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Raimondu Paulu apbalvoju-
mam izvirzījusi SIA „Dzintaru kon-
certzāle”. Maestro Raimondam 
Paulam 2016. gadā būs 80 gadu 
jubileja. Raimonds Pauls devis no-
zīmīgu ieguldījumu Jūrmalas vārda 
popularizēšanā ārpus Latvijas. Rai-
monda Paula mūzika skanējusi ne-
skaitāmās valstīs, visprestižākajās 
koncertzālēs, arī Jūrmalā – pirmajā 
Latvijas koncertzālē Dzintaros. Rai-
monds Pauls bijis iniciators un žūri-
jas priekšsēdētājs jauno dziedātāju 
konkursam „Jūrmala”, kas Dzintaru 
koncertzālē notika no 1986. līdz 
1991. gadam. No Dzintaru koncer-
tzāles skatuves skanējušas Maes-
tro Raimonda Paula melodijas, kas 
darījušas slavenu Dzintaru koncer-
tzāles un Jūrmalas vārdu pasaulē. 

Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misija nolēma piešķirt arī astoņus 
Jūrmalas pilsētas Goda rakstus. 

Goda rakstu par izciliem sa-
sniegumiem pedagoģiskajā dar-
bā un aktīvu radošo darbu no-
lēma piešķirt Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas klavierspēles skolo-
tājai Irēnei Štrausei. I. Štrausi ap-
balvojumam izvirzījusi Ķemeru ie-
dzīvotāju biedrība. Irēne Štrause 
vairāk nekā 50 gadu pasniedz kla-
vierspēli Jūrmalas Mūzikas vidus-
skolā, 40 gadus vadījusi izglītības 
procesu skolā direktora vietnieces 
amatā. Viņas bijušie audzēkņi ir 
šobrīd pazīstami mūziķi un kultū-
ras personības – pianisti Imants 
Blūzmanis, Endijs Renemanis, 
Ilana Makarina, muzikoloģe Zane 
Prēdele un citi. Vairāki no viņiem 
atgriezušies savā skolā jau kā sko-
lotāji.

Irēne Štrause ir augstu vērtēta kā 
vadošā klavierspēles metodiķe un 

lektore klavierskolotāju un pianistu 
tālākizglītības jomā. Vairāk nekā 20 
gadu viņa vadījusi klavierspēles me-
todikas kursu topošajiem mūzikas 
skolotājiem un pianistiem Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
un izskolojusi vairākas klaviersko-
lotāju paaudzes. I. Štrause ir viena 
no viedokļa līderēm klavierspēles 
mācību metodikas jomā – viņas 
izstrādātās klavierspēles izglītības 
programmas un metodes izman-
to skolotāji mūzikas skolās visā  
Latvijā.

Irēnei Štrausei 2010. gadā ir pa-
sniegta balva par mūža ieguldīju-

mu (Gada balva kultūrā), savukārt 
šogad viņa ir saņēmusi J. Cimzes 
balvu par izciliem sasniegumiem 
kultūrizglītībā.„Irēne Štrause savu 
darbu veltījusi Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas attīstībai un izaug-
smei, viņa ir patiesa sava darba 
entuziaste un pilsētas patriote, 
veltījusi savu dzīvi jauno mūziķu 
audzināšanai, kuri nes Jūrmalas 
un Latvijas vārdu pasaulē,” raksta 
Ķemeru iedzīvotāju biedrība. 

Goda rakstu par ieguldīto dar-
bu pilsētas iedzīvotāju veselības 
aprūpē nolēma piešķirt Tamārai 
Linkevičai. Tamāra Linkeviča ir SIA 

„Jūrmalas slimnīca” ārste anes-
tezioloģe-reanimatoloģe, Asins 
kabineta vadītāja. Ārsti apbalvo-
jumam izvirzījusi SIA „Jūrmalas 
slimnīca”.

„Vairāk nekā 40 gadu strādājot 
Jūrmalas slimnīcā, Tamāra Linke-
viča sevi pierādījusi kā profesio-
nālu, zinošu speciālisti ar nesav-
tīgu attieksmi pret darbu. Viņa 
ir paraugs godprātīgam darbam 
un pienākuma apziņai. Tamāra 
Linkeviča ir vadījusi anestezioloģi-
jas-reanimatoloģijas nodaļu, visus 
darba gadus Jūrmalas slimnīcā 
vadījusi Asins kabinetu, arī šo brīd, 

strādājot jūrmalnieku un pārējo  
reģiona iedzīvotāju veselības 
labā,” pieteikumā apbalvojumam 
norāda SIA „Jūrmalas slimnīca”. 

Goda rakstu par aktīvu radošo 
darbu un ieguldījumu Jūrmalas 
pilsētas vārda popularizēšanā 
nolēma piešķirt māksliniekam 
grafiķim Imantam Ozoliņam. 
I. Ozoliņu apbalvojumam izvirzī-
juši Jūrmalas mākslinieki. Imants 
Ozoliņš ar vērienīgas izstādes 
„Kurzemes hercogistes ceļos” at-
klāšanu Jūrmalas pilsētas muzejā 
šogad atzīmēja 85 gadu jubileju. 

Par īpašiem nopelniem piešķirs 
Jūrmalas Goda zīmi un Goda rakstus
Jūrmalas pilsētas domes Apbal-
vojumu piešķiršanas komisija pēc 
saņemto pieteikumu izvērtēša-
nas pilsētas augstākā apbalvoju-
ma piešķiršanai pieņēmusi lēmu-
mu – Goda zīmi un titulu „Goda 
jūrmalnieks” par ieguldījumu 
Jūrmalas pilsētas vārda populari-
zēšanā un Jūrmalas pilsētas attīs-
tībā piešķirt izcilākajam latviešu 
populārās mūzikas komponistam 
un pianistam Maestro Raimon-
dam Paulam. 

Turpinājums 2. lpp. 

Jūrmalas Goda zīmes un titula „Goda jūrmalnieks” laureāts Maestro Raimonds Pauls nesis Dzintaru koncertzāles un Jūrmalas vārdu Latvijā un 
pasaulē. Attēlā – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, pianists Vestards Šimkus, Maestro Raimonds Pauls un Dzintaru 
koncertzāles vadītājs Guntars Ķirsis Dzintaru koncertzāles Mazās zāles atklāšanā šā gada maijā.

Plānots, ka nākamais biļetena numurs 
iznāks 2015. gada 26. novembrī

 Svētku programma 16. lpp.
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Viņš ir vairāk nekā 100 grafiku 
autors par Jūrmalas tēmu, neskai-
tāmu grāmatzīmju autors gan jūr-
malniekiem, gan citām sabiedrībā 
pazīstamām personām. Viņš ir arī 
grafiku ciklu par Kurzemi, Zemgali, 
Sēliju, Latgali un Vidzemi, Lietuvu, 
Vāciju un citām Eiropas valstīm 
autors. Imants Ozoliņš ir vairāku 
grāmatu ilustrāciju, neskaitāmu 
firmu logotipu un etiķešu autors. 
I. Ozoliņam bijušas personālizstā-
des Jūrmalā, Liepājā, Jelgavā, Rē-
zeknē, Talsos, Lietuvā un citviet. 
Viņa darbi atrodas muzejos, bib-
liotēkās un privātpersonu kolek-
cijās gan Latvijā, gan citās Eiropas 
valstīs, arī Kanādā un Austrālijā. 

Goda rakstu par izciliem sa-
sniegumiem un nesavtīgu darbu 
bērnu tiesību aizsardzības jomā 
piešķirs Jūrmalas pilsētas domes 
Izglītības pārvaldes Izglītības attīs-
tības nodaļas referentei bērnu tie-
sību aizsardzības jautājumos Irēnai  
Elfrīdai Drupai. Apbalvojuma pie-
šķiršanai I. Drupu izvirzīja Jūrma-
las pilsētas domes Izglītības pār-
valde. 

Vairāk nekā 20 gadu Irēna Dru-
pa strādājusi bērnu tiesību aiz-
sardzības jomā, kopš 2001. gada 
aktīvi darbojas pašvaldības Bērnu 
tiesību aizsardzības komisijas sa-

stāvā. „Viņas nesavtīgais darbs ir 
pamats daudzu problēmsituāciju 
veiksmīgam risinājumam, kas de-
vis iespēju bērniem iegūt kvalitatī-
vu izglītību un iejusties sabiedrības 
dzīvē,” pieteikumā raksta Izglītības 
pārvaldes pārstāvji. „Savā nozarē 
Irēna Drupa strādā prasmīgi un 
profesionāli, risinājusi problēmas 
ar mērķi palīdzēt katram bērnam 
iegūt pilnvērtīgu izglītību drošā 
emocionālajā vidē ne tikai izglītī-
bas iestādē, bet arī ģimenē un sa-
biedrībā. Irēna Drupa strādā radoši 
un ir iniciatīvas bagāta darbā ar 
izglītības iestāžu vadītājiem un at-
balsta personālu. Katru gadu orga-
nizē gan seminārus, gan konkursus 
un diskusijas, lai pievērstu sabied-
rības un amatpersonu uzmanību 
bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

Goda raksts par izciliem sasnie-
gumiem pedagoģiskajā darbā tiks 
piešķirts Pumpuru vidusskolas bio-
loģijas skolotājai Vēsmai Vijupei.  
Apbalvojumam Vēsmu Vijupi iz-
virzījusi Jūrmalas pilsētas Izglītī-
bas pārvalde, atbalsta arī Jūrma-
las pilsētas Izglītības konsultatīvā 
padome. V. Vijupe Pumpuru vi-
dusskolā strādā kopš 1992. gada. 
Viņas darbu raksturo radošums, 
jaunu, inovatīvu metodisko risinā-
jumu iepazīšana un izmantošana, 
kā arī piedalīšanās metodisko ma-
teriālu izstrādē Latvijā. Skolotāja 
daudzus audzēkņus sagatavojusi 
dalībai vides projektu un bioloģijas 
olimpiādēs, vairāki no viņiem gu-
vuši augstus panākumus, iegūstot 
bronzas, sudraba un zelta medaļas 
olimpiādēs valsts un starptautiskā 

mērogā. Vēsma Vijupe ir vairāku 
mācību metodisko līdzekļu autore 
un līdzautore. 

Goda raksts par izciliem sa-
sniegumiem pedagoģiskajā dar-
bā un Jūrmalas pilsētas vārda 
popularizēšanā tiks piešķirts 
Kauguru kultūras nama bērnu 
tautisko deju kolektīva „Viz-
miņa” dibinātājai un vadītājai 
Inetai Krastiņai. I. Krastiņu ap-
balvojumam pieteikuši vairāki 
Jūrmalas iedzīvotāji. Inetas Kras-
tiņas vadībā „Vizmiņa” šogad ir 
sasniegusi visaugstāko rezultātu –  
XI Skolu jaunatnes Dziesmu un 
deju svētkos iegūta 1. vieta 1.–4. 
klašu grupā, kopumā – 3. vieta 
Latvijā. 

„Viņa ir pelnījusi šo apbalvoju-
mu! Vairāk nekā desmit gadu dar-
bojoties latvisko tradīciju popula-
rizēšanā, iemantojusi gan bērnu 
mīlestību, gan vecāku cieņu,” 
raksta jūrmalnieki. „Vadot bērnu 
tautisko deju kolektīvu, viņa ro-
sina interesi par latviešu kultūru, 
tradīcijām, kolektīvā apvienojot 

dažādu tautību bērnus. Viņa ir 
lielisks līderis, kas māca bērniem 
aizrautību, dejas mīlestību, tāpat 
arī mērķtiecību, centību, cieņu 
vienam pret otru, pret latviska-
jām tradīcijām un valsti kopumā. 
Caur latviešu tautas deju bērnos 
nostiprinās patriotisms, veidojas 
piederības sajūta Latvijai, latviešu 
kultūrai.” 

Goda raksts par aktīvu sabied-
risko darbu, demokrātiskas un 
pilsoniskas sabiedrības stiprināša-
nu tiks piešķirts Latvijas Politiski 
represēto apvienības Jūrmalas 
nodaļas valdes priekšsēdētājai 
Olgai Helēnai Koziorovai. O. H. Ko-
ziorovu apbalvojumam izvirzīja 
Kauguru kultūras nama kolektīvs.  
Olga Helēna Koziorova vairāk nekā 

Ar Jūrmalas pilsētas domes at-
balstu filmu veidojis Tiesību zināt-
ņu pētniecības institūts, un tā ir 
dāvana Latvijas valstij, tās iedzīvo-
tājiem un visiem latviešiem Latvi-
jā un pasaulē.

Lāčplēša dienā, 10. novembrī, 
notiks filmas svinīgā pirmizrāde 
Saeimā, kur ievadvārdus teiks Saei-
mas priekšsēdētāja Ināra Mūrnie-
ce, kā arī notiks diskusija ar filmas 
veidotājiem par valsts simboliem 
un to nozīmi mūsdienās. Uz filmas 
pirmizrādi dosies arī Jūrmalas sko-
lēni no Pumpuru vidusskolas un 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas.

Par to, kā radās doma veidot 
filmu par Latvijas valsti un tās sim-
boliem – karogu, ģerboni, himnu 
un latviešu valodu –, stāsta Tiesī-
bu zinātņu pētniecības institūta 
valdes priekšsēdētājs, juridisko zi-
nātņu doktors profesors Ringolds 
Balodis.

– Kā radās iecere veidot filmu? 
– Pagājušā gada rudenī Tiesību 

zinātņu pētniecības institūts sa-
darbībā ar Jūrmalas domi rīkoja 
bērnu un jauniešu zīmējumu un 
eseju konkursu „Kas ir Latvijas 

valsts?”. Konkursā piedalījās Jūr-
malas skolēni, un tas guva lielu 
atzinību gan bērnu, gan augstāko 
valsts amatpersonu vidū. Par pa-
sākuma patronu kļuva toreizējais 
Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, apbalvošanas ceremonijā 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā 
piedalījās Saeimas priekšsēdētaja 
Ināra Mūrniece. 

Lai bērniem labāk izskaidrotu 
valsts tiesiskos pamatos, toreiz sa-
darbībā ar Jūrmalas pilsētas domi 
izveidojām īsfilmu „Vai Satversme 
jau gatava?”. Starp citu, arī šob-
rīd filmu var noskatīties Saeimas 
mājaslapā, lai gūtu ieskatu par Sa-
tversmes vērtībām.

Apspriežot ar Jūrmalas pilsē-
tas domes priekšsēdētāju Gati 
Truksni institūta un Jūrmalas do-
mes veiksmīgo sadarbību, nonā-
cām līdz vienotam secinājumam 
par visai ierobežotu patriotisko 
filmu klāstu Latvijas publiskajā 
telpā. Gatis Truksnis izteica lielis-
ku ideju, kurai tūlīt pat pievieno-
jos. Pārrunāju šo ideju ar valstī 
atzītiem juristiem un guvu atbal-
stu, un tā, piesaistot producen-
tu grupu „Red Dot Media”, tapa  
filma.

– Vai filmas tapšanas gaitā arī 
pats sev atklājāt ko jaunu?

– Ziniet, autoritātes mēraukla ir 

pārliecināšanas spēks – jo lielāks 
šis spēks, jo lielāka autoritāte. Tieši 
tāpēc aicināju Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes tiesību zināt-
ņu profesorus paust savu viedokli, 
lai, runājot par valsts simboliem, 
viņi ar savu autoritāti vēl lielāku 
nozīmību piešķirtu aplūkojamajam  
tematam – valsts simboliem.

