralfs
Ozoliņš, kurš aizvadītajā sezonā bija
arī gana rezultatīvs, spēlējot kā blokā, tā uzbrukumā. Tāpat pamazām
ierindā atgriežas un uzbrukuma
līniju pastiprina Pēteris Aukmanis.
Tie ir mūsu plusi,» norāda VK «Biolars/Jelgava» menedžeris Andrejs
Jamrovskis, piebilstot: komanda šo
trofeju ir izcīnījusi 2012., 2013. un
2015. gadā un grib iegūt īpašumā arī
šogad. Pusfināla uzvarētāji tiksies
finālā, kas notiks 22. decembrī pulksten 18 «Daugavas» sporta namā.

Veido raidījumu par sportu Jelgavā
 Ilze Knusle

Lai popularizētu sportu,
iepazīstinātu jelgavniekus
ar sporta pasākumiem, kas
notiek pilsētā, un mūsu
sportistu panākumiem, tiek
veidots raidījums video
formātā par spilgtākajiem
sporta dzīves notikumiem
Jelgavā mēneša griezumā.
Pirmais video tiks publicēts
jau šomēnes.
Ideja par sporta raidījumu pieder
Sporta servisa centram un tiek īstenota sadarbībā ar pilsētas lielākajiem
sporta klubiem un uzņēmumu SIA
«Datorits». «Tas ir vēl viens veids,
kā popularizēt sportu, turklāt ļauj
uzrunāt ļoti plašu auditoriju, jo video

paredzēts ievietot gan pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, gan izplatīt
sociālajos tīklos un citās platformās,»
skaidro Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis.
Pirmais raidījums klajā nāks šomēnes, un tas būs apkopojums par
oktobra otrās puses un novembra
sākuma sporta notikumiem pilsētā.
Plānotais raidījuma ilgums ir 15
minūtes, un apmēram pusi laika aizņems intervijas par un ap sportu, bet
otru pusi – sporta notikumu apskats.
«Pirmā raidījuma centrālie sporta
notikumi, kuriem būs veltīti plašāki
sižeti, ir Latvijas kausa izcīņas futbolā
finālspēle, kas norisinājās Zemgales
Olimpiskā centra stadionā starp futbola komandu «Jelgava» un «RFS»,
un Jelgavas pilsētas atklātais skvoša
čempionāts. Būs intervija ar vienu no

futbola komandas spēlētājiem gan par
kausa izcīņas finālu, gan par citiem
procesiem futbolā, savukārt Jelgavas
Skvoša kluba vadītāja un Jelgavas
čempionāta organizatore Baiba Lulle
iepazīstinās ar šo sporta veidu,» stāsta
uzņēmuma SIA «Datorits» pārstāvis
Niks Kļaviņš. Sporta notikumu apskata sadaļā iekļauts pasaules kausa
ziemas peldēšanā «Winter Swimming
World Cup» pirmais posms, pilsētas
komandu starti Latvijas basketbola,
volejbola un hokeja čempionātos
un citi pasākumi. «Esam gandarīti
iesaistīties šādā projektā, jo Jelgavai
un jelgavniekiem ir pamats lepoties
ar saviem sportistiem un viņu panākumiem. Un tie nav sasniegumi tikai
pilsētas mērogā,» papildina N.Kļaviņš.
Savukārt, lai veicinātu līdzjutēju
kultūru, raidījuma beigās būs ieskats

nākamā mēneša lielākajos sporta pasākumos pilsētā.
Uzņēmuma pārstāvis uzsver, ka
līdztekus raidījuma satura veidošanai
būtiska ir arī tehniskā puse – filmēšana, montēšana, datorgrafikas izmantošana –, turklāt raidījumam jābūt
tādam, lai ir interesanti skatīties.
«Videosižetu skatītāju «Facebook» un
«Youtube» platformā ir arvien vairāk
un vairāk, turklāt tie nebūt nav tikai
gados jaunie. Tagad arī vecākās paaudzes cilvēki izmanto viedtālruņus un
ir apguvuši digitālās prasmes, līdz ar
to šāda raidījuma videoformātā auditorija ir ļoti plaša. Tieši šī iemesla dēļ
tas jāveido nevis kā specifisks sporta
raidījums ar sarežģītiem terminiem,
bet tāds, lai saturs būtu viegli uztverams arī cilvēkiem, kuri ikdienā ar
sportu nav saistīti,» piebilst N.Kļaviņš.
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Uzņems līderus

BK «Jelgava/LLU»
piektdien, 22. novembrī, pulksten
20 Jelgavas sporta
hallē «Ramirent»
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
ietvaros uzņems
BK «Saldus/Sporta
skola». Līdzjutēju
atbalsts mūsu basketbolistiem šajā spēlē būs ļoti nepieciešams, jo saldenieki ir
vieni no sīvākajiem konkurentiem par
līdera pozīciju Rietumu grupā – šobrīd
viņi ar 13 punktiem septiņās spēlēs
ieņem 1. vietu, bet jelgavnieki aizvadījuši par vienu spēli mazāk un ar 11
punktiem dala 2.–4. vietu.
Foto: Raimonds Subatovičs