Varbūt ne gluži atklājums, bet 

bija ļoti patīkami, ka kolēģi bija 
ļoti atsaucīgi manam aicināju-
mam, jo, kā zināms, jurispruden-
ce ir visai konservatīva zinātne un 
juristi lielā vairumā ir konservatīvi 
ļaudis. Rezultāts, manuprāt, ir ļoti 
veiksmīgs.

– Ko jums pašam nozīmē Latvi-
jas valsts un tās simboli?

– Valsts simboli man ir personīgi 
tuvi ikdienā. Mājās man goda vie-
tā ir kokā izgrebts Latvijas valsts 
ģerbonis, sētā plīvo Latvijas sar-
kanbaltsarkanais karogs. Uz dar-
bu ejot, pie žaketes atloka bieži 
valkāju nozīmīti ar valsts karoga 
simbolu.

Atbildot uz jautājumu plašāk, 
varu teikt, ka Tiesību zinātņu pēt-
niecības institūtu izveidoju ne 
tikai tādēļ, lai tas veiktu augsti 
kvalificētu zinātnisko pētniecību 
juridiskajā zinātnē un pētītu ar da-
žādām tiesību apakšnozarēm sais-
tītus tiesībpolitiskus jautājumus. 
Mūsu mērķis ir veicināt sabiedrī-
bā veselīgu nacionālu pašlepnu-
mu, popularizējot Latvijas nacio-
nālās tiesību sistēmas savdabību. 
Tieši šāds ir arī filmas „Latvijas 
valsts simboli” mērķis.

– Viens no valsts simboliem ir 
himna. Sabiedrībā izskanējis vie-
doklis par to, ka himnas teksts ir 
novecojis, bijuši ierosinājumi to 

Par īpašiem nopelniem piešķirs Jūrmalas Goda zīmi un Goda rakstus
Sākums 1. lpp. 

Valsts nacionālie simboli – tas ir vēstījums par mūsu vērtībām
Latvijas valsts dzimšanas dienā,  
18. novembrī,  televīzijā varēsim 
redzēt filmas „Latvijas valsts sim-
boli” pirmizrādi. 

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens

Novembris ir patriotisma mēne-
sis – laiks, kad atzīmējam pašus 
svarīgākos ar valsts suverenitāti 
saistītos notikumus: Lāčplēša die-
nu 11. novembrī, kurā godinām 
Latvijas brīvības cīņās kritušo va-
roņu piemiņu; Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 97. gadskārtu  
18. novembrī, kad svinam valsts 
neatkarības pasludināšanu jeb Lat-
vijas valsts dzimšanas dienu. Un 
turpat pa vidu arī Jūrmalas dzim-
šanas diena, kas datēta ar 1959. 
gada 11. novembri, kad, apvieno-
joties Slokai, Ķemeriem un Rīgas 
Jūrmalai, izveidojās tā Jūrmala, 
kādu to pazīstam mūsdienās.

Vai esam aizdomājušies, kas tā 
par vērtību? Vai apzināmies, ka sava 
valsts ir tikai nepilniem diviem sim-
tiem pasaules tautu, kuru ir vairāki 
tūkstoši? Vai saprotam, ka esam 
veiksminieku vai varbūt pat izredzē-
to vidū, kam dota šāda dāvana? Un 
kas ir mūsu valsts stūrakmeņi, lai 
varam svinēt ne vien 97. valsts prok-
lamēšanas gadskārtu, bet arī simto, 
piecsimto un tūkstošo Latvijas dzim-
šanas dienu? Pēc manas iniciatīvas 
atbilde uz šiem jautājumiem meklēta 
dokumentālajā filmā „Latvijas valsts 
simboli”, kas tapusi ar Jūrmalas pil-
sētas domes un Tiesību zinātņu pēt-
niecības institūta atbalstu. Filmu kā 
Jūrmalas dāvinājumu Latvijai valsts 
svētkos 18. novembrī rādīs televīzijā, 
skaidrojot mūsu simbolu – valodas, 
karoga, himnas un ģerboņa – veido-
šanos un nozīmi laika griežos. Ļoti 
ceru, ka šis materiāls nonāks arī Lat-
vijas skolu mācību saturā, lai mūsu 
jaunajai paaudzei skaidrotu Latvijas 
esības pamatus, bez kuriem nebūtu 
nedz latviešu tautas, nedz Latvijas 
valsts. Es pieļauju, ka padsmitniekam 
pat prātā neienāk, ka savulaik par 
sarkanbaltsarkanā karoga izkārša-
nu un himnas „Dievs, svētī Latviju!” 
dungošanu draudēja kriminālatbildī-
ba, un cilvēki, kuri valsts patriotisma 
dēļ to darīja, riskēja ne vien ar savu 
brīvību, bet pat dzīvību.

Sargāsim savu valsti. Kopsim un 
lolosim mūsu tradīcijas, lai sajūtu 
līmenī mūsu vēsturiskā pieredze 
un nacionālā pašapziņa ir pārāka 
par ikdienas ķibelēm. Aicinu jūs 
visus piedalīties novembra piemi-
ņas un svētku pasākumos Jūrma-
lā – gan lāpu gājienā uz Kapteiņa 
P. Zolta pieminekli Kaugurciemā  
11. novembrī, gan Gaismas ceļa 
veidošanā no Lielupes tilta līdz Ķe-
meriem un valsts svētku koncertā 
Kauguros 18. novembrī.

Dievs, svētī Latviju! Dievs, svētī 
Jūrmalu! 

Gatis Truksnis, 
Jūrmalas pilsētas 

domes priekšsēdētājs

Godātie jūrmalnieki!

Tiesību zinātņu pētniecības 
institūta valdes priekšsēdētājs, 
juridisko zinātņu doktors 
profesors Ringolds Balodis.



05.11.2015. Nr.62 (97) Notikumi 3

Gints Dakša, 
Pumpuru 

vidusskolas 
12. klase

Latvija man 
nozīmē neiz-
sakāmi daudz. 
Ikdienā bieži 
nākas dzirdēt, kā visapkārt kriti-
zē valdību un visās neveiksmēs 
vaino valsti. Ne vienu reizi vien 
esmu spriedis par to, vai Latvijā 
ir palicis kāds patriots, kurš būtu 
gatavs celties un stāvēt par savu 
valsti neatkarīgi no algas apmēra 
vai medaļu skaita olimpiskajās 
spēlēs. Tomēr ir brīži, kad visi 
latvieši – gan Latvijā, gan ārpus 
tās – apvienojas un liek visai pa-
saulei par sevi runāt. Tie ir brīži, 
kad patriotiskās noskaņas sa-
sniedz jaunus augstumus.

Latvija ir mana dzimtene. 
Esmu šeit dzimis, audzis un ceru 
aizvadīt visu mūžu tepat, Latvijā, 
jo nekur nav labāk kā mājās. Le-
pojos, ka esmu latvietis!

Evelīna, 
Majoru 

vidusskolas 
10. klase

Latvijas valsts 
man personī-
gi nozīmē mā-
jas, dzimteni. 
Latvija ir valsts, kurā es dzīvošu, 
kur papildināšu un turpināšu vis-
as tradīcijas un svētkus. Latvijas 
valsts simboli ir mūsu vēsture, es 
tos cienu un vēlos, lai mani bērni 
zina par tiem.

Lāčplēša dienā skolas pagal-
mā aizdedzam svecītes, devītās 
klases dodas pie citām klasēm 
un vada patriotisko stundu. 
Bet Latvijas dzimšanas dienā –  
18. novembrī – visi piespraužam 
lentītes, kā arī dodamies veidot 
gaismas ceļu, iededzot svecītes. 
Mūsu skolas teātris rāda tema-
tiskos uzvedumus, veidojam zī-
mējumu izstādes. 

Dāniels, 
Lielupes 

vidusskolas 
11. klase

Latvija ir 
mana dzimte-
ne, ko es mīlu 
no visas sirds, 
jo esmu savas valsts patriots. Es 
lepojos, ka dzīvoju šajā valstī. 
Noteikti, ka Latvijas trīs galvenie 
simboli ir Latvijas karogs, ģerbo-
nis un himna. Bet Latvijas sim-
boli var būt visdažādākie, pie-
mēram, baltā cielava, Brīvības 
piemineklis, dzintars... 

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, 
mums skolā ir atceres brīdis pie 
pieminekļa „Tilts un mūžība”. 
Mēs katrs aiznesam savu ziedu 
vai svecīti un noliekam pie pie-
minekļa. Skaitām dzejoļus un 
visi kopā dziedam dziesmas par 
godu Latvijai un Rēzeknes pul-
ka uzvarai pār Bermontu. Latvi-
jas dzimšanas dienā mēs pretī 
skolas ieejai veidojam Latvijas 
kontūru no baltām un sarkanām 
svecītēm. Pēc pasākuma pie pie-
minekļa notiek svētku koncerts 

skolas zālē, un tas rada svētku 
sajūtu.

Evija, 
Pumpuru 

vidusskolas 
12. klase

M a n u p r ā t , 
mēs katrs, 
latviešu tau-
ta, simbolizējam Latviju. Mēs 
nesagaidīsim Latvijā pozitīvas 
pārmaiņas, ja paši nemainīsi-
mies un nekļūsim labāki, pilnvei-
dotāki. Mūsu skolā valsts svētki 
tiek gaidīti ar godu un lepnumu 
par skolu, pilsētu un valsti. Tiek 
turpinātas gadu gadiem sirdī un 
dvēselē nostiprinātās tradīcijas. 
Valsts svētku laikā mēs atskatā-
mies uz mūsu valsts un tautas 
vēsturi, atceramies un godinām 
tos cilvēkus, kuri atdeva visu, lai 
mēs šobrīd dzīvotu brīvā valstī, 
kur katrs ir sava likteņa un lai-
mes veidotājs, un par to esam 
pateicīgi.

Patriotismu nav iespējams uz-
spiest, bet to var radīt – katram 
iemācot mīlēt, cienīt savu valsti 
un tautu, parādot, ka ar to va-
ram lepoties no sirds!

Ieva, Lielupes 
vidusskolas 

11. klase
Latvija ir 
skaista valsts, 
kurā dzīvot ir 
lepnums un 
gods. Latvija 
tomēr atšķiras no citām valstīm –  
ar savu lepnumu, krāšņumu, 
mirdzumu un zaļumu. Latvijai 
ir unikāla valoda. Nevienā citā 
valstī, izņemot Latviju, nerunā 
latviski. Latvijā ir trīs nacionālie 
simboli: valsts karogs, valsts ģer-
bonis un valsts himna.

Ik gadu skolā svinam Lāčplē-
ša dienu, bet par godu Latvijas 
dzimšanas dienai pie skolas lie-
kam svecītes Latvijas kontūras 
formā.

Melisa, 
Majoru 

vidusskolas 
7. klase

Man Latvija 
asociējas ar 
manu dzimto 
valsti, skais-
tiem dabas skatiem, Dziesmu un 
deju svētkiem, kā arī dažādiem 
senlatviešu simboliem un tau-
tastērpiem. Te es dzīvoju un vē-
los palikt. Valsts ir neliela, taču 
spējīga uz lielām lietām. Katram 
simbolam ir sava nozīme, tas 
palīdz citiem iepazīt un saprast 
mūsu tautas vēsturi. 

Mūsu skola vienmēr ir bi-
jusi patriotiska, tādēļ vienmēr 
svinam valsts svētkus. Katru 
gadu valsts svētkos vidussko-
lēni vada patriotisku mācību 
stundu pamatskolas klasēm, kā 
arī skolas iekšpagalmā liekam 
svecītes, uzstājamies ar dzies-
mām, dejām un teātra uzvedu- 
miem.

Novēlu visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem skaistus šos svētkus! 

mainīt, portālos vākti paraksti… 
Ko par to domājat jūs?

– Tieši otrādi. Domāju, ka ilgga-
dīgums un vēsturiskums ir tas, kas 
padara to pārlaicīgu un diženu. 
Himnas vārdi mūs savieno ar tiem 
latvju vīriem un sievām, kuri to 

dziedājuši iepriekšējās paaudzēs. 
Gan pirmā neatkarības laika go-
dos, gan mežos, kad, cīnoties ar 
padomju okupantiem, mūsu me-
žabrāļiem, par spīti skarbajai reali-
tātei, bija atlikusi vienīgi ticība val-
stij. Šo himnu dziedāja, atjaunojot 
Latvijas valsti.

Nē, nekādā gadījumā nedrīkst 
mainīt himnu, karogu, ģerboni un 
arī Satversmi! Tie ir mūsu valstisku-
ma, mūsu ticības brīvībai un mūsu 
tautas nesalaužamā gara simboli!

Ja runā par novitātēm simbo-
lisma sakarā, iesaku ikvienam 
palasīt pagājušogad Satversmei 
pievienoto Satversmes preambu-
lu, kas kļuvusi par Latvijas kon-
stitucionālās sistēmas vizītkarti 
jeb „nacionāli politisko pārliecī-

bu”. Runājot par himnu „Dievs, 
svētī Latviju”, nevajag aizmirst, 
ka pirmajā neatkarības laikā lī-
dzās oficiālajai valsts himnai bie-
ži dziedāja arī neoficiālo – „Ne-
vis slinkojot un pūstot…”. Tā bija 
laba tradīcija, un arī mūsdienās 
to varam atjaunot – izvēlēties 
dziesmu, kas līdzās himnas svēt-
svinīgajām noskaņām mums liktu 
sajusties darbīgākiem, enerģiskā- 
kiem. 

– Kas, jūsuprāt, ir Latvijas gal-

venās vērtības, ar ko mums vaja-
dzētu lepoties?

– Pirmkārt, tā ir brīvība – iespēja 
dzīvot savā valstī, runāt savā valo-
dā un būt lēmējiem par savu likte-
ni. Tik daudzām pasaules tautām 
šādas iespējas nav, un tad vēlme, 
mērķis – sava valsts – kļūst domi-
nējošs tautas dzīvē. Šādas tautas 
varētu minēt simtiem. Zināmākie 
ir palestīnieši, katalonieši, tibetieši 
un kurdi. Tas, ka cilvēki ne vienmēr 
spēj novērtēt šo brīvību un prot 
būt brīvi, ir pakārtots jautājums. 

– Kas jums pašam rada svētku 
sajūtu valsts dzimšanas dienā, un 
ko jūs novēlat jūrmalniekiem?

– Svētku sajūta ir kaut kas ne-
tverams, taču noskaņu līmenī 
vienlaikus arī radāms saviļņojuma 
vilnis. Jau kuro gadu ar ģimeni, 
sievu Sintiju un diviem dēliem –  
Rinaldu, kuram ir 12 gadu, un seš-
gadīgo Gustavu –, dosimies nacio-
nāļu rīkotā lāpu gājienā līdz Brīvī-
bas piemineklim. Būs arī svētku 
pusdienas. 

Visiem, it īpaši jaunajai paau-
dzei, kas turpinās veidot un attīs-
tīt valsti, novēlu būt stipriem un 
stiprināt valsti ar savu darbu tās 
labā. Cildiniet valsti, godājiet tās 
vērtības un simbolus! 

Elita Cepurīte, 
Sabiedrisko attiecību 

20 gadus vada Latvijas Politiski rep-
resēto apvienības Jūrmalas nodaļu. 
Neraugoties uz to, ka Olga Helēna 
Koziorova jau sasniegusi 87 gadu 
vecumu, viņa joprojām aktīvi or-
ganizē Jūrmalas represēto nodaļas 
darbu, kā arī sadarbojas par pil-
sētas kultūras iestādēm, ar skolu 
jaunatni, rosinot jauniešu interesi 
savas tautas vēstures izzināšanā un 
uzturot dzīvu pilsoniskā patriotisma 
garu. 

Goda raksts par aktīvu sa-
biedrisko darbību tiks piešķirts 

prāvestam emeritus Aivaram 
Beimanim. Prāvestu apbalvoju-
mam izvirzījusi Jūrmalas pilsētas 
Sabiedriskā padome. „Mācītājs 
devis izcilu ieguldījumu ne tikai 
Jūrmalas garīgās dzīves atjaunoša-
nā un iedzīvināšanā, bet visas pil-
sētas politiskajā, sociālajā, kultūras 
un garīgajā atmodā kopš 80. gadu 
beigām. Aivars Beimanis piedalī-
jies daudzos pilsētas pasākumos, 
bijis biežs viesis skolās. Izvēršot 
aktīvu un rosīgu darbu, ievērojami 
pieaudzis Slokas draudzes locekļu 

skaits,” pieteikumā norāda Sabied-
riskā padome. Kā viens no lielāka-
jiem Aivara Beimaņa veikumiem 
jāatzīmē Slokas svētdienas skolas 
izveide 1989. gadā, kas ir viena no 
pirmajām svētdienas skolām Latvi-
jā. Pirms septiņiem gadiem uzcelta 
svētdienas skolas ēka „Brīnums”. 
Mācītājs turpinājis kalpošanu Slo-
kas un Salas Sv. Jāņa draudzē, kā 
arī Rīgas lauku iecirkņa prāvesta 
amatā. Savos pieredzes bagātajos 
gandrīz 40 kalpošanas gados Aivars 
Beimanis uzskata sevi par „vienkār-
šu lauku mācītāju, kura darbs cieši 
saistīts ar dvēseļu kopšanu”. 

Apbalvojumi laureātiem tiks 
piešķirti Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 97. gadskārtai veltītā 
svinīgā sarīkojumā 17. novembrī 
Dzintaru koncertzālē. 

Lēmumu par apbalvojumu pie-
šķiršanu pieņēma Apbalvojumu 
piešķiršanas komisija septiņu cil-
vēku sastāvā, vērtējot kandidātu 
pilsonisko un sabiedrisko aktivitā-
ti, profesionālos sasniegumus un 
ieguldījumu gan konkrētajā noza-
rē, gan Jūrmalas pilsētas attīstībā 
kopumā, reputāciju u.c. kritērijus. 

Kopumā tika saņemti 45 pie-
teikumi, no tiem vērtēti 37 pre-
tendenti, kuri bija pieteikti ap-
balvojumu piešķiršanai atbilstoši 
nolikumam. Pieteikumiem izvirzīti 
pretendenti dažādās nozarēs – 
kultūras, labklājības, sporta, izglī-
tības u.c. jomās. Šie pretendenti 
tiks vērtēti apbalvojumu piešķir-
šanai attiecīgajās nozarēs. 

Sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Par īpašiem nopelniem piešķirs Jūrmalas Goda zīmi un Goda rakstus

Par Jūrmalas Goda zīmes un Goda rakstu piešķiršanu lēma Jūrmalas  
pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija, kurā pārstāvētas 
kultūras, labklājības, sporta, izglītības u.c. jomas. Komisijas priekšsē-
dētāja – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece 
Rita Sproģe (attālā centrā). 

Valsts nacionālie simboli – tas ir vēstījums par mūsu vērtībām Ar lepnumu par Latviju

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens

Valsts simboli man ir personīgi 
tuvi ikdienā. Mājās man goda vietā ir 

kokā izgrebts Latvijas valsts ģerbonis, 
sētā plīvo Latvijas 

sarkanbaltsarkanais karogs. 
Uz darbu ejot, pie žaketes atloka bieži 

valkāju nozīmīti ar valsts karoga simbolu.
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Visiem pieejamas 
iespējas

Būtiski, lai visiem cilvēkiem 
būtu nodrošināta iespēja bez grū-
tībām nokļūt dažādās iestādēs un 
saņemt to pakalpojumus, kā arī 
iekļauties sabiedrībā un pilnvērtī-
gi izmantot kultūras un sabiedris-
kās dzīves piedāvātās iespējas, kā 
arī baudīt atpūtu un ceļot.

Piemēram, Jūrmalā ir labiekār-
totas pludmales, kas pielāgotas 
cilvēkiem ar redzes un kustību 
traucējumiem. Pludmalē 14 iz-
ejas uz jūru pielāgotas cilvēkiem 
riteņkrēslos, savukārt cilvēkiem ar 
sliktu redzi nokļūt pludmalē būs 
drošāk pa celiņu, kam izmantots 
spilgtas krāsas marķējums. 

Ne tikai pludmales, bet arī ci-
tas atpūtas un sabiedrisko pasā-
kumu norises vietas interesē gan 
jūrmalniekus, gan pilsētas viesus. 
Kā uzzināt, kur nokļūšana būs ērta 
un kuras vietas būs pieejamas 
visiem, tostarp cilvēkiem ar da-
žādiem veselības traucējumiem, 
gados vecākiem cilvēkiem, ģime-
nēm ar maziem bērniem vai bēr-
nu ratiņiem?

Izveido tūrisma ceļvedi
Jūrmalas pašvaldības Projektu ie-

viešanas nodaļa sadarbībā ar bied-
rību „Fonds – Jūrmala cilvēkam” un 
nodibinājuma „Pieejama Latvija” 
speciālistiem ir apkopojusi informā-
ciju par tūrisma objektiem, un jau 
novembra sākumā tiks izdots pie-
ejama tūrisma ceļvedis Jūrmalā. Tajā 
iekļauti 16 apskates objekti, kā arī 
naktsmītnes, kafejnīcas un restorāni. 
Ceļvedī būs norādīta informācija par 
objekta pieejamību, tostarp specia-
lizētām autostāvvietām, pielāgotām 
labierīcībām un citām būtiskām 
niansēm. Ceļveži būs pieejami Jūr-
malas pašvaldības tūrisma informā-
cijas centrā Lienes ielā 5, Majoros.

Īpaši interesants ir ceļvedī ie-
kļautais pilsētvides objekts „Rai-
ņa priedes” – šeit līdz novembra 
beigām tiks uzstādīta informācijas 
zīme latviešu, angļu un krievu valo-
dā, kā arī Braila rakstā. Informāci-
jas zīmei būs unikāls dizains, pada-
rot to funkcionālu un ērti pieejamu 
cilvēkiem ratiņkrēslā, bērniem un 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Pieejams tūrisms – 
sadarbībā ar Tukuma un 
Alūksnes novadu

Tāpat kā Jūrmalā, satura ziņā lī-
dzīgi tūrisma ceļveži tiek gatavoti 
arī Tukuma un Alūksnes novadā, 
piedaloties kopīgā projektā „Ino-
vatīvi risinājumi pieejama – sociāli 
iekļaujoša tūrisma produkta attīs-
tībai Latvijas pašvaldībās”. Jūrma-
la šo projektu īsteno sadarbībā ar 
nodibinājumu „Fonds – Jūrmala 
cilvēkam”, nodibinājumu „Pieeja-
ma Latvija” un minētajām pašval-
dībām. Pirms ceļveža izstrādes 
pieejama tūrisma maršrutu un 
objektus izvērtēja projekta par-
tneru pašvaldību pārstāvji. 

Jūrmalas pašvaldības ceļvedī ie-
kļautos tūrisma objektus izvērtēja 
Alūksnes novada pašvaldības pār-
stāvji, atzinīgi novērtējot Jūrmalā 
pieejamo tūrisma objektu daudz-
veidību un vides pieejamību, jo 
pieejami ir visi ceļvedī iekļautie 
objekti, savukārt Alūksnes nova-
da un Tukuma novada pašvaldību 
ceļvežos ir iekļauti arī daļēji pie-
ejami objekti, piemēram, Alūk-
snes evaņģēliski luteriskā baznīca 
un Tukuma pilsētas vēstures mu-
zejs „Pils Tornis”  un Jaunmoku 
pils.

Projekta mērķis ir personu ar 
pārvietošanās grūtībām iekļau-
šana sabiedrībā, uzlabojot vides 
pieejamību un mazinot sociālo 
nevienlīdzību. Svarīgi, lai visai sa-
biedrībai būtu vienota izpratne 
par šiem jautājumiem, par cilvē-
kiem ar pārvietošanās grūtībām 
un viņu vajadzībām. Tāpēc sep-
tembrī pašvaldība rīkoja seminā-
ru tūrisma nozares pārstāvjiem 
par vides pieejamības veicināša-

na tūrisma sektorā, pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanu, tostarp 
infrastruktūras pilnveidi. 

Ierīkotas jaunas 
autostāvvietas

Šobrīd par projekta līdzekļiem 
pie trīs apmeklētāju iecienītiem 
apskates objektiem Jūrmalā, kuri 
ir iekļauti tūrisma ceļvedī, izvei-
dotas jaunas autostāvvietas, kas 
pielāgotas cilvēkiem ar pārvieto-
šanās grūtībām: pie Aspazijas mā-
jas, Jūrmalas Kultūras centra un 
Mellužu estrādes parka.

Iesaista tūrisma uzņēmējus 
un pakalpojumu sniedzējus

Līdz ar informāciju par Jūrmalas 
pašvaldībā pieejamajiem apska-
tes objektiem ceļvedī ir iekļauta 
informācija par ēdināšanas un 
nakšņošanas pakalpojumu pie-
dāvājumiem cilvēkiem ar pārvie-
tošanās grūtībām. Diemžēl vairāk 
nekā puse no Jūrmalas pilsētā 
piedāvātajiem ēdināšanas un nak-
šņošanas pakalpojumiem nav pie-
ejami cilvēkiem ar pārvietošanās 
grūtībām, tādēļ pašvaldības Pro-
jektu ieviešanas nodaļa organi-
zēja bezmaksas semināru „Vides 
pieejamības veicināšana tūrisma 
sektorā” uzņēmējiem, tūrisma 
un sociālo pakalpojumu sniedzē-
jiem, kurā informēja par to, kā 
kafejnīcu, viesu namu, veikalu vai 
citu publiski pieejamu objektu 
pielāgot tā, lai tas būtu pieejams 
visiem – gan jaunajiem vecākiem 
ar bērniem, gan senioriem, gan 
cilvēkiem riteņkrēslā. 

Iespējams, jau nākamgad pie-
ejama tūrisma ceļvedi varēsim pa-
pildināt ar jauniem, pieejamiem 
tūrisma apskates, ēdināšanas un 
nakšņošanas objektiem. 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 48 997,42 eiro, no tām 
44 097,68 eiro ir Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta 
līdzfinansējums. Projektu „Inova-
tīvi risinājumi pieejama – sociāli 
iekļaujoša tūrisma produkta at-
tīstībai Latvijas pašvaldībās” (ID 
Nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055) 
finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija. 

Baiba Birzniece, 
Projektu ieviešanas nodaļa

Veidojam visiem pieejamu pilsētu
Pastaigājoties pa pilsētas ielām, 
ierodoties uz izstādi muzejā, uz 
koncertu kultūras namā vai gluži 
vienkārši esot kādā iestādē vai 
birojā, lielākoties nepievēršam 
uzmanību tam, cik ērti tajā ie-
kļūt un orientēties, piemēram, 
ģimenei ar maziem bērniem vai 
zīdaiņiem ratiņos, gados vecā-
kiem cilvēkiem, kuriem var būt ir 
sliktāka redze vai dzirde, nemaz 
nerunājot par cilvēkiem ar pār-
vietošanās grūtībām, tiem, kuri 
pārvietojas riteņkrēslā, neredzī-
gajiem vai nedzirdīgajiem. 

Aspazijas mājas pirmais stāvs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem, atbilstoši iekārtotas ir arī labierīcības. Gar Aspazijas māju ved 
ietve, kura speciāli izbūvēta tā, lai ērti pārvietoties varētu arī cilvēki ar 
redzes traucējumiem. Pie ēkas šovasar ierīkota autostāvvieta cilvēkiem 
ar pārvietošanās grūtībām. 

Kopš 1996. gada novembra otra-
jā otrdienā Latvijā atzīmē Sociālo 
darbinieku dienu. Akcentējot so-
ciālā darba nozīmi, Jūrmalā jau 
otro gadu tiek rīkota Sociālo dar-
binieku dienai veltīta konference. 
Šogad konference notiks 6. no-
vembrī Kauguru kultūras namā. 

Gadu gaitā notikušas būtiskas 
pārmaiņas gan sabiedrībā kopumā, 
gan sociālā darba jomā. Īpaši pē-
dējos gados iedzīvotāji ir bijuši pa-
kļauti dažādām pārmaiņām, un tas 
ietekmējis arī sociālā darba nozari.

Sociālais darbs ir attīstījies, kļu-
vis daudzveidīgāks un kvalitatīvāks. 
Mūsu rīcībā šodien ir mūsdienīgas 
datubāzes un modernas tehnoloģi-
jas, augusi ne tikai darbinieku piere-
dze, bet arī prasmes un zināšanas. 
Taču mūsu galvenā misija – palīdzēt 
cilvēkiem – ir palikusi nemainīga. 

Šobrīd esam jaunu izaicinājumu 
priekšā, un, visticamāk, tuvākajā 
nākotnē mums būs jāpilnveido 
savas profesionālās kompetences, 
lai darbotos ar visdažādākajām cil-
vēku grupām. Pašlaik pasaule pie-
dzīvo nepieredzēta apjoma cilvēku 
pārvietošanos. Tāda vēriena kustī-
ba izmainīs ierasto dzīvi arī Latvijā. 
Tas, cik atbildīgi un aktīvi mēs pra-
tīsim piedalīties šajos notikumos, 
ietekmēs arī mūsu nākotni.

Sociālā darba profesija veicina 
sociālās pārmaiņas, iesaistoties ta-
jos aspektos, kur notiek mijiedar-
bība starp cilvēkiem un viņu vidi, 

Jūs esat  izvēlējušies šo grūto 
un vienlaikus gan indivīdam, gan 
sabiedrībai kopumā ļoti vajadzī-
go profesiju. Paldies jums visiem 
par nesavtīgo darbu, kas ik dienu 
tiek veikts sociālajā dienestā, pa-
tversmē, sociālās aprūpes centrā, 
dienas un krīzes centros, bāriņtie-
sā, bērnu namā, veselības centros, 
biedrībās un dažādās iestādēs.

Novēlu jums izturību, neatlaidību, 
mērķtiecību, rīcībspēju un gandarī-
jumu, darbojoties sociālā darba no-
zarē! Aicinu arī turpmāk pilnveidot 
savas sociālā darba profesionālās 
prasmes, lai veicinātu vienlīdzību un 
taisnīgumu, radot apstākļus ilgtspē-
jīgas dzīves nodrošināšanai, veici-
nātu sabiedrības līdzdalību, cienot 
dažādību un vienojot cilvēkus. Lai, 
iesaistot visu sabiedrību, kopā veido-
jam plaukstošu Jūrmalu, plaukstošu 
Latviju! Sveicu jūs profesionālajos un 
gaidāmajos valsts svētkos!  