Sporta pasākumi
 21. novembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas 49. spartakiāde basketbolā
(sporta hallē).
 21. novembrī – Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas spēles: pulksten 17
– «Jelgava»–«Cēsis» U-14 meitenēm;
pulksten 17.30 – «Jelgava»–«Cēsis» U-16
meitenēm; pulksten 19 – «Jelgava»–«Cēsis» U-19 meitenēm (sporta hallē).
 22. novembrī pulksten 20 – «Ramirent» Latvijas Basketbola 2. līga:
«Jelgava/LLU»–«Saldus/Sporta skola»
(sporta hallē).
 23. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas 2019. gada kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 23. novembrī pulksten 10 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K40+:
«Doks Jelgava»–«Talsi» (sporta hallē).
 23. novembrī pulksten 13.30 – Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts
hokejā U-13 grupā: «JLSS»–«Talsu NSS»/
THK (ledus hallē).
 23. novembrī pulksten 16 – «Optibet» hokeja līga: «Zemgale/LLU»–«Prizma/IHS» (ledus hallē).
 23. novembrī pulksten 16 – «Credit24» Meistarlīga volejbolā vīriešiem:
«Biolars/Jelgava»–«RTU/Robežsardze»
(ZOC).
 24. novembrī pulksten 9 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).
 24. novembrī pulksten 10 – Zemgales reģiona bērnu karatē čempionāts
(sporta hallē).
 24. novembrī pulksten 14 – Latvijas
Hokeja līgas spēle veterāniem 60+: HK
«Zemgale»–HK «Senči» (ledus hallē).
 24. novembrī pulksten 15.30 –
Junioru attīstības hokeja līgas spēle:
«Zemgales Juniors»–«Prizma/IHS» (ledus
hallē).
 24. novembrī pulksten 17.45 – Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts
hokejā U-15 grupā: «JLSS»–«Mārupes
HS» (ledus hallē).
 26. novembrī – Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas spēles: pulksten 16
– «Jelgava»–«Kandava» U-14 zēniem;
pulksten 17.30 – «Jelgava»–«Kandava»
U-15 zēniem (ZOC).
 26. novembrī – Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas spēles: pulksten 17 –
«Jelgava»–«BS Ogre» U-16 meitenēm;
pulksten 17 – «Jelgava»–«BS Ogre» U-16
zēniem; pulksten 18.30 – «Jelgava»–«BS
Ogre» U-19 meitenēm (sporta hallē).
 26. novembrī pulksten 17.30 – Latvijas Basketbola 3. līga: «Jelgava/BJSS»–
«BJBS Rīga/Pārdaugava» (sporta hallē).
 27. un 28. novembrī pulksten
14 – Jelgavas pilsētas 49. spartakiāde
basketbolā (sporta hallē).
 27. novembrī pulksten 19 – «Doug
las» Baltijas sieviešu līga basketbolā:
«Jelgava/BJSS»–«Jūrmala» (ZOC).
 27. novembrī pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līga: «Zemgale/LLU»–«Dinaburga» (ledus hallē).
 29. novembrī pulksten 16 un 30.
novembrī pulksten 10.30 – Latvijas
junioru čempionāts peldēšanā (LLU
baseinā).
 30. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas 2019. gada kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
 30. novembrī pulksten 15 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K50+:
«Doks Jelgava»–«Ventspils» (sporta
hallē).
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Izstādē «Vietas, ko maina
būves» – arī brīvdabas
koncertzāle «Mītava»
 Emīls Rotgalvis