Sveiciens 
sociālajiem 
darbiniekiem 
profesionālajos 
svētkos!

Sociālos darbiniekus profesio-
nālajos svētkos sveic Sociālo un 
veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Dace Riņķe.

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens

Latvijas Televīzija šovasar Jūrma-
lā īstenojusi žurnālistisko ekspe-
rimentu, atverot frī kartupeļu 
bistro „Frics” uz Jomas ielas, lai 
izpētītu uzņēmējdarbības uzsāk-
šanas kārtību. 

Biznesa uzsākšanas un darbī-
bas process filmēts ar slēptajām 
kamerām, un šobrīd tas tiek rā-
dīts Latvijas Televīzijas raidījumā 
„Aizliegtais paņēmiens”. Pirmajā 
raidījuma sērijā, kas bija skatāma  
2. novembrī, redzama divu Jūrma-
las pilsētas domes darbinieku ne-
godprātīga un neētiska rīcība. Pēc 
raidījuma pašvaldības darbinie-

kiem, kuri rīkojušies neprofesio-
nāli un neētiski pret uzņēmējiem, 
tiks piemēroti disciplinārsodi.

Šobrīd uzsākts process, lai ar 
pašvaldības policijas vecāko in-
spektoru I. Piču tiku izbeigtas dar-
ba tiesiskās attiecības, savukārt 
Būvvaldes vecākā būvinspektore 
A. Birina saņemtu disciplinārsodu, 
kas atsauksies uz ikgadējo darba 
novērtējumu un atalgojuma ap-
mēru. A. Birinas turpmākā dar-
bība tiks stingri izvērtēta, lai pār-
liecinātos, ka būvinspektore spēj 
veikt savus pienākumus atbilstoši 
visām prasībām.

„Žurnālistu eksperiments ne-
glaimojoši parāda, ka no visiem 
pagātnes rēgiem vēl neesam ti-
kuši vaļā, taču viennozīmīgi varu 
teikt, ka Jūrmalā nav vietas tā-
diem darboņiem – lietu kārtotā-
jiem un sarunātājiem. Līdztekus 
disciplināro sodu piemērošanai 
esmu uzdevis pārskatīt iekšējās 
procedūras un publiski pieejamo 
informāciju, lai gan darbiniekiem, 
gan klientiem būtu nepārprotami 
skaidra lietu kārtība. 

Pašvaldība strādā iedzīvotāju 
un uzņēmēju labā – acīmredzot 
mums tas būs jāatgādina gan ar 

apmācībām par klientorientētu 
saskarsmi un komunikāciju prob-
lēmsituācijās, gan stingrākām 
iekšējām pārbaudēm,” norāda 
Jūrmalas pilsētas domes priekšsē-
dētājs Gatis Truksnis.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 
aicina ikvienu iedzīvotāju un uz-
ņēmēju informēt domi par gadīju-
miem, kad pašvaldības darbinieki 
bijuši nelaipni, nav snieguši nepie-
ciešamo informāciju vai ar savu 
rīcību radījuši šķēršļus jautājumu 
risināšanai. Informāciju sūtīt uz 
e-pastu pasts@jpd.gov.lv. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jūrmalas dome sodīs divus pašvaldības darbiniekus par negodprātīgu rīcību

Izbūvētās uzbrauktuves nodrošina ērtu iekļūšanu Kultūras centrā cilvē-
kiem, kam ir pārvietošanās grūtības. Ar riteņkrēslu var nokļūt ne tikai 
izstāžu zālē foajē, bet arī Lielajā zālē, kur notiek pasākumi, koncerti, 
teātra izrādes un var skatīties kino. Telpās ir arī attiecīgi piemērotas 
labierīcības. 
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Turpinot vērienīgo dzelzceļa 
pasažieru infrastruktūras mo-
dernizācijas projektu Jūrmalas 
līnijā, VAS „Latvijas dzelzceļš” 
sācis būvdarbus Vaivaru stacijā. 
Šīs stacijas modernizācijas gaitā 
vēsturiskā Vaivaru stacijas ēka 
tiks saglabāta kā kultūrvēsturisks 
arhitektūras piemineklis un pār-
vietota tālāk, Skautu ielas malā, 
blakus jaunajai modernizētajai 
gājēju pārejai.

Veco ēku funkcionāli vairs nav 
iespējams izmantot dzelzceļa 
pieturas punkta vajadzībām, jo, 
paaugstinot peronu, tā atrastos 
ievērojami zemāk par peronu un 
pasažieriem būtu apgrūtināta no-
kļūšana stacijā.

Taču, respektējot industriālo 
mantojumu un Valsts kultūras 
pieminekļu inspekcijas (VKPAI) 
prasības, ēka tiks saglabāta un 
pārvietota uz piemērotu laukumu 
Latvijas dzelzceļa teritorijā, kas at-
rodas blakus dzelzceļam, pārsimt 
metru tālāk no līdzšinējās vietas. 
Ēkas pārvietošanas būvprojektu ir 
saskaņojuši gan VKPAI, gan Jūrma-
las būvvalde. Ēkas pārvietošana 
notiks sertificēta būvuzrauga vadī-
bā – tā vispirms tiks izjaukta, katra 
detaļa tiks numurēta un nogādāta 
noliktavā. Līdz nākamā gada jūnija 
beigām ēka tiks atjaunota līdzši-
nējā veidolā un novietota jaunajā 
vietā. Pēc tam tai konkursa kārtībā 
tiks meklēts piemērots nomnieks, 
kas, respektējot ēkas vēsturisko 
mūžu, varēs dot tai otro elpu.

Vaivaru stacijas modernizāci-
jas projektā ietilpst gan platformu 
pārbūve, gan stacijas ēkas funkci-
ju nodrošināšanai  ieprojektētas, 
vidē iederīgas, ar koku apšūtas 
moduļa tipa būves, kur ierīkotas 
kases telpas, sakaru telpas un sa-
nitārais mezgls, kas piemērots  arī 
personām ar īpašām vajadzībām. 

Jaunā stacijas ēka atradīsies 
tuvāk Skautu ielai un pasažieriem 
būs vēl ērtāk sasniedzama.

Lai paspētu pabeigt projektus 
laikā un mazāk traucētu vilcienu 

kustībai, darbi notiks sešas dienas 
nedēļā no plkst. 8 līdz 20, kā arī 
naktīs, ja tas būs nepieciešams. 
„Latvijas dzelzceļš” aicina iedzīvo-
tājus un pasažierus izturēties ar 
izpratni pret iespējamām ar būv-
niecības darbiem saistītām neēr-
tībām. 

Lai nodrošinātu pasažieru ie-
kāpšanu un izkāpšanu no vilciena 
būvdarbu laikā, no 28. oktobra 
Vaivaru stacijā mainītas pasažieru 
iekāpšanas un izkāpšanas un vil-
ciena apstāšanās vietas – uz eso-
šajām platformām, bet nedaudz 
tālāk no stacijas pašreizējās ēkas. 
Izvietojot informatīvās zīmes par 
pieejām un uzbrauktuvēm, uzma-
nība tiks pievērsta tam, lai būvdar-
bu laikā būtu nodrošināta ērta 
piekļuve arī cilvēkiem riteņkrēs- 
lā.

Pasažieru infrastruktūras mo-
dernizācijas projektā „Latvijas 
dzelzceļš” Jūrmalas un Jelgavas 
virziena stacijās un pieturas pun-
ktos izbūvēs paaugstinātās plat-
formas, sakārtos komunikāciju 
sistēmas, ierīkos LED apgaismoju-
mu, ūdens apgādes un novadīša-
nas sistēmas, platformas aprīkos 
ar nojumēm un soliņiem, kur to 

pieļauj dzelzceļa tehniskie eks-
pluatācijas noteikumi, uzstādīs in-
formatīvās plāksnes ar staciju no-
saukumiem un norādēm, izbūvēs 
drošības „labirintus”, margas, iz-
veidos uzbrauktuves pasažieriem 
ar īpašām vajadzībām. Staciju 
teritorijās tiks sakārtoti laukumi, 
gājēju celiņi, pārejas, bet staciju 
ēkām paredzēts veikt atjaunoša-
nas vai nelielus pārbūves darbus, 
vizuāli sakārtojot ēku fasādes, kā 
arī visās stacijās izbūvējot mūsdie-
nu prasībām atbilstošus sanitāros 
mezglus. Infrastruktūras moderni-
zācija nodrošinās ērtāku piekļuvi 
stacijas ēkām, kā arī atvieglos ie-
kāpšanu un izkāpšanu no vilciena 
gan pasažieriem ar īpašām vaja-
dzībām, gan vecākiem ar bērnu 
ratiņiem, senioriem un citiem 
sabiedriskā transporta pasažie-
riem. Visās stacijās tiks uzstādītas 
videonovērošanas kameras un ie-
rīkota moderna pasažieru apziņo-
šanas sistēma.

Dzelzceļa pasažieru infrastruk-
tūras modernizācija pilnā apmērā 
tiek finansēta no Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonda līdzekļiem. 

Māris Ozols, 
VAS „Latvijas dzelzceļš”
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Veidojam visiem pieejamu pilsētu

Jau septembra beigās Jūrmalas 
pilsētas pašvaldība uzsākusi dar-
bu pie 2016. gada budžeta un 
Investīciju plāna 2016.–2018. ga-
dam izstrādes. Par nākamā gada 
pašvaldības budžeta veidošanu 
un tā prioritātēm stāsta Jūrmalas 
pilsētas Budžeta nodaļas vadītāja 
Inga Brača.

Nākamā gada makroekonomis-
kās prognozes, no kurām ir atkarī-
ga pašvaldības ieņēmumu daļa, ir 
pieaugošas, taču pasaulē vērojama 
ģeopolitiskā nestabilitāte, līdz ar 
to pastāv risks, ka tās varētu neiz-
pildīties. Tika noteiktas sākotnējās 
2016. gada budžeta ieņēmumu 
daļas prognozes, kuras kopumā var 
vērtēt kā nedaudz pieaugošas, īpaši 
ieņēmumos no iedzīvotāju ienāku-
mu nodokļa, taču nākamajā gadā 
stāsies spēkā jaunais pašvaldību 
ieņēmumu izlīdzināšanas mehā-

nisms un Jūrmalas pilsētas iemak-
sas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 
citu Latvijas pašvaldību uzturēšanas 
izdevumu segšanai pieaugs par 
2 777 548 eiro jeb 31,1%, kopumā 
sasniedzot 11 704 058 eiro.

Strādājot pie nākamā gada bu-
džeta sastādīšanas, tika akcentē-
tas šādas prioritātes:
• saglabāt atviegloto nekustamā 
īpašuma nodokļa slogu pašvaldī-
bas iedzīvotājiem;
• atjaunot pašvaldības ielu un 
ceļu infrastruktūru;
• gatavoties Eiropas Savienības 
struktūrfondu apgūšanai plānoša-
nas periodā 2014.–2020. gadam;
• attīstīt vides kvalitāti Jūrmalas 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem;
• noturēt pašreizējā līmenī kār-
tējo izdevumu apjomu izglītībā 
un sociālajā nodrošināšanā, kas ir 
Latvijā viens no augstākajiem citu 

pašvaldību vidū, tostarp nodroši-
nāt bezmaksas braukšanu pilsē-
tas sabiedriskajā transportā sko-
lēniem, studentiem un pensijas 
vecuma cilvēkiem, kā arī bezmak-
sas ēdināšanu visiem pašvaldības 
pirmsskolu un vispārējās izglītības 
iestāžu audzēkņiem.

Visām pašvaldības iestādēm līdz 
oktobra vidum bija rūpīgi jāizsver 
savi nākamā gada izdevumi, jo viens 
no priekšnoteikumiem bija iekļau-
ties 2015. gadam piešķirtā finansē-
juma ietvaros. Līdz ar to visām pa-
švaldības struktūrām un iestādēm 
ir jāpārdomā plānotās aktivitātes 
un pasākumi, kas jāievieš nākamajā 
gadā, un jāatsakās no programmām, 
kas zaudējušas aktualitāti.

Šogad novitāte budžeta sastādī-
šanas procesā ir nākamā gada bu-
džeta pieprasījumu sasaiste ar pa-
švaldības attīstības un plānošanas 

dokumentiem, kas struktūrvie-
nībām un pašvaldības iestādēm 
2016. gada budžetu liek plānot no 
cita rakursa.

Oktobra otrajā pusē deputāti iz-
skatīja iestāžu iesniegtos nākamā 
gada budžeta pieprasījumus, kā 
arī sniedza savus atzinumus. Šob-

rīd lielākā daļa 2016. gada budžeta 
pieprasījumu ir izskatīti un nodoti 
Jūrmalas pilsētas domes Budžeta 
nodaļai, kuras uzdevums ir līdz de-
cembra sākumam izvērtēt iestāžu 
sniegto priekšlikumu pamatotību, 
ievērojot noteiktās prioritātes, un 
līdzsvarot pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību priekšlikumus ar 
budžeta iespējām.

Plānots, ka decembra otrajā 
nedēļā Jūrmalas pilsētas domes 
deputātiem vērtēšanai un apstip-
rināšanai tiks iesniegts sabalan-
sēts 2016. gada budžeta projekts 
un pēc pozitīva deputātu atzinu-
ma saņemšanas tas varētu tikt 
apstiprināts gada nogalē. Līdz ar 
to 2016. gadu pašvaldība varēs 
uzsākt jau ar apstiprinātu darba 
plānu turpmākajam gadam.

Inga Brača, 
Budžeta nodaļa

Paldies visiem nekustamā īpašu-
ma nodokļa (NĪN) un zemes no-
mas maksātājiem, kuri savlaicīgi 
ir veikuši samaksu! Pašvaldības 
Nodokļu nodaļa atgādina, ka NĪN 
maksājumi jāveic vienu reizi ce-
turksnī, ne vēlāk kā 31. martā, 
15. maijā, 15. augustā un 15. no-
vembrī, vienas ceturtdaļas apmē-
rā no nodokļa gada summas vai 
arī reizi gadā – avansa veidā. 

NĪN var samaksāt bankā, in-
ternetbankā, kā arī portālā  
www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, 
ka, maksājot internetbankā, bū-
tiski ir pārliecināties, vai pārskai-
tījums adresēts pašvaldībai, kura 
nosūtījusi paziņojumu par NĪN 
samaksu. Pārskaitījums jāveic uz 
kādu no tiem pašvaldības kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksāša-
nas paziņojumā. Maksājuma mērķī 
precīzi jānorāda nodokļa maksā-
tāja personīgā konta numurs par 
zemi un personīgā konta numurs 
ēkām, īpašuma adrese vai kadas-
tra numurs, par kuru tiek veikts 
maksājums. Pašvaldību pārstāvji 
nodokļu jautājumos norāda, ka 
drošākais veids, kā īpašuma īpaš-
nieks, kurš reģistrēts kā nodokļa 
maksātājs pašvaldībā, var samak-
sāt nekustamā īpašuma nodokli, 
ir portālā www.epakalpojumi.lv. 
Portālā pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski parādās 
visa nepieciešamā informācija.

Aicinām nodokli samaksāt lai-
kus, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprē-
ķināta nokavējuma nauda 0,05% 
apmērā no nesamaksātās sum-
mas par katru nokavēto dienu.

Lai nekavētu nodokļa samak-
sas termiņu, aicinām portālā  
www.epakalpojumi.lv pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai par 
NĪN samaksas termiņa tuvošanos. 
Atgādinājums septiņas dienas 
pirms maksāšanas termiņa tiks 
nosūtīts e-pastā vai īsziņas (SMS) 
veidā uz mobilo tālruni – maksā-
šanas termiņa samaksas dienā. 
Tas atgādinās par maksājuma ter-
miņu arī gadījumos, ja pa pastu 
sūtītais paziņojums būs nozau-
dēts.

Katru gadu, sagatavojot NĪN 
maksātājiem nodokļa maksāšanas 
paziņojumus papīra formā un pie-
gādājot tos norādītajā adresē, tiek 
patērēts milzīgs papīra apjoms 
un, protams, arī nozīmīgi naudas 
līdzekļi. Šos resursus varam ie-
taupīt, atsakoties no maksāšanas 
paziņojuma piegādes papīra for-
mā, to aizstājot ar maksāšanas 
paziņojumu elektronisku piegā-
di. Aicinām nodokļu maksātājus 
aktīvāk izmantot iespēju saņemt 
maksāšanas paziņojumu e-pastā! 
Elektroniskajam maksāšanas pa-
ziņojumam var pieteikties portālā 
www.epakalpojumi.lv. 

Nodokļu nodaļa

Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums – 
līdz 15. novembrim

Jūrmalas pilsētas domes Budžeta 
nodaļas vadītāja Inga Brača

Nākamā gada pašvaldības budžetu plāno apstiprināt jau decembrī

Sāk Vaivaru stacijas modernizāciju
 Vēsturisko stacijas ēku saglabās un pārvietos 

Vēsturiskā Vaivaru stacijas ēka tiks saglabāta kā kultūrvēsturisks arhi-
tektūras piemineklis un pārvietota tālāk, Skautu ielas malā.

JŪRMALAS
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Jūrmalas pilsētas muzejā atklā-
ta Andra Sīmaņa, Unas Libertes, 
Ojāra Griķa fotoizstāde „Turpi-
nām dzīvot... skaisti!”.

„Turpinām dzīvot skaisti!” – tā ir 
neparasta ceļojoša fotoizstāde ar 
iedvesmojošiem fotostāstiem par 
sievietēm, kuras uzvarējušas krūts 
vēzi. Izstādes autori ir Jūrmalas 
fotostudijas „Aspazija” fotogrāfs 
Andris Sīmanis ar 32 darbiem un 
projekta mākslinieciskais vadītājs 
Ojārs Griķis ar cienījamās dakteres 
Sarmītes Baltkājes fotogrāfiju, kā 
arī projekta galvenās idejas autore 
un organizatore Una Liberte ar čet-
riem darbiem. Arī pati Una gājusi 
cauri krūts vēža slimnieces emoci-
jām, un šajā projektā viņa darboju-
sies gan kā fotogrāfe, gan modele. 

Skaistas un pievilcīgas, brīvas, 
drošas, mirdzošas – tādas ieraudzī-
siet desmit sievietes neparastajā 
fotoizstādē. Atļauties, uzdrīkstē-
ties – arī tā var dēvēt izstādi, kas 
Latvijā skatāma pirmo reizi. Sievie-
tes uzdrīkstējušās stāties fotoka-
meras priekšā atkailinātas. Viņas 
ir veiksmīgi izārstējušās un pašas 
atzīst, ka dzīvo daudz pilnasinīgāk 
un pilnvērtīgāk. Viņu vidū ir gan 
augstskolas profesore, gan med-
māsa un arhitekte, gan uzņēmēja 
un vijolniece, gan arī ārste onkolo-
ģe. Izstādes mērķis ir uzmundrināt 
un iedrošināt sievietes laikus do-
ties pie ārsta, veikt izmeklējumus 
un, ja nepieciešams, ārstēties. 

Izstādi Jūrmalā atklāj jau otro 
reizi, šoreiz – Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Pirms tam izstāde bija 
apskatāma Sociālās integrācijas 
valsts aģentūras izstāžu zālē Jaun-
dubultos un oktobrī, krūts veselī-
bas veicināšanas mēnesī, Latvijas 
Onkoloģijas centrā. 

Projektu līdzfinansē Jūrmalas 
pilsētas dome un atbalsta krūts 
vēža pacienšu atbalsta biedrība 
„VITA”. 

Fotoizstāde „Turpinām dzīvot... 
skaisti!” Jūrmalas pilsētas muzejā 
apskatāma līdz 29. novembrim. 

Andris Sīmanis,
 fotostudija „Aspazija”

Piedalieties pašvaldības līdzfinansētajos 
projektos bez maksas!

Pasākumu kalendārs: 5. – 26. novembris

Pasākumi Projekta vadītāja 
kontaktinformācija

Kultūra un māksla
Mobilā grafikas darbnīca
Radošo grafikas darbnīcu – meistarklašu – pasākumu cikls „Jūrmala naktī” 
7. un 8. novembrī plkst. 12–15 Jūrmalas pilsētas muzejā. Aicināti piedalīties 
visu vecumu iedzīvotāji

Biedrība „Oforta Ģilde”
nele.zirnite@gmail.com
dalību pieteikt pa tālr. 
28390077, 29206972

Festivāls „Avanti!” – Jūrmalai
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālās nodaļas studentu 
koncerts 20. novembrī plkst. 17 Jūrmalas pilsētas muzejā;  Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas audzēkņu koncerts 25. novembrī 
plkst. 17 Jūrmalas Mūzikas vidusskolā 

Labdarības fonds 
 „Artissimo”
charityartissimo@gmail.com
tālr. 26015035

Veselības aprūpe un veselīgs dzīvesveids

Ielu vingrošana
Nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst. 19.30–21.30 tirdzniecības 
centra „Kauguri” 2. stāvā, kikboksa kluba „Z.Kit” telpās; 
līdz 31. decembrim. Aicināti piedalīties visu vecumu iedzīvotāji

Biedrība „Veona”
veona@inbox.lv
tālr. 29330153

Iedzīvotājiem ar psihiskās veselības traucējumiem dzīves kvalitātes 
uzlabošanai 
Iesaiste atbalsta grupās un individuālas nodarbības, nodarbinātības un 
socializēšanās jautājumu risināšana; projekts līdz 31. decembrim

Nodibinājums „Fonds – 
Jūrmala cilvēkam”
santa.kundzina@gmail.com
Sīkāka informācija par nodar-
bībām un pieteikšanās pa 
tālr. 29339396

Onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem
Rehabilitācijas programma „Jaunā diena”. Sadarbībā ar ergoterapeitu, 
fizioterapeitu, psihologu, uztura un citiem speciālistiem; 
projekts līdz 31. decembrim „Sanare KRC –Jaunķemeri” Kolkas ielā 20

Biedrība „Latvijas Er-
goterapeitu asociācija”
zaneliepina@inbox.lv
tālr. 67733522

Onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem 
Psiholoģiskā atbalsta pasākumi un veselības izglītība. Grupu nodarbības 
deju un kustību terapijā ceturtdienās plkst. 18 klīnikā „Dzintari” Dzintaru 
prospektā 48 (līdz 12. novembrim); grupu nodarbības drāmas terapijā 
otrdienās plkst. 17.30 Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konferenču 
zālē (līdz 10. novembrim); grupu nodarbības mākslas terapijā trešdienās 
plkst. 18 sociālā centra „Kauguri” telpās Kapteiņa Zolta ielā 121 
(14. oktobris–30. decembris), pieejama psihoterapeita konsultācija, 
piesakoties projekta vadītājai

Nodibinājums „Kolarda fonds”
inarapomere@gmail.com
informācija pa tālr. 29455599

Mediācija 
Mediācijas metode ģimenes, starppersonu, darba strīdu un citu nozīmīgu 
konfliktu risināšanai. Dubultu prospektā 1, Bulduru prospektā 97, kā arī 
Rīgā, Blaumaņa ielā 32-2; projekts līdz 31. decembrim. Aicināti pieteikties 
iedzīvotāji jebkurā vecumā

Mediatoru biedrība „Medius”
baiba.kalnmeiere@mbmedius.lv
tālr. 29241420

Veselīga dzīvesveida skola
Nūjošana otrdienās plkst. 10–13, ceturtdienās 17–19; veselības istaba 
(konsultācijas par veselības jautājumiem) otrdienās plkst. 9.30–13.30, 
ceturtdienās plkst. 13–17 Kapteiņa Zolta ielā 121. Veselības stāvokļa 
novērtēšana pirms un pēc nodarbībām

Biedrība 
„Latvijas Sarkanais Krusts”
baiba.apsite@inbox.lv
tālr. 26120242

Fotoizstāde „Turpināt dzīvot... skaisti”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29 no 3. līdz 31. novembrim.
Izstāde veltīta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšanai par krūts vēzi, 
informēšana par valsts apmaksātās profilaktiskās pārbaudes – 
krūts vēža skrīninga mamogrāfijas – nozīmīgumu.

Biedrība 
„Fotostudija „Aspazija””
unaliberte@inbox.lv
tālr. 22009962

Sabiedrības integrācija
Iedzīvotājiem ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgajiem jūrmalniekiem 
Radošas ekorokdarbu darbnīcas. Seminārs par Jūrmalas pilsētas muzeja 
vēstures un modes ekspozīcijām; adīšanas, tamborēšanas un dažādu 
sadzīves priekšmetu izgatavošanas nodarbības no otrreiz lietojamiem ma-
teriāliem Jūrmalas pilsētas muzejā 7. novembrī plkst. 10–16 un ekskursija 
21. novembrī plkst. 10–16

Biedrība „Jūrmalas Vēstures un 
mākslas biedrība”
josta.diana@inbox.lv
tālr. 26013121

Atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju integrācija
Latviešu nacionālā virtuve, galda kultūra un etiķete otrdienās plkst. 12–
14; šūšanas nodarbības ceturtdienās plkst. 10–16; psihologa konsultācijas 
trešdienās, ceturtdienās plkst. 14–17 sociālajā centrā „Kauguri” Kapteiņa 
Zolta ielā 121

Biedrība 
„Latvijas Sarkanais Krusts”
baiba.apsite@inbox.lv
tālr. 26120242

Cittautiešu integrācijai sabiedrībā
Pasākumi cittautiešu integrēšanai sabiedrībā, sniedzot informāciju un at-
balstu viņiem saprotamā veidā. Individuālās karjeras konsultācijas notiek 
pēc iepriekšējas pieteikšanās pie projekta koordinatores

Nodibinājums 
„Fonds – Jūrmala cilvēkam”
Indra Urdziņa-Merca
indra.urdzina@inbox.lv 
tālr. 22070250

Plašāka informācija par projektiem – mājaslapā www.jurmala.lv, 
sadaļā „Sabiedrība” – 

„Iedzīvotāju iniciatīvas projekti”.
Projektu kalendāru sagatavoja Lelde Brača, 

Attīstības pārvalde

Jūrmalas pilsētas domes ēkā 
atklāta Jūrmalas mākslinieku 
biedrības akvareļu darbu izstā-
de „Bezgalīgā tāle”, kas aptver 
divpadsmit darbus, divpadsmit 
gada mēnešus, veidojot kalendā-
ru 2016. gadam.

Izstādē piedalās divpadsmit au-
tori: Ligita Caune, Andrejs Ģērma-
nis, Baiba Māzere, Maija Elizabete 
Meņģele, Una Ostvalde, Līvija Bri-
gita Pavlovska, Ieva Spalviņa, Jānis 
Spalviņš, Zigmunds Šņore, Andris 
Švalbe, Antons Vaivods un Inese 
Ziemele.

Sākotnēji izstāde bija apskatā-
ma Jūrmalas pilsētas muzejā, ta-
gad – Jūrmalas pilsētas domē. 

Ideja veidot izstādi un akvare-
listu darbu kalendāru radās, pie-
daloties projektu konkursā „Pro-
fesionālās mākslas pieejamība 
Jūrmalā 2015. gadā”, kura mērķis 
ir sekmēt profesionālās mākslas 
pieejamību Jūrmalas kultūras 
iestādēs un citās Jūrmalas iedzī-

votājiem un viesiem pieejamās 
vietās, lai popularizētu Jūrmalu kā 
augstvērtīgas mākslas norises vie-
tu un nodrošinātu sabiedrībai ie-
spēju baudīt profesionālo mākslu.

Akvarelistu izstādes vienmēr 
ir liels notikums Latvijas mākslā. 
Izstādes un kalendāra akvareļu 
darbi ir ieskats autoru radošajā 
daiļradē, atklājot mākslinieku da-
žādos rokrakstus un tēmu izvēli. 
Akvarelistu kalendāra 2016. gada 
divpadsmit mēnešu lapās ieska-
nas Aspazijas un Raiņa jubilejas 
gada noskaņas, kas ir tikpat ne-
tverami gaisīgas kā akvareļu otu 
krāsu pieskārieni papīram, radot 
smalku, caurspīdīgu efektu akva-
reļu darbos.

Veidojot kalendāra akvareļu 
izstādi, par savu moto izvirzījām 
Raiņa vārdus: „Meklēsim augstā-
ko varu iekš cilvēces, paši iekš se-
vis – kultūrā, dailē un garā.”

Līvija Brigita Pavlovska, 
Jūrmalas mākslinieku biedrība

Neparasta fotoizstāde 
„turpinām dzīvot... skaisti!” 

izstādes darbi veido kalendāru

Andris Sīmanis. 
No izstādes darbiem.

JŪRMALAS
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5. novembrī plkst. 18 Jūrmalas 
pilsētas muzejā tiek atklāta Gu-
nāra Daiņa Sproģa gleznu izstāde 
„Pie jūras dzīve mana”.

Šādu nosaukumu mākslinieks 
Gunārs Dainis Sproģis izvēlējies 
savai 15. personālizstādei, kuru 
Jūrmalas pilsētas muzejā varēs 
aplūkot līdz 29. novembrim.

Gunārs Dainis Sproģis dzimis 
1929. gadā, un viņa profesionālā 
dzīve saistīta ar inženiera kons-
truktora darbu, taču radošais 
gars licis meklēt ceļu uz mākslas 
pasauli. 1973. gadā sācis glez-
niecības studijas pie gleznotā-
ja Aleksandra Zviedra, bet jau 

1979. gadā Rīgā sarīkojis pirmo 
personālizstādi. No 1979. gada 
gleznošanas studiju Lielajā Ģildē 
vada brāļi Ģērmaņi, vēlāk Aus-
ma Danemane, un Gunārs Dai-
nis Sproģis ir šīs studijas dalīb- 
nieks.

Mākslinieks glezno eļļas tehnikā 
ainavas, klusās dabas, marīnas, 
arī portretus. Aleksandra Zviedra 
iespaids jūtams mīlestībā pret jū-
ras skaistumu un tās mūžīgo mai-
nību, tādēļ jūras ainavas izstādītas 
vairākās starptautiskās mākslas 
izstādēs „Marīna” Jūrmalas pilsē-
tas muzejā. Gunārs Dainis Spro-
ģis vasaras pavada Jūrmalā, un tā  

viņam izveidojusies cieša draudzī-
ba ar Jūrmalas mākslinieku grupas 
dalībniekiem. 