LLU Vides un būvzinātņu fakultātē skatāma arhitektūrai un
būvniecībai veltīta ceļojošā izstāde «Vietas,
ko maina būves». Izstādē, kas Jelgavā skatāma līdz 8. janvārim,
iekļauta arī brīvdabas
koncertzāle «Mītava».
Izstāde iepazīstina gan ar
apjomīgu, gan izmēros nelielu,
bet arhitektūras un būvniecības
ziņā interesantu objektu tapšanu, kā arī pozitīvo ietekmi uz
vietām, kur projekti realizēti.
Tajā ir arī ar Jelgavu un Zemgali
saistītu būvju stāsti. Viena no
tām ir arhitekta Venta Grietēna
projektētā brīvdabas koncertzāle «Mītava», kas tika atklāta
šogad. Jelgavas objekts izstādē
kalpo kā piemērs koka būvniecības tehnoloģiju inovācijām un
Latvijas speciālistu prasmēm
ar tām strādāt. Stendā izcelts
gan ēkas konstrukcijā izmantotās koksnes apjoms – 500
kubikmetru –, gan inovācijas
koncertzāles pārsegumā izmantotajā membrānā. Īpaši tiek
akcentēts, ka koka konstrukciju
pielietojums būtiski atvieglo
celtniecības darbus, jo objektā
tiek montētas jau gatavas konstrukcijas.
«Mums bija skaidrs, ka izstāde jārīko šeit – Vides un
būvzinātņu fakultātē –, jo mēs
mācām gan topošos būvniekus, gan arhitektus. No tiesas
lepojamies, ka vairāku izstādē
redzamo objektu tapšanā piedalījušies mūsu absolventi,»
atklāšanā atzina LLU rektore
Irina Pilvere, īpaši uzsverot
tos projektus, kuros izmantoti
kokmateriāli, jo šādas būves
ir veiksmīgi bioekonomikas
piemēri. Savukārt Vides un
būvzinātņu fakultātes dekāne
Daiga Zigmunde piebilda, ka
izstāde kalpos kā iedvesma
Foto: Ivars Veiliņš

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 21. novembris

Nodarbības sāk
Prātnieku laboratorija

pašreizējiem fakultātes studentiem, kuri ar eksponēto piemēru
palīdzību varēs vairāk uzzināt
par projektiem, kurus var realizēt, pielietojot būvzinātņu
un arhitektūras studijās gūtās
zināšanas.
«Izstādes saturs veidots izglītojošā, viegli uztveramā un
interesantā formā, taču tajā
pašā laikā tas ir ar precīzu vēstījumu, kas saprotams gan profesionāļiem, gan plašai sabiedrībai,» skaidro viena no izstādes
organizatorēm Agrita Lūse.
Galvenie kritēriji, izraugoties
objektus izstādei, bija projektu
unikalitāte, funkcionalitāte
apkārtējās vides kontekstā un
būvniecības procesā pielietotās
inovācijas, un tam viennozīmīgi
atbilst arī brīvdabas koncertzāle
«Mītava». To uzsver arī izstādes
līdzorganizatore Gunita Jansone, izceļot Pasta salas kopējo
attīstību pēdējās desmitgades
laikā. «Šī vieta ir piemērs tam,
kā būves maina apkārtējo vidi.
Uzbūvēts gājēju tilts, kafejnīca,
slidotava, tagad arī brīvdabas
 Emīls Rotgalvis
koncertzāle – tas viss ir mainījis Pasta salu un padarījis to
Jelgavas Valsts ģimpar nozīmīgu vietu pilsētā,»
nāzijā aizvadītas pirvērtē G.Jansone, kā vienu no
mās Prātnieku laboveiksmes rādītājiem nosaucot
ratorijas nodarbības
daudzo pasākumu un festivālu
– mācības tajā uzsāka
norisi tieši šajā Jelgavas vietā.
Jelgavas skolu 5. un
18 izstādes stendi iepazīstina
6. klašu audzēkņi.
ar vērā ņemamiem jau realizēĢimnāzijai pārņemot
tiem un vēl izstrādē esošiem
līdz šim Zemgales
objektiem visā Latvijā, tostarp
reģiona Kompetenar citiem būvprojektiem, kuros
ču attīstības centra
piedalījušies gan jelgavnieki
(ZRKAC) realizēto un
un LLU absolventi, gan ar
Jelgavas pašvaldības
Jelgavu saistīti uzņēmumi. Ar
atbalstīto mērķproginformatīvo ekspozīciju organirammu «Junioru unizatori cer piesaistīt sabiedrības
versitāte», turpmāko
uzmanību un vairot izpratni
mācību gadu pilsētas
par sarežģītiem būvniecības
skolēni tur padziļināti
procesiem un to ietekmi uz
apgūs eksakto zinātikdienas dzīvi. Izstāde apskatāņu jeb STEM mācību
ma LLU Vides un būvzinātņu
priekšmetus.
fakultātes 1. stāva foajē līdz 8.
janvārim, un to rīko biedrība
Valsts ģimnāzijas fizikas
«Building Design and Consskolotājs Kārlis Daģis spriež,
truction Council».
ka sākumskolas audzēkņiem
mācīt jaunas tēmas būs interesants izaicinājums. «Svarīgi,
ka piektajiem un sestajiem
rīkojam atsevišķas nodarbības,
jo sestklasnieki jau ir pieaugušāki, līdzīgāki mūsu septītajiem. Lai noturētu uzmanību,
mācības sāksim ar kaut ko
interesantu, piemēram, galda
spēlēm,» skaidro K.Daģis, kurš
ieskatu fizikā sniegs arī sākumskolas audzēkņiem. Tāpat
pirmajā semestrī ar skolēniem
strādās matemātikas skolotājas Diāna Špakovska, Krista
Eglīte un Laura Reinholde,

Foto: Ivars Veiliņš
kura mācīs bioloģijas pamatus.
Plānots, ka mācību gaitā tiks
piesaistīti arī vieslektori.
Nodarbības notiek trešdienās, un šajā semestrī programma plānota blokos, vairākās
nodarbībās apgūstot vienu
tematu, tādējādi par to radot
padziļinātu izpratni. Kopumā
Prātnieku laboratorijā mācības
sākuši 20 piekto klašu audzēkņi un 21 sestklasnieks – katra
Jelgavas izglītības iestāde
mācībām izvirzīja savus labākos skolēnus, kuri pildīja arī
atlases uzdevumus. Prātnieku
laboratorijā pārstāvēta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 4.
sākumskola, 4. vidusskola, 5.
vidusskola, 6. vidusskola, Centra pamatskola un pamatskola
«Valdeka»-attīstības centrs.
Dalībnieki no katras skolas
izvēlēti proporcionāli kopējam
skolēnu skaitam izglītības
iestādē.
Prātnieku laboratorijā iesaistījušies gan tādi bērni, kas
šādas nodarbības apmeklē pirmoreiz, gan tādi, kas iepriekš
mācījušies Junioru universitātē. Jelgavas 4. sākumskolas
audzēknis Jānis Poots iepriekš
piedalījies Junioru universitātes nodarbībās un ko līdzīgu
sagaida arī no nodarbībām
Valsts ģimnāzijā. «Nodarbībām mani pieteica skolotāja,
un ceru, ka būs interesanti,
jo tā bija arī pagājušogad. No
Junioru universitātes atmiņā
vislabāk palikuši tur iepazītie
cilvēki un daudzie eksperi-

menti,» stāsta Jānis.
Pirmoreiz šādas nodarbības
apmeklē piektklasniece Nikola
Millere no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. «Sākumā
biju satraukusies, vai mani
uzņems, bet, kad uzzināju,
ka esmu tikusi Prātnieku laboratorijā, bija liels prieks,»
viņa saka, turpinot: «Man ļoti
patīk dabaszinības, interesē
daba un viss, kas ar to saistīts,
piemēram, dzīvnieki un zvaigznes. No nodarbībām sagaidu,
ka uzzināšu kaut ko līdz šim
pilnīgi nezināmu.» Šobrīd gan
Nikola nav pārliecināta, vai
ar dabaszinībām saistīs savu
nākotni, bet pieļauj, ka Prātnieku laboratorijas nodarbības
palīdzēs lēmuma pieņemšanā.
Piekto klašu grupā mācības
uzsāks arī prātnieki Linda un
Kristaps no Jelgavas 4. sākumskolas. Viņu tētis Kaspars
Šķēle stāsta, ka savulaik abi
bērni līdzīgas nodarbības apmeklējuši bērnu un jauniešu
centrā «Junda», tomēr šobrīd
brīvais laiks tiek pavadīts
cita veida pulciņos, piemēram, vieglatlētikas. Skola gan
Kristapu, gan Lindu izvirzīja
dalībai laboratorijā, jo viņiem
esot liela interese par eksaktajiem priekšmetiem. K.Šķēle uzskata, ka nodarbības bērniem
palīdzēs mācībās un atvieglos
turpmāko skolas gaitu izvēli.
Pirmās nodarbības laikā
bērni iepazinās cits ar citu, ar
ģimnāzijas telpām un skolotājiem, kā arī apsprieda gaidāmās

nodarbības un spēlēja iepazīšanās spēles. Katrs skolēns
saņēma mapīti, kas nodarbību
gaitā tiks pildīta ar mācību materiāliem un kalpos kā portfolio
apgūtajam. Kā informē Valsts
ģimnāzijas direktores vietniece
izglītības jomā Ilze Liepa-Nagle, nodarbības papildinās arī
ekskursijas, piemēram, uz
Latvijas Universitātes (LU) laboratorijām, jo LU ir Prātnieku
laboratorijas projekta aizsācēja.
Ģimnāzijas direktore Inese
Bandeniece skaidro, ka ZRKAC Junioru universitātes
turpināšana skolā ir pozitīvs
pārbaudījums. Valsts ģimnāzija šīs programmas ieviešanai
izvēlēta gan eksakto zinātņu
specializācijas, gan jauno telpu un aprīkojuma dēļ. «Paši
atgriežamies skolas telpās un
reizē uzņemam arī Prātnieku
laboratoriju,» saka I.Bandeniece, uzsverot, ka liela nozīme
sākumskolas bērnu izglītošanā
ir Valsts ģimnāzijas skolotājiem, kas mācību vielu spēj
pasniegt interesantā veidā.
«Šīs apmācības ir viens atzars,
lai ģimnāzijā attīstītu eksakto priekšmetu specializāciju.
Sadarbībā ar LU Starpnozaru
izglītības inovāciju centru pilnveidosim arī skolotāju kompetences LU piedāvātajā tālākizglītības programmā,» skaidro
direktore. Savukārt, izvērtējot
Prātnieku laboratorijas gaitu,
tiks apsvērta iespēja līdzīgas
nodarbības pielāgot arī vecāku
klašu skolēniem.