Mākslinieks ir aktīvs izstāžu ap-
meklētājs, no 2012. gada iesais-
tījies Rīgas Aktīvo senioru aliansē 
un aktīvi pauž savus uzskatus par 
Latvijas politikas procesiem. 

Gunārs Dainis Sproģis uz dzīvi 
skatās ar gaišu smaidu, priecājas 
par dabas krāšņumu, labu mūziku 

un teātri, velta mīļus vārdus satik-
tajiem cilvēkiem. Arī viņa gleznas 
izstaro prieku, Latvijas dabas aina-
vu daudzkrāsainību, ziedu krāšņu-
mu, jūras un saules krāsu saspēli, 
tādēļ vairāk nekā 950 mākslinieka 
darbu atrodas privātās kolekcijās 
ASV, Lielbritānijā, Dānijā, Izraēlā, 
Krievijā, Vācijā, Igaunijā, Zviedrijā 
un citās valstīs. 

Dace Ķezbere

Jūrmalas pilsētas muzejā atklā-
ta mākslinieces Helgas Jaksones 
gleznu izstāde „Viņas”.

Par izstādi pati māksliniece stās-
ta: „Izstādē ietvertas divas dažā-
das ekspozīcijas: viena sastāv no 
manu darbu retrospekcijas, otrā 
ir gleznas, kas gleznotas uz karto-
niem ar ierobežotu krāsu paleti, 
lietojot tikai četras krāsas. Pār-
svarā tā ir dokumentāla portretu 
galerija – man pazīstamas un no-
zīmīgas sievietes – kolēģes, drau-
dzenes. Tēli ir fiksēti kādā no viņu 
dzīves mirkļiem, kas man šķituši 
saistoši. Tie ir it kā skicēti ar krāsu 
uz kartona. Portrets un konkrētu 
cilvēku attēlošana līdz šim nav bi-
jusi mana radošā darba prioritāte. 

Mani vairāk saistīja tēlu un domas 
vispārinājums, krāsu laukumu 
kārtojums un kontrasti, līniju ritmi 
un formu plastiskums.” 

Izvēlēties mākslas ceļu Helgai 
Jaksonei savulaik palīdzēja gan 
nejaušība, gan laimīgu sakritību 
virkne. Kā jau daudziem māksli-
niekiem, ceļš no Pionieru pils bēr-
nu zīmēšanas pulciņa Helgu aizve-
da uz Jaņa Rozentāla Rīgas Māk-
slas vidusskolu (īpaša pateicība 
skolotājam Arnoldam Griķim), kur 
mākslas pamatu apguve bija ļoti 
mērķtiecīgi organizēta, ar izteiktu 
virzību uz nākamo pakāpi – Valsts 
Mākslas akadēmiju. 

Mācību laikā liela nozīme bija 
tieši saskarsmei ar izcilām perso-
nībām, tādām kā Konrāds Ubāns, 
Eduards Kalniņš, Ģirts Vilks, Indu-
lis Zariņš, Romis Bēms, Boriss Bēr-
ziņš, Imants Vecozols, Rita Valnere 
un citi. Īpaša nozīme mākslinieces 
radošās izaugsmes veicināšanā 
bija profesoram Indulim Zariņam, 
kuram piemita liels personības 

šarms un spilgta individualitāte. 
Viņš iemācīja domāt māksliniecis-
kās kategorijās, kā arī izpausties 
radoši un drosmīgi. 

Māksliniecei tuvs ir tieši sievietes 
tēls, kas šķiet pašsaprotami, un to-
mēr tas nav konkrētas sievietes tēls. 
Nemēģinot ar to identificēties, drī-
zāk gan ar tā palīdzību noskaidrot 
sev svarīgus jautājumus. Tā ir sievie-
te, kas attieksmē pret laika ritumu 
un pasaulē notiekošiem procesiem 
ir distancēti vērojošā, tomēr iekšēji 
ļoti aktīvā pozīcijā. Tas ir ļoti indi-
viduāli, kā katrs mākslinieks nonāk 
pie mākslas darba. Māksliniecei tie 
ir mirkļa impulsi, skaņa, krāsa, gais-
ma, smarža vai pateikts vārds.

Arī interese par krāsu periodiski 
ir mainījusies – no tonāli telpiskām 
un gleznieciski harmoniskām krāsu 
attiecībām uz tīrām spektrālām krā-

sām un to kontrastiem. Vienmēr fas-
cinējuši lieli krāsu laukumi un īpaši 
tas, kā tie izskatās lielās telpās, kā tie 
piepilda telpu un maina tās noskaņu. 
Šādus eksperimentus ar krāsu varēja 
atļauties, gleznojot interjera glezno-
jumus Latvijas Universitātes Pedago-
ģijas fakultātes vestibilā. 

Periodiski Helgu Jaksoni aizrā-
vusi arī faktūra. Interese par to 
ir devusi stimulu eksperimentēt 
ar glezniecībai netradicionāliem 
materiāliem un tehniskajiem lī-
dzekļiem, kā arī apgūt dažādus 
mūsdienīgus materiālus un teh-
noloģijas. Tādi materiāli izmantoti 
viesnīcas „Konventa sēta” interje-
ra gleznojumos. 

Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā 
apskatāma līdz 15. novembrim. 

Diāna Josta, 
Jūrmalas pilsētas muzejs

5. novembrī plkst. 17 Jūrmalas 
Mākslas skolā tiek atklāta izstā-
de „Septiņas valstības”, kurā būs 
apskatāmi multimediālās māk-
slinieces Sabīnes Moores sātīgi 
krāsainie papīrgriezuma tehnikas 
ilustrācijas darbi un instalācija, 
kas tapusi, rotaļājoties ar papīru.

Izstāde „Septiņas valstības” ir 
stāsts par dzīvajiem organismiem, 
kas klasificēti septiņās grupās: vī-
rusi, prokarioti, eikarioti, dzīvnie-
ki, sēnes, augi, vienšūņi. Sabīne 
Moore šīs radības ir atdzīvinājusi 
košā, atraktīvā veidā, spēlējoties 
ar formu un krāsām.

„Jau kādus sešus gadus spēlējos 
ar ielas mākslas projektu – ar šķē-
rītēm griežu dzīvnieku formas uzlī-
mes, dāvinu tās draugiem, rotāju 
miskastes un notekcaurules, elek-
trības kastes, līmēju visās valstīs un 
pilsētās, kur ceļoju. Katra zvēra for-
ma ir unikāla, cenšos pēc iespējas 
daudzveidīgāk atainot dzīvnieku 
valstību. Bet tā ir tikai viena valstī-
ba. Izstādes ideja ir par septiņām 
valstībām. Sākotnēji tā saistījās ar 
sēnēm un mežu, biezokni, bet no-
lēmu to izvērst plašāk – parotaļā-
ties ar to, kā varētu izskatīties pat 
vīrusi, baktērijas un amēbas,” par 
izstādi stāsta Sabīne Moore.

Sabīne Moore ir multidisciplināra 
māksliniece, dzimusi 1990. gadā. 
Darbojas tādās jomās kā animācija, 
ilustrācija, mūzika (segvārds „Wa-
terflower”), VJ un video, glezniecī-
ba un instalācija. Izstāde apskatāma 
līdz 5. janvārim. 

Anna Vanaga, 
Jūrmalas Mākslas skola

„Septiņas 
valstības” 
Jūrmalas 
Mākslas skolā 

Helgas Jaksones 
gleznu izstāde „Viņas” 

Helga Jaksone. No izstādes darbiem.

Gunārs dainis Sproģis. „Pie jūras dzīve mana”

Mākslinieka gleznas izstaro prieku, Latvijas dabas ainavu daudzkrāsai-
nību, ziedu krāšņumu, jūras un saules krāsu saspēli.

Gunārs Dainis Sproģis. No izstādes darbiem.

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens
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Aicinām apmeklēt!
kultūras, izglītojošie un 
atpūtas pasākumi Jūrmalā

JŪRMALA – ASPAZIJAS
UN RAIŅA PILSĒTA

ASPAZIJAS MĀJĀ
Z. Meierovica prospektā 18/20; 
tālr.: 67769445, 26319755, 
28674711

• Kultūrvēsturiska izstāde „Aspa-
zija un Eiropa”; apskatāma līdz 
2016. gada 5. janvārim. 

MAJORU VIDUSSKOLĀ
Rīgas ielā 3
• 7. novembrī mazākumtautību 
skolu skatuves runas mākslas 
konkurss „Godinām Raini un 
Aspaziju”: plkst. 11 konkurss; 
plkst. 15 koncerts un apbal-
vošana. Ieeja bez maksas.

JŪRMALAS TEĀTRĪ
 Muižas ielā 7; tālr. 67751089
• 13. novembrī plkst. 17 Jūrma-
las jauniešu teātra „Rainis&CO” 
izrāde „Stikla kalna mantinieki” 
pēc Raiņa saulgriežu pasakas 
„Zelta zirgs” motīviem. 
Režisors – Imants Jaunzems. 
Ieejas maksa 2,80 eiro.

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ
Tirgoņu ielā 29; tālr. 67764746
• Multimediāla ekspozīcija 
„Raiņa telpa. Plašums. Dziļums. 
Bezgalība”. Autors – mākslinieks 
Ivars Mailītis; apskatāma līdz 
2016. gada 2. janvārim. 

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMĒ
Jomas ielā 1/5 (1. stāvā)
•  No 11. novembra gadskār-
tējā konkursa izstāde „Jā/
NeATKARĪBA”; apskatāma līdz 
4. decembrim.
• Jūrmalas akvarelistu izstāde 
„Bezgalīgā tāle”;  
apskatāma līdz 9. novembrim.
Darbdienās no plkst. 9 līdz 17.

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ
Tirgoņu ielā 29; tālr. 67764746
• 5. novembrī plkst. 18 Gunāra 
Daiņa Sproģa gleznu izstādes  
„Pie jūras dzīve mana” atklāšana; 
apskatāma līdz 29. novembrim.
• 7., 8. novembrī plkst. 12–15 
mobilā grafikas darbnīca „Grafikas 
iespēju jūra” – „Jūrmala naktī”. 
Radošās darbnīcas lieliem un 
maziem. Dalību pieteikt pa  
tālr. 28390077, 29206972.  
Ieeja bez maksas.
• 11. novembrī plkst. 18 „Dzie-
dam tautas dziesmas”. Aicināti 
visi dziedāt gribošie ļaudis dziedāt 
tautas dziesmas savam un citu 
priekam.
• 20. novembrī plkst. 17  
„Avanti – Jūrmalai!”. Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
vokālās nodaļas studentu 
koncerts. Organizē Hermaņa 
Brauna fonds. Ieeja bez maksas. 
• 20. novembrī plkst. 18 
gleznotāja Valda Ķikuta izstādes 
„Jūra” atklāšana; apskatāma līdz 
13. decembrim.
• Mākslinieces Helgas Jaksones 
gleznu izstāde „Viņas”; apskatāma 
līdz 15. novembrim.
• Andra Sīmaņa, Unas Libertes, 
Ojāra Griķa fotoizstāde „Turpinām 

dzīvot... skaisti”; apskatāma līdz 
29. novembrim.
• Pirmdienās plkst. 15–16.30 
„Pasaku darbnīca” – iespēja 
apskatīt muzeja izstādes, zīmēt, 
sacerēt pašiem savas pasakas; 
„Radošā darbnīca” – darbošanās 
ar dažādiem materiāliem un krā-
sām, dekoru un interjera priekš-
metu izgatavošana; „Smilšu spēļu 
terapija” – emocionālā līdzsvara 
un saskarsmes prasmju attīstīšana 
ar smilšu terapijas palīdzību.
• Trešdienās plkst. 12–16.30,  
sestdienās 10.30–15 zīmēšanas 
un gleznošanas studija „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies”. Profe-
sionālas mākslinieces Baibas 
Māzeres vadībā iespēja apgūt 
zīmēšanas un gleznošanas 
prasmes.
• Pastāvīgā vēstures ekspozīcija 
„Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūror-
ta vēsture 18.–20. gadsimtā”.
Plkst. 10–17; pirmdienās,  
otrdienās muzejs slēgts.  
Ieeja bez maksas. 

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJĀ
Tīklu ielā 1A; tālr. 67754909
• Pastāvīgā ekspozīcija „Jūrmalas 
zvejnieku sēta 19.–20. gadsimtā”. 
Enkuru un zvejas laivu kolekcija, 
virvju vīšanas darbnīca.
Plkst. 10–17; pirmdienās muzejs 
slēgts. Ieeja bez maksas.

ASPAZIJAS MĀJĀ
• Z. Meierovica prospektā 18/20; 
tālr.: 67769445, 26319755, 
28674711 
• Pastāvīgā vēsturiskā interjera 
ekspozīcija „Radošas personības 
mājvieta Jūrmalā, 1933.–1943. 
gads”.
• Plkst. 10–17; pirmdienās, 
svētdienās muzejs slēgts. Ieeja bez 
maksas. Ekskursijas un apmeklē-
jumu grupām pieteikt iepriekš.

JŪRMALAS TEĀTRĪ
Muižas ielā 7; tālr. 67751089
• 8. novembrī plkst. 16 pēdējo 
reizi! Ē. Vilsona „Īkstīte”. Muzikāla 
izrāde bērniem divās daļās. 
Režisore – Gunta Mīlenberga. 
Ieejas maksa 3 eiro. 
• 22. novembrī plkst. 16 Vizmas 
Belševicas luga „Patiess stāsts 
par Čingo Babu, Lielo Gliemezi 
un Jūras Karaļa bēdām”. Izrāde 
bērniem. Režisors – Aigars Balulis. 
Izrādē piedalās stepa deju studija 
„Top Tap Company”.  
Ieejas maksa 3 eiro. 
• 29. novembrī plkst. 16 Jūrmalas 
Leļļu teātra studijas izrāde „Rūķi 
un pūķa ola”. Autore – Dace La-
senberga. Ingunas Radziņas lelles 
un režija. Ieejas maksa 3 eiro.

JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRĀ
Jomas ielā 35; tālr. 67764446
• 6. novembrī plkst. 18 „Dubult-
portrets – Anda un Elīna Līces”. 
„Ezers. Mīlestības”. Prozas un 
dzejas lasījumi. Ieeja bez maksas. 
• 13. novembrī plkst. 18 kinolek-
torijs par Jūrmalu (kinohroniku 
programma un lekcija). Kino 
programmu komentēs un par hro-

nikām un notikumiem stāstīs kino 
zinātnieks Agris Redovičs. Ieeja 
bez maksas.
• 19. novembrī plkst. 10 Liepā-
jas Leļļu teātra izrāde „Lācēna 
Ziemassvētki”. Režisors – Rihards 
Belte. Ieejas maksa 2 eiro. Biļešu 
rezervācija pa tālr. 20371567
• 20. novembrī plkst. 19  
Jūrmalas Kultūras centra Kauguru 
Kultūras nama jauniešu teātra 
„Eksperiments” izrāde pēc Raiņa 
lugas „Jāzeps un viņa brāļi”  
motīviem „Jāzeps un …”.  
Režisore Dace Umbraško. 
 Ieeja bez maksas.
• Anitras Bērziņas gleznu izstāde 
„Siltums”; apskatāma līdz  
30. novembrim. Ieeja bez maksas.
Izstādes apmeklēšanas laiks: 
darbdienās plkst. 13–18,  
sestdienās slēgts, svētdienās 
plkst. 13–17.