Prezentē grāmatas vienkāršākai latviešu valodas apguvei
 Emīls Rotgalvis

Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP)
prezentētas grāmatas «Pelnrušķīte» un
«Gulivera ceļojumi»,
kas veidotas kā palīgmateriāls, lai krievvalodīgiem bērniem palīdzētu apgūt latviešu
valodu. Grāmatu autore ir Irina Koņajeva.
Abās grāmatās ir vienkāršots
teksts, kas sadalīts teikumos
krievu un latviešu valodā. Katrā
teikumā izcelti konkrēti vārdi,
tādā veidā vienkāršojot izpratni
par ikdienas valodā noderīgu

vārdu tulkojumiem. Grāmatu
autore I.Koņajeva atklāj, ka
ideja par šādu palīgmateriālu
izveidi radās, iepazīstoties ar
pirmo šāda veida pasaku grāmatu – Svetlanas Semjonovas
«Kam pieder sēne?» –, taču tās
teksts esot bijis pārāk sarežģīts jaunākiem bērniem. Citu
līdzīgu izdevumu nav bijis,
un tas I.Koņajevu iedvesmojis
tādus radīt pašai. Šā gada
maijā sadarbībā ar tulkiem
izdota grāmata «Pelnrušķīte»
pēc Šarla Pero pasakas motīviem, bet pagājušajā nedēļā SIP
prezentēta otrā latviešu valodas
apguves grāmata – «Gulivera
ceļojumi». Lai sekmētu padziļinātu latviešu valodas apguvi,

dalījums teikumos latviešu un
krievu valodā veido pirmo grāmatas pusi, bet pārējais teksts
ir latviešu valodā.
«Šādas grāmatas izstrādē
svarīgākais ir pārliecināties,
ka tās valoda ir atbilstoša bērniem, kuri vēl mācas lasīt. Jāizvairās no sarežģītas leksikas
un gariem teikumiem,» stāsta
grāmatu autore, atklājot, ka
veids, kā grāmatās tiek noformēts teksts, aizgūts, apvienojot
divas valodu apguves metodes,
kas sākotnēji paredzētas pieaugušajiem, un pielāgojot tās
pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem. «Šādā veidā
var apgūt jebkuru valodu, tas ir
labs palīglīdzeklis bērniem, un

ceru, ka šīs grāmatas noderēs
arī Jelgavas skolām,» spriež
I.Koņajeva. Autore atklāj, ka
šobrīd jau strādā pie nākamās šāda veida lasāmvielas
bērniem. Grāmata stāstīs par
laiku, kas tiek pazaudēts, pārāk ilgas stundas pavadot pie
datora un viedierīcēm.
Grāmatu prezentāciju Jelgavā rīkoja Jelgavas krievu biedrība «Istok» un SIP sadarbībā ar
Kultūras attīstības fondu. Kā
informē SIP pārstāve Sņežana
Zenovjeva, Jelgavas krievu
biedrība «Istok» ir saņēmusi
finansējumu Jelgavas pilsētas
biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsta
programmā, tādējādi Jelgavas

4. sākumskola, 6. vidusskola,
5. vidusskola, rotaļlietu bibliotēka «Ringla», Paula Bendrupa
pamatskola un Tehnoloģiju
vidusskola grāmatas saņēma

dāvanā, lai papildinātu bibliotēku krājumu. Grāmatas
iespējams arī pasūtīt, vēršoties
biedrībā «Istok» vai pa e-pastu
dnikulturi@inbox.lv.

Foto: JV

Ceturtdiena, 2019. gada 21. novembris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

7

Koka karkasa moduļu
un paneļu ražošanas uzņēmums

SIA «Nordic Homes»

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

INO
Pateicība
Izsaku pateicību SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» Ķirurģijas nodaļas vadītājam Jurijam Stepanovam un Neiroloģijas nodaļas
vadītājam Aivaram Ļuļēnam, kā arī abu
nodaļu kolektīviem par ārstēšanu.
Biruta

Meklē darbu
Sieviete (50) meklē dežuranta/sarga
darbu. T.25248306.
Vīrietis (48) meklē darbu. T.25994203.
Seko mums:

facebook.com

Vīrietis (33) steidzami meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. T.22159957.
Aprūpētāja meklē darbu. T.25276952.

vidējais līmenis
21. novembrī pl. 17

26. novembrī pl. 1730

30

Publiskā runa
un uzstāšanās

28.novembrī pl. 1715

Meistarklase

Kon u ā a

“Radošuma
meistarklase”
jauniešiem

3. decembrī pl. 1600

Bezmaksas kar eras
konsu tāc as
kv enam

5. decembrī pl. 1600

pē p e e kuma

AS!

AKS

BEZM

Lektore: Inese Lapsiņa
kognitīvi biheiviorālā terapeite,
programmas STOP 4-7 trenere

4. decembrī plkst
plkst.. 18

00

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

S!

KSA

A
BEZM

Veselības studija ģimenes labsajūtai
vecākiem kopā ar sākumskolas vecuma bērniem

“Ar viedierīcēm pie galda”
5. decembrī plkst
plkst.. 17
23. janvārī plkst
plkst.. 1730

30

Me stark as vada: Edgars Ca cs
La v a d o āka n e ne a en a Ne Sa e La v a
ek o b ed ba E b v a ka bu p ofi ak e
pe ā

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

Be
zd
alī

ba

sm

ak

sas

Kontaktbirža

9. Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju
kontaktbirža
12. decembrī pl. 1000

Kā tu aizšuvi akmenī plaisu,
Baltu saulīti iecepi maizē?
– Mīlēdama.
(Ā.Elksne)
Visdziļākā līdzjūtība mūsu kolēģei
Diānai Pavlovskai,
māti mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes
un pašvaldības administrācijas vārdā
Andris Rāviņš
Vakara miglā brien putns,
Klusēdams dodas uz dusu.
(B.Žurovska)
Izsakām dziļu līdzjūtību Diānai Pavlovskai,
mammu mūžībā pavadot.

Gudro vecāku skola

“Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes izpausmes”

Līdzjūtības

Pie mums viesos -

Roberto Meloni

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1530

Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs
Kur vārdus var rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
SIA «Jelgavas autobusu parks»
darbinieka Vladimira Upnera ģimenei,
pavadot viņu pēdējā gaitā.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VALERIJS HRUSTAĻOVS (1953. g.).
Izvadīšana 21.11. plkst.13 Baložu kapsētā.
JĀNIS MIERIŅS (1949. g.).
Izvadīšana 22.11. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Meža kapsētu.
MONIKA BOJARUNA (1932. g.).
Izvadīšana 22.11. plkst.16 Bērzu kapsētā.
MARIJA FOGELE (1921.g.).
Izvadīšana 21.11. plkst.15 no Baložu
kapsētas sēru nama uz Kalnakroga kapsētu.
OLGA SKERŠKANE (1932.g.).
Izvadīšana 23.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
 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 amatu 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 Latvijā
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». Ieeja – 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).
 30. novembrī pulksten 14 – Poļu kultūras dienu noslēguma koncerts, veltīts Polijas un Latvijas neatkarības svētkiem. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 15, 1. decembrī pulksten 15 – Jelgavas
Jaunā teātra izrāde «Mirklis». Dzīve bez mobilā telefona nav iedomājama. Mirkļu iemūžināšana ir kļuvusi pieejamāka nekā jebkad agrāk.
Režisore – A.Leite-Straume, režisores asistente – S.Buša. Biļešu cena
– 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
Izstādes
 Līdz 29. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde no cikla
«Ziedi, daba, simfonija» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Līdz 30. decembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu
izstāde «Pērļu mirdzums gleznās» (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 15. janvārim – Pauļa Postaža izstāde «Gleznas un zīmējumi»
(Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 9. stāva izstāžu zālē).
 Līdz 2. decembrim – Aijas Princes eļļas gleznu izstāde «Skatīties un
saredzēt» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 30. decembrim – Olgas Sudakovas darbu izstāde «Rozes un gliemežvāki» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
 Līdz 12. decembrim – JPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas
plenēra darbu izstāde. Studijas vadītāji – Anda Buškevica un Ivars
Klapers (kultūras nama 2. stāva foajē).
 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).
 Līdz 7. decembrim – Māra Kreicberga fotogrāfiju personālizstāde
«Mirklis dabā. Dzīvnieki» (kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 17. janvārim – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Mīlestības atspulgs». (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 12. janvārim – izstāde «Stefenhāgenu izdevniecībai 250». Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo
mākslas muzeju u.c. (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 21. novembris