DZINTARU KONCERTZĀLES 
MAZAJĀ ZĀLĒ

Turaidas ielā 1; tālr. 67762092 
• 7. novembrī plkst. 20 Aurēlija 
Šimkus. Solokoncerts. 
• 8. novembrī plkst. 15 koncer-
tuzvedums „Dagdas skiču bur-
tnīcas.” Ieeja bez maksas.
• 9. novembrī plkst. 12 koncer-
tu cikls skolu jaunatnei „Mūzika 
tev Dzintaros”. 1. abonementa 
koncerts „Pasaka par Ķēniņu 
Strazdubārdu”. 
• 21. novembrī plkst. 19 Latvi-
jas Radio korim – 75. „Tas vārds. 
Daugava”.
• 25. novembrī plkst. 16  
Venēcijas koncertstāsts.
Biļetes uz koncertiem „Biļešu 
paradīzes” kasēs.

JŪRMALAS MŪZIKAS 
VIDUSSKOLĀ

Smilšu ielā 7; tālr. 67764498
• 25. novembrī plkst. 17 Jūrma-
las pilsētas domes līdzfinansēto 
iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
konkursā atbalstīta projekta 
festivāls „Avanti – Jūrmalai!”. 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas 
klavieru nodaļas audzēkņu 
koncerts „Čaikovskim – 175”. 
Organizē Hermaņa Brauna fonds. 
Ieeja bez maksas.

MĀKSLAS STACIJĀ „DUBULTI”
• Latvijas jauno mākslinieku 
projekts – izstāde „Džemma 90”; 
apskatāma līdz 5. decembrim. 
Ieeja bez maksas. Katru dienu 
plkst. 10–19.

DUBULTU EV. LUT.
BAZNĪCAS DRAUDZES MĀJĀ

Baznīcas ielā 13; tālr. 67755806
• Larisas Kolidzejas izstāde „Ziedu 
gadalaiki”, tehnika – izšūšana ar 
lentēm; apskatāma līdz 15. no-
vembrim. Ieeja bez maksas. 
Darbdienās plkst. 10–16, svētdien 
12–14, sestdien slēgts. 

 JŪRMALAS MĀKSLAS SKOLĀ
Strēlnieku prospektā 30; 
tālr. 67767529
• 5. novembrī plkst. 17  
izstādes „Septiņas valstības”  
atklāšana. Sabīnes Moores ilus-
trācijas papīrgriezuma tehnikā, 
instalācija. Izstāde apskatāma līdz 
2016. gada 5. janvārim.  
Ieeja bez maksas.
Darbdienās plkst. 13–20, sestdienās 
plkst. 10–20, svētdienās slēgts.

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens
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7. novembrī plkst. 20 atjaunotajā 
vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē 
notiks cikla „Dzimuši Latvijā” ot-
rais koncerts, kurā varēsim baudīt 
starptautisko konkursu laureātes, 
jaunās un talantīgās pianistes Au-
rēljas Šimkus izcilo sniegumu.

Grācija un vieglums, skaidrs re-
dzējums un pamatīgums raksturo 
gados vēl jauno, bet apņēmīgo 
pianisti Aurēliju Šimkus. Viņa ne-
vairās ne no sarežģītiem, nopiet-
niem opusiem, ne iestudēt pēdējo 
no Johana Sebastiāna Baha sace-
rējumiem – „Fūgas māksla”. Savu-
kārt par gara radiniekiem mūzikā 
Aurēlija Šimkus dēvē 20. gadsimta 
pirmās puses modernistu Albanu 
Bergu un krievu mūzikas impre-
sionistu Aleksandru Skrjabinu, 
kura Otro sonāti klavierēm dzirdē-
sim koncertā. Līdzās iepriekšmi-
nētajiem skaņdarbiem Aurēlijas 
Šimkus solokoncertā varēsim bau-

dīt Johana Sebastiāna Baha „Kap-
ričo mīļotā brāļa aizbraukšanai” 
un „Tokātu un fūgu re minorā”, kā 
arī Ferenca Lista „Ceļojumu gadu” 
Otrās burtnīcas 1. daļu „Saderinā-
šanās” un „Fantāziju un fūgu par 
B-A-C-H tēmu”.

Jaunā un talantīgā pianiste Au-

rēlija Šimkus (1997) klavierspēli 
sāka apgūt četru gadu vecumā un 
visai agri uzsāka arī starptautisku 
karjeru, kļūstot par Dortmundes 
Mocarta biedrības balvas laureāti 
un izcīnot trešo vietu 11. starptau-
tiskajā „KlavierOlymp” pianistu 
konkursā Vācijas pilsētā Bādkisin-

genē. Šiem panākumiem sekoja 
koncerti prestižajā festivālā „Kisin-
genes vasara” (Kissinger Sommer), 
solokoncerti Šveicē, kā arī uzstāša-
nās kopā ar Anglijas kamerorķestri 
un Varšavas Filharmonijas orķes-
tri. Pirmo solokoncertu pianiste 
sniedza 11 gadu vecumā Kauņas 
Starptautiskajā kamermūzikas fes-
tivālā Lietuvā, kur uzstājās kopā ar 
Kauņas Filharmonijas kamerorķes-
tri, bet pirmo koncertu Rīgā, Lie-
lajā ģildē, Aurēlija Šimkus sniedza 
2013. gada aprīlī, neilgi pirms sava 
debijas solokoncerta Vācijas pilsē-
tā Herdekē. Tā paša gada rudenī 
klajā nāca Aurēlijas debijas soloal-
bums „Scherzo”, kas tika izdots 
Vācijas ierakstu kompānijā „ARS 
Produktion” (2013). Ievērojamais 
vācu žurnāls „Piano News”, ar vis-
augstāko novērtējumu recenzējot 
šo debijas albumu, atzīmējis, ka 
Aurēlija Šimkus ir izcila pianiste un 

īsts atklājums. Savukārt laikraksts 
„Westfalische Rundschau” viņas 
klavierspēlē apbrīnojis dvēselisku-
mu, kas piepildīts ar izsmalcinātā-
ko muzikalitāti un jutekliskumu. 

Nākamajā sezonā klausītāju 
vērtējumam tiks piedāvāts jau ot-
rais Aurēlijas Šimkus soloalbums. 
Savukārt koncertu kalendārā 
ieplānota viesošanās Ingolšta-
tē, kur pianiste muzicēs kopā ar 
Dortmundes filharmoniķiem un 
Gruzijas kamerorķestri, kā arī 
Dortmundes Filharmonijā un Bai-
reitas pilsētas koncertzālē.

„Dzimuši Latvijā” ir jauns koncer-
tu cikls, kura ietvaros atjaunotajā 
vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē 
notiks izcilu Latvijas mākslinieku so-
lokoncerti, kuri savu meistarību no-
stiprinājuši un atzinību guvuši ārpus 
Latvijas robežām. 

Mārtiņš Pučka, 
Dzintaru koncertzāle

9AiciNA dziNtArU koNcertzāLe

 KAUGURU KULTŪRAS NAMĀ
Raiņa ielā 110; tālr. 67740700
• 10. novembrī plkst. 19.30 
„Peldēšanās gongu skaņās”. 
Nodarbību vada sertificēta gongu 
meistare Dace Straume. Tālrunis 
uzziņām 22007246.
• Egila Helmaņa fotoizstāde „Atva-
das no Afganistānas”; apskatāma līdz 
18. novembrim. Ieeja bez maksas.

ĶEMERU VIDUSSKOLĀ
 Tukuma ielā 10
• 17. novembrī plkst. 19 Latvijas 
Republikas proklamēšanas 97. ga-
dadienas svinības Ķemeros. Ķe-
meru vidusskolas skolēnu koncerts 
un ar literāri muzikālu programmu 
uzstājas aktieris Varis Vētra. Balle 
ar grupu „Velvets“.

BULDURU BIBLIOTĒKĀ
Edinburgas prospektā 89;  
tālr. 67753349
• No 9. līdz 20. novembrim  
plkst. 10 pasākumu cikls pirmss-
kolas un sākumskolas vecuma 

bērniem „Mēs – Latvijas bērni”. 
Lūgums iepriekš pieteikties pa  
tālr. 67753349.

JŪRMALAS CENTRĀLAJĀ 
BIBLIOTĒKĀ 

Dubultu prospektā 42;  
tālr. 67767504
• 5. novembrī plkst. 17 tikšanās 
ar Baltijas Asamblejas un Dzintara 
Soduma balvu literatūrā laureātu, 
grāmatas „Svina garša” autoru 
rakstnieku Māri Bērziņu.
•  Maritas Raubas fotoizstāde 
„Latvijas stāsts”; apskatāma līdz 
30. novembrim.

DUBULTU BĒRNU BIBLIOTĒKĀ
Strēlnieku prospektā 38A/2;  
tālr. 67760653
• 5. novembrī plkst. 14  
„Mazās rociņas Latvijai”. Radošā 
darbnīca – lukturīšu izgatavošana.

A. KRONENBERGA SLOKAS 
BIBLIOTĒKĀ

Raiņa ielā 3; tālr. 67732288

• 11. novembrī plkst. 16  
„Slokai – 760”. Seno pastkaršu izstā-
des „Senču mantojums” atklāšana. 
Lektore – Jūrmalas pilsētas muzeja 
galvenā vēstures speciāliste Inga 
Sarma. Izstāde apskatāma līdz  
30. decembrim.
• Gleznu izstāde „Slokas atspulgi 
Jūrmalas mākslinieku darbos”. 
Maira Veisbārde, Andris Bērziņš, 
Dzintars Adienis, Jānis Veiss, Inta 
Ozoliņa un Imants Ozoliņš.  
Apskatāma līdz 31. decembrim. 

KAUGURU BIBLIOTĒKĀ
Engures ielā 4A; tālr. 67735215
• 12. novembrī plkst. 11 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. 
Rīta stundas lasījums bērniem. 
Latviešu tautas pasaku „Zvēru 
karš” lasa Jūrmalas teātra aktrise 
Inguna Radziņa. Lūgums iepriekš 
pieteikties pa tālr. 67735215.
• 12. novembrī plkst. 16 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.  
K. Hamsuna darba „Ceļinieks klusi 
koklē” fragmentu lasa aktieris 

Rūdolfs Plēpis.
• 25. novembrī plkst. 16 „Par 
teātri, Imantu Ziedoni un dzīvi”. 
Tikšanās ar aktrisi Ausmu 
Kantāni-Ziedoni.
• Fotomākslinieka Marģera 
Martinsona fotogrāfiju izstāde 
„Bākugunis”; apskatāma līdz 
30. novembrim.

ĶEMERU BIBLIOTĒKĀ
Tukuma ielā 20; tālr. 67765516
• 25. novembrī plkst. 16 tema-
tisks pasākums par un ar tējām 
„Tējas pasaule”.

INTAS UN IMANTA OZOLIŅU 
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Kāpu ielā 143/3; tālr.: 67766447 
(vakaros), 29401393, 28391308 
(iepriekš piesakoties)
• Jūrkalnes plenēra darbu izstāde 
„Citā krastā”; apskatāma līdz  
30. novembrim. Ieeja bez maksas.
• Mākslinieka Imanta Ozoliņa 
darbistabas apskate, iepazīšanās 
ar grafikas darbiem.

MĀKSLAS GALERIJAS GLEZNU 
TEĀTRA „ART” REZIDENCĒ 
„INNER LIGHT”

Omnibusa ielā 19; tālr.: 
67871937, 25853833, 29628517
• „Fraktālā grafika „Inner Light””. 
Romāna Hodirjeva un Aleksandra 
Jermolajeva eksperimentālās 
grafikas gleznu izstāde.
• Vitālija Jermolajeva gaismas 
gleznu izstāde „Gaismas ceļo-
jums”. Gaismas glezniecība „Inner 
Light” arhitektūrā un glezniecībā.
• Liānas Ņikoļinas lietiš-
ķās mākslas darbu izstāde 
„Jūrmala–Milāna–Rīga”.
Ieejas maksa 3 eiro.  
Pensionāriem un skolēniem, 
uzrādot apliecību, 1 eiro.
Galerija atvērta katru dienu  
plkst. 11–17. 

Iespējamas izmaiņas. 
Sekojiet līdzi informācijai 

mājaslapā 
www.jurmala.lv!

Kultūras pasākumu kalendāru 
sagatavoja Kultūras nodaļa

Ar solokoncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies jaunā un talantīgā pianiste Aurēlja Šimkus

8. novembrī plkst. 15 Dzintaru 
koncertzālē būs iespēja redzēt 
un dzirdēt Raiņa un Aspazijas 
150. jubilejas gadā tapušo muzi-
kāli poētisko koncertuzvedumu 
„Dagdas skiču burtnīcas”. To vei-
dojuši domubiedri – dziedātāja 
Ieva Parša, režisors Uģis Brikma-
nis un muzikologs Orests Silab-
riedis.

Raiņa dzejas lasījumi mūzikā
Muzikāli poētiskais koncertuz-

vedums „Dagdas skiču burtnīcas” 
pirmizrādi piedzīvoja 10. sep-
tembrī. Tajā skan Raiņa dzejas la-
sījumi līdzās astoņu Latvijas kom-
ponistu jaundarbiem. Tos radījuši 
dažādu paaudžu atšķirīgu radošo 
rokrakstu īpašnieki – Maija Einfel-
de (1939), Pēteris Plakidis (1947), 
Mārīte Dombrovska (1977), Gun-
dega Šmite (1977), Andris Dzenī-
tis (1978), Oskars Herliņš (1980), 
Santa Bušs (1981), Jēkabs Jančev-
skis (1992).

Katram komponistam bija ie-
spēja izvēlēties jebkuru dzejoli no 
jebkuras skiču burtnīcas. Pavasarī 
kļuva zināms, ka komponistu uz-
manības lokā galvenokārt bijušas 

krājuma daļas „Addio bella” un 
„Uz mājām”.

Romāns dzejoļos
„Dagdas skiču burtnīcas” ir 

viens no trauslākajiem un noslē-
pumainākajiem Raiņa dzejas krā-
jumiem. Kāds rakstnieks, vārdā 
Dagda, domā, vēro, aizceļo, at-
griežas, mīl un pieraksta to visu. 
Rainis saka – tas ir romāns dzejo-
ļos. Un mēs nojaušam, kas ir šis 
Dagda – tik atklāts, tik nesapro-
tams, tik aizkustinoši neveikls, tik 
lidojoši radošs.

Koncertuzvedumā piedalās 
dziedātāji Ieva Parša un Krišjānis 
Norvelis. Pie klavierēm – viens no 
izcilākajiem koncertmeistariem 
Latvijā – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas kamermūzi-
kas profesors Aldis Liepiņš. Ar altu 
uzvedumā piedalīsies „Sinfonietta 
Rīga” un kvarteta „Quadra” mū-
ziķis Pēteris Trasuns. Ar trompe-
ti uzvedumu papildinās Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra 
un „Sinfonietta Rīga” mūziķis, 
patlaban Latvijas labākais kla-
siskās mūzikas trompetists Jānis  
Porietis.