Pie viesnīcas «Jelgava» atklāj
piemiņas plāksni arhitektam

Pirms Latvijas dzimšanas dienas pie viesnīcas «Jelgava» ieejas atklāta piemiņas plāksne ēkas arhitektam Pēterim Alfrēdam
Laukirbem (1901–1993). «Pie mums vērsās Pētera Alfrēda Laukirbes radinieks – viņš atsūtīja arhitekta fotogrāfiju, rosinot
to izvietot viesnīcas telpās. Visu pārdomājot, nolēmām, ka pie ieejas durvīm izvietosim piemiņas plāksni, jo viesnīcas ēka
ir kultūrvēsturisks piemineklis. Godinot arhitektu, valsts svētku nedēļā pie viesnīcas atklājām arhitektam veltīto piemiņas
plāksni,» stāsta viesnīcas «Jelgava» vadītāja Sanita Kalvīte. Piemiņas plāksnes autors ir Jānis Strupulis.
P.A.Laukirbe bija latviešu arhitekts, augstskolas pasniedzējs un viesnīcas «Jelgava» projekta autors. Ap 1980. gadu viņš
apmeklējis viesnīcu un atzinīgi novērtējis, ka tā ir saglabāta un labi uzturēta. S.Kalvīte norāda, ka arī šobrīd viesnīcas kulFoto: no viesnīcas «Jelgava» arhīva
tūras mantojums tiek uzturēts un cienīts gan arhitektūrā, gan dizainā.

Iemīļotu filmu mūzika – kamerorķestra skaņās
 Emīls Rotgalvis

29. novembrī pulksten 19 Jelgavas kultūras namā notiks
kinokoncerts, kurā Jelgavas
kamerorķestris izpildīs latviešu komponistu skaņdarbus
no dažādām iemīļotām latviešu kinofilmām. Diriģenta
Aigara Meri vadībā izskanēs
kompozīcijas no tādām filmām kā «Pūt, vējiņi», «Ezera
sonāte», «Sprīdītis», «Salna
pavasarī», «Pie bagātās kundzes», «Ceplis» un citām.
«Novembrī, kad svinam gan Lāčplēša
dienu, gan Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, manuprāt, ir īstais
mirklis, lai baudītu, atcerētos un gūtu
neaizmirstamus iespaidus, klausoties
latviešu kino mūzikas spilgtākās lapas
puses,» tā diriģents un koncerta mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Viņš atklāj,
ka koncerta programmu veidos dažādi
«muzikoloģiski garšīgi» pārsteigumi,
taču īpaši izceļ Jāņa Ivanova skaņu
gleznas no kinofilmas «Salna pavasarī»

un Imanta Kalniņa mūziku no Gunāra
Pieša režisētās «Pūt, vējiņi», kas būs
koncertprogrammas centrā. Tāpat kinokoncertā izskanēs Raimonda Paula
mūzika no filmas «Ilgais ceļš kāpās».
Koncertu papildinās stāsti par katras
filmas un tās mūzikas rašanos, un ar tiem
iepazīstinās Latvijas Radio 3 «Klasika»
diktore muzikoloģe Liene Jakovļeva.
Kā atklāj diriģents, stāstījumā koncerta
apmeklētāji varēs dzirdēt arī daudzus
mazāk zināmus faktus par filmu un to
skaņdarbu vēsturi. Tāpat koncerta laikā
būs redzamas videoprojekcijas, kuras
veidojusi multimediālā māksliniece Zane
Zelmene. Tajās kinofilmu fragmenti tiks
apvienoti ar Latvijas dabas ainavām un
citiem videomateriāliem.
Kinokoncerta mākslinieciskais vadītājs skaidro, ka programmas izstrādē
vērsies pēc padoma pie jomas kolēģiem.
Šādā veidā A.Meri uzzinājis par Rīgas
kinostudijas nošu bibliotēkas krājumiem,
kuri atrodas Nacionālās bibliotēkas
Retumu krājumā. Diriģents pats notis
uzmeklējis un ar tām strādājis, veidojot
koncerta saturu. «Tur ir pieejamas
unikālas partitūras – daudzas no tām

rokrakstā. Nošu materiāls ir jārestaurē,
jāveic orķestra partiju izveide. Kā jau
kino mūzikā – ir daudz viena skaņdarba
variantu visdažādākajos instrumentācijas veidos, ar atšķirīgu hronometrāžu.
Notis uz mājām neizsniedz, jāstrādā
bibliotēkā, tādēļ Jelgavas kinokoncerta
programmai izvēlējos mūziku ar sakārtotu nošu materiālu,» par programmas
izveidi stāsta A.Meri.
Diriģents atzīst, ka interese par kino
viņam ir jau izsenis. Piemēram, no studiju laika viņš vēl joprojām atminas Sergeja
Prokofjeva kantātes, kuras skan režisora
Sergeja Eizenšteina kinofilmās. Filmu
mūzika papildinājusi arī viņa profesionālo darbību. A.Meri vairākkārt piedalījies
kinofestivālā «Arsenāls», veidojot muzikālo noformējumu mēmajām filmām, kā
arī diriģējot speciāli kinofilmām rakstītu
oriģinālmūziku. Tāpat 20. oktobrī Jelgavā izskanējušajā koncertprogrammā
«Francija. Parīze. Šansons» liela daļa
izpildīto šansonu nākuši tieši no kino.
Biļetes uz 29. novembra kinokoncertu iespējams iegādāties visās «Biļešu
paradīzes» kasēs, kā arī internetā www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cena – 3–5 eiro.

Dziesmas, dejas un nacionālā virtuve Poļu kultūras dienās
 Emīls Rotgalvis

No 23. novembra līdz 1. decembrim Jelgavā norisināsies
Poļu kultūras dienas. To laikā
šīs tautas kultūru varēs iepazīt,
gan apmeklējot svētku koncertu un citus pasākumus, gan
nogaršojot poļu nacionālās
virtuves piedāvājumu bistro
«Silva». Šogad Poļu kultūras
dienas būs veltītas ne tikai
Polijas Neatkarības dienai, ko
ik gadu atzīmē reizē ar Lāčplēša dienu, bet arī Latvijas Poļu
savienības Jelgavas nodaļas
30. gadadienai.
«Mūsu galvenais mērķis, rīkojot Poļu
kultūras dienas Jelgavā, ir uzturēt dzīvu
poļu kultūru. Pie mums viesosies kolektīvi no Daugavpils un Belostokas Polijā.
Ņemot vērā, ka arī Polija novembrī svin
valsts svētkus, šajā mēnesī pasākumus
visā Latvijā rīko ļoti daudzas kopienas.
Kultūras dienas Jelgavā šogad atzīmējam
ar plašu programmu – būs gan izstāde,
ko rīkojam sadarbībā ar Polijas vēstniecību, gan svētku koncerts un nacionālās
virtuves piedāvājums,» stāsta Latvijas
Poļu savienības Jelgavas nodaļas vadītāja
Marija Kudrjavceva.

Poļu kultūras dienu galvenais notikums
būs 30. novembra koncerts Jelgavas
kultūras namā – piedalīsies kā Jelgavas,
tā viesu kolektīvi. Tajā uzstāsies Poļu
savienības Jelgavas nodaļas bērnu ansamblis «Słowiczek» un pieaugušo ansamblis «Stokrotki», vokālais kolektīvs
«Solatium» no Polijas un Daugavpils
Poļu kultūras centra tautas deju kolektīvs
«Kukułeczka». Koncerts būs veltīts gan
Latvijas, gan Polijas neatkarības svētkiem,
gan arī Poļu savienības Jelgavas nodaļas
atjaunošanas 30. dzimšanas dienai. Nodaļa tika atjaunota 1989. gada 15. martā,
par tās galvenajiem pamatvirzieniem
nosakot valodu, kultūru un reliģiju. Ieeja
noslēguma koncertā ir bez maksas.
Atzīmējot Poļu kultūras dienas, no
23. novembra līdz 1. decembrim bistro
«Silva» notiks poļu nacionālās virtuves
prezentācija «Smacznego», kurā ikdienas
ēdienkarti papildinās Polijas nacionālie
ēdieni. Kā atklāj bistro «Silva» vadītāja
Sandra Blūmane, kultūras dienu laikā
tiks piedāvāti 11 dažādi ēdieni no poļu nacionālās virtuves: «Katru dienu ēdienkarti
papildināsim ar 4–6 poļu ēdieniem, kas
būs pieejami galvenokārt pusdienlaikā,
un piedāvājums ik dienu nedaudz atšķirsies.» Ēdienkarti papildinās tādi ēdieni
kā pikantais kāpostu un gaļas sautējums
bigos, putraimdesa ar sīpolu un speķa

mērci kaszanka un ābolu kūka Szarlotka.
23. novembrī pulksten 10 tiks rīkota
atvērtā stunda Poļu valodas klubā Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP)
telpās Skolotāju ielā 8. Tās gaitā bērniem
tiks piedāvāta iespēja pievienoties poļu
valodas nodarbībai, kurā tiek stāstīts arī
par šīs tautas kultūru un tradīcijām. Šādas nodarbības bez maksas notiek katru
sestdienu, un, kā norāda M.Kudrjavceva,
ikdienā poļu valodu Jelgavā apgūst daudzi: «Mums ir piecas apmācāmo grupas
– trīs bērnu un divas pieaugušo. Ik pa
laikam viesos uzņemam arī pasniedzējus
no Polijas.»
Savukārt 25. novembrī pulksten 17 SIP
tiks atklāta Polijas vēstniecības izstāde
«Neatkarības sievietes», kas vēstīs par
vairākām sievietēm, kuras, darbojoties
dažādās jomās – politikā, zinātnē, izglītībā,
ekonomikā un militārajā jomā –, mainīja
atsevišķu cilvēku, vietējo kopienu un
visas poļu sabiedrības likteni. Izstāde būs
apskatāma līdz 6. decembrim.
Poļu kultūras dienas Jelgavā rīko
Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa
sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību. Tās
atbalsta pašvaldības iestāde «Kultūra»,
Polijas Republikas vēstniecība Latvijā,
bistro «Silva», sabiedriskais fonds «Pomoc
Polakom na Wschodzie» un Latvijas Poļu
savienība.