Videokadros – 
Raiņa jaunu dienu zeme

Uzveduma „Dagdas skiču bur-
tnīcas” būtiska sastāvdaļa ir vi-
deoscenogrāfija – būs redzami 
kadri, kas tapuši Jašas ūdeņos Rai-
ņa agras jaunības gadu teiksmai-
najā Jasmuižā; būs Daugavas teju 
vai zemūdens pārpeldēšana Du-
navas pārceltuvē netālu no Raiņa 
bērnības vietas Tadenavas; būs 
skati, kas tverti pa vilciena logu, 
šķērsojot Sēliju un Latgali.

„Ceļš – aizbraukšana un atgrie-
šanās. Ūdens – mūžīgās dzīvības 
avots. Dagdas mistērija nav atmi-
nama, bet tā ir pieskarama. „Dag-
das skiču burtnīcu” veidotāji būs 
laimīgi tuvoties Raiņa personības 
romantiskākajām šķautnēm kopā 
ar interesentiem visā Latvijā,” pauž 
muzikologs Orests Silabriedis.

Profesionālās mākslas pieeja-
mības veicināšanas projektu kon-
kursā koncertuzvedumu atbalstī-
jusi Jūrmalas pašvaldība, tāpēc 
to var apmeklēt bez maksas. Bez-
maksas ielūgumus uz koncertuz-
vedumu var saņemt Dzintaru kon-
certzāles informācijas centrā. 

Nora Rieksta

raiņa „dagdas skiču burtnīcas” Jūrmalā

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens



05.11.2015. Nr.62 (97)NotikUMi JūrMALā10

Jūrmalai veltīts kinolektorijs

Jauniešu teātru pirmais festi-
vāls un konkurss pulcēja deviņus 
jauniešu teātru kolektīvus, kopu-
mā vairāk nekā 150 dalībnieku no 
Jūrmalas, Kuldīgas, Limbažiem, 
Ķekavas, Liepājas un Iecavas, fes-
tivālā viesojās arī teātra studija no 
Baltkrievijas.

„Pirmais jauniešu teātru fes-
tivāls Jūrmalā aizvadīts tiešām 
veiksmīgi – ir liels prieks un gan-
darījums par aizrautīgo un talan-

tīgo jauno paaudzi, kas saredz 
mūsu bagātās kultūras vēr-
tības,” saka Jūrmalas pilsē-
tas domes Kultūras nodaļas 
vadītāja Agnese Miltiņa. 
„Latvijas jauniešu teātru 
festivāls tika organizēts 
par godu Raiņa un Aspa-
zijas jubilejai ar mērķi aktualizēt 
dzejnieku daiļradi jauniešu vidū. 
Dzejnieku jubilejas gadam izska-
not, Rainim un Aspazijai veltītas 
kultūras norises Jūrmalā turpinā-
sies, un uzskatu, ka mums ir jārod 
iespēja turpināt jauniešu teātru 
festivālu ar jaunas teātra valodas 
meklējumiem Jūrmalā arī turp-
māk.”

Par konkursa laureātiem sa-
skaņā ar žūrijas vērtējumu kļuva 
Ķekavas „Jaunais Miltu teātris” 
ar izrādi „5 Raiņi un Aspazija”. 
„Jaunais miltu teātris” saņēma arī 
žūrijas specbalvu par oriģinālāko 
dramaturģiju, asprātīgi un oriģi-
nāli risinot Raiņa un Aspazijas at-
tiecības, kā arī atklājot Aspazijas 
nozīmi Raiņa personības izveidē.

Veselas trīs balvas Jūrmalas jau-
niešu teātriem! Nominācijā „Par 
komandas darbu izrādē” balvu 

saņēma Jūrmalas jauniešu teātris 
par Raiņa saulgriežu pasakas „Zel-
ta zirgs” iestudējumu „Stikla kalna 
mantinieki” Imanta Jaunzema reži-
jā. „Romantiskākā izrāde” – Majo-
ru vidusskolas teātris ar Aspazijas 
dzejas iestudējumu „Nekur vairs 
puķes nezied tā”. Savukārt nomi-
nācijā „Idejiskākā izrāde” balva 
Kauguru kultūras nama jauniešu 
teātrim „Eksperiments” par izrā-
di „Jāzeps un …”, kas veidota pēc 
Raiņa lugas „Jāzeps un viņa brāļi” 
motīviem. Festivāla viesiem no 
Baltkrievijas divas balvas – „Par iz-
smalcinātu tradicionālu klasikas in-
terpretāciju” Raiņa lugai „Pūt, vēji-
ņi” un labākā aktiera tituls Gatiņa 
lomas atveidotājam Aleksandram 
Fedarovičam. 

Dace Umbraško, 
Kristīne Zelicka

Jauniešu teātri iestudē Raini un Aspaziju
JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens
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Kinolektorijs aicina caur dažādu 
laiku kinokadriem iepazīties ar 
Jūrmalas vēsturi, attīstību, vidi, 
cilvēkiem un notikumiem. Jūrma-
la. Pagājušā gadsimta 30. gadi. 

Teātra festivāla dalībnieki devās gājienā pa Muižas ielu uz festivāla norises vietu – Jūrmalas teātri. 

Noslēdzies pirmais Latvijas jauniešu teātru festivāls konkurss „Rainis 
un Aspazija tev”, kas bija veltīts abu dižgaru daiļradei, aizvadot 150. 
jubilejas gadu. Laimīgas un starojošas jauniešu sejas, radoša un drau-
dzīga gaisotne, daudzveidīgas izrādes – tas viss divu dienu garumā 
23. un 24. oktobrī Jūrmalā! 

Jūrmalas Kultūras centra Kauguru kultūras nama jauniešu teātra 
„Eksperiments” iestudētā luga „Jāzeps un …” konkursā atzīta par idejis-
kāko izrādi. 

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras 
nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa 
(no kreisās) sveic festivāla–kon-
kursa māksliniecisko vadītāju 
Daci Umbraško.

Rainis un Aspazija, un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra aktieri festivālā. 

„Romantiskākā izrāde” – Majoru vidusskolas teātra iestudējums „Nekur 
vairs puķes nezied tā”, kas veidots pēc Aspazijas dzejas motīviem.

Vēlu vakarā Majoru pludmalē norisinājās nakts peldes rituāls Raiņa 
stilā, kur, Raiņa peldkostīmos tērpti, pretī jūras viļņiem devās Latvijas 
Ziemas peldētāju kluba „Latvijas roņi” peldētāji.

Jūrmalas jauniešu teātris „Rainis un Co” ar izrādi „Stikla kalna manti-
nieki” saņēma balvu nominācijā „Par komandas darbu izrādē”.

13. novembrī plkst. 18 Jūrmalas 
Kultūras centrā notiks kinolek-
torijs par Jūrmalu – kinohroni-
ku programma un lekcija, kas ar 
dažādu laiku kinokadru palīdzī-
bu uzskatāmi stāstīs par pilsētas 
vēsturi, attīstību un personībām. 

Latvijas Nacionālais arhīvs rea-
lizē kinolektorija projektu, kurā 
veido Latvijas kinohroniku un ki-
nožurnālu programmu par sešām 
Latvijas pilsētām „Nepārejošā Lat-
vija. Salas laika upē”.

Jūrmalas pilsētai veltīta kinop-
rogramma, kurā senākie kinokadri 
rodami 1920. gada hronikā, bet 
mūsdienu periodu atspoguļo 1996. 
gada kinožurnāls „Latvijas hroni-

ka”, kur redzams Latvijas Valsts 
prezidents G. Ulmanis vēlēšanu ie-
cirknī Jūrmalā. Kinokadros fiksētas 
1930. gada Jūrmalas skaistumkara-
lienes vēlēšanas, vairāku vilciena lī-
niju atklāšana Jūrmalā, restorāni un 
kafejnīcas, sanatorijas un atpūtas 
nami, Dzintaru koncertzāle, Buldu-
ru dārzkopības vidusskola , cilvēki 
un objekti, kas saistīti ar Jūrmalu. 
Jūrmalai veltītas arī dokumentālās 
un reklāmfilmas: „Rīgas Jūrmala”, 
„Jūrmala”, „Sveika, Jūrmala!”.

Projektu atbalsta Valsts kultūr-
kapitāla fonds. Ieeja uz kinolekto-
riju bez maksas. 

Sanija Šūpulniece,  
Jūrmalas Kultūras centrs
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Ar audzēkņu, absolventu un peda-
gogu koncertiem visa gada garu-
mā Jūrmalas Mūzikas vidusskola 
šoruden atzīmē 55 gadu jubile-
ju. Skolas jubilejai veltīts svinīgs 
sarīkojums un koncerts notika  
24. oktobrī Dzintaru koncertzālē.

Uz svinīgo sarīkojumu saules un 
rudens zelta pielietajā Jūrmalā pul-
cējās skolas pedagogi, audzēkņi un 
absolventi. Mūzikas skolas absol-
venti, tagad starptautiskā mērogā 
pazīstami mūziķi, bija ieradušies 
Jūrmalā no Vācijas, Dānijas un 
Šveices, lai sniegtu koncertu uz 
Dzintaru koncertzāles Mazās zāles 
skatuves un pateiktu paldies sa-
viem pirmajiem pedagogiem. 

Svinīgā sarīkojuma viesus sveica 
Jūrmalas pilsētas domes priekšsē-
dētājs Gatis Truksnis. Viņš izteica 
pateicību mūzikas skolas pedago-
giem, kuri gadu gaitā izaudzinājuši 
tik daudz izcilu mūziķu, kuri šodien 
padarījuši slavenu Jūrmalas un Lat-
vijas vārdu Eiropā un pasaulē. 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
absolventi Imants Blūzmanis, Vi-
neta Sareika, Evija Martinsone, 
Antons Rosputjko, Egīls Šēfers, 
Toms Ostrovskis, Elīna Bukša, Kris-
tīne Ojala, Raimonds Ozols, Rus-
lans Viļenskis, Endijs Renemanis, 
Jānis Maļeckis, Liene Neija-Kalni-
ņa, Ēriks Kiršfelds, Signe Ķiesnere, 
Sandis Šteinbergs, Regīna Maļecka 

koncertā atskaņoja Friderika Šopē-
na, Kloda Debisī, Arvo Perta, Rihar-
da Dubras, Bendžamina Britena, 
Astora Pjacollas, Pētera Plakida, 
Volfganga Amadeja Mocarta, Žorža 
Bizē, Džordža Gēršvina un Igora 
Stravinska skaistākos skaņdarbus. 

„Zelts šoruden dabā, un zelts uz 
Dzintaru koncertzāles skatuves –  
mūsu skolā augušie un veidoju-
šies talanti!” svinīgajā sarīkojumā 
sacīja Jūrmalas Mūzikas vidussko-
las direktore Gunta Liepiņa. „Pal-
dies visiem skolas pedagogiem, 
kuri iedvesmojuši tālākai izaug-
smei un devuši stiprus mūzikas iz-
glītības pamatus! Šodien ir milzīgs 
gandarījums redzēt šīs izcilības uz 
pasaules skatuvēm un jo īpaši – 
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē.”

Viesu vidū bija arī skolas pirmais 
direktors Andrejs Upmacis, kurš 
vadījis skolu vairāk nekā 40 gadu. 
Skola lepojas ar ikvienu savu pe-
dagogu un audzēkni. Viņus visus 
vieno mīlestība pret mūziku un 
liels darba ieguldījums ceļā uz pro-
fesionālām virsotnēm. Mūzikas 
skolā strādājuši un joprojām strā-
dā daudz profesionālu, ilggadēju 
pedagogu, kuri izceļas ar iniciatīvu, 
mērķtiecību, radošu pieeju dar-
bam. Skolā strādā 50 pedagogu, un 
puse no tiem ir skolas absolventi – 
atgriezušies vietā, kur guvuši savu 
pirmo muzikālo izglītību.

Kultūras ministrija Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas 55 gadu jubi-
lejā par darba ieguldījumu talan-
tu audzināšanā Goda rakstu pa-
sniedza skolas pedagoģēm Irēnei 
Štrausei, Jūlijai Strodei un Kristī-
nei Ojalai. Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra Goda rakstu saņēma 
arī koncertmeistares Māra Upma-
ce, Ligita Ozola, Daina Griņeviča 
un Olita Liepiņa.

Skolu tās 55 pastāvēšanas gadu 
laikā absolvējuši pusotra tūkstoša 
audzēkņu, un viņu vidū ir daudz 
Latvijā pazīstamu cilvēku, kas bija 
ieradušies sveikt savu skolu un 
pedagogus jubilejā: Augstākās iz-
glītības padomes priekšsēdētājs, 
Rīgas Stradiņa universitātes pro-
fesors Jānis Vētra, ērģeļbūvētājs, 
Ugāles draudzes mācītājs Jānis 
Kalniņš, žurnāliste Elita Veidema-
ne, mūziķis Juris Sējāns un citi.

Skola savos pirmajos 55 sasnie-
gusi daudz. Tās audzēkņu un peda-
gogu radošais gars sen pāraudzis 
skolas telpas Smilšu ielā. Tāpēc Jūr-
malas pašvaldība Strēlnieku pros-
pektā, līdzās Jūrmalas Mākslas sko-
las jaunajai ēkai, šogad plāno sākt 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas jau-
nās ēkas būvniecību, lai 2017. gada 
1. septembri skola varētu sagaidīt 
jaunās, mūsdienīgās telpās. 

Elita Cepurīte, 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 

Sestdien, 7. novembrī, Majoru 
vidusskolā noslēgsies Latviešu 
biedrību savienības organizētais 
mazākumtautību skolu skatuves 
runas mākslas konkurss „Godi-
nām Raini un Aspaziju”. 

Konkursā piedalās skolēni no 
Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Rī-
gas un Ventspils.

Konkursa noslēguma kārtā pie-
dalīsies vairāk nekā 70 skolēnu –  
paši labākie daiļlasītāji, kuri uz-
varējuši konkursa pirmajās divās 
kārtās – savās klasēs un skolā. 

Abas pirmās konkursa kārtas 
norisinājās iepriekšējā mācību 

gada pavasarī, un tajās piedalījās 
3500 skolēnu. Bērni un jaunieši, 
kuru dzimtā valoda nav latviešu 
valoda, konkursā latviski deklamē 
Raiņa un Aspazijas dzeju un runā 
fragmentus no viņu prozas dar-
biem un lugām. 

Noslēguma pasākumu ievadīs 
konkursa trešā kārta, kas 1.–4., 
5.–9. un 10.–12. klašu grupai sāk-
sies vienlaikus – plkst. 11. Snie-
gumu vērtēs žūrija, kurā būs gan 
pedagogi, gan profesionāli aktieri, 
gan latviešu biedrību pārstāvji. 
Konkurss ir publisks, un to var ap-
meklēt ikviens interesents.

Tāpat skatītāji, klausītāji un ap-
sveicēji tiek gaidīti Majoru vidus-
skolā plkst. 15 uz konkursa no-
slēguma koncertu un uzvarētāju 
apbalvošanu. 

Koncertā uzstāsies ne tikai 
pirmo vietu ieguvēji, bet arī 
Ventspils 2. vidusskolas 5. klašu 
ansamblis ar Aspazijas dzejas uz-
vedumu, Majoru vidusskolas teāt-
ris ar izrādi pēc Aspazijas dzejas 
„Nekur vairs puķes nezied tā...” 
un Rīgas Rīnūžu vidusskolas koris  
„Prima”. 

Konkurss ir veltījums abu lat-
viešu dzejas dižgaru Aspazijas un 

Raiņa 150. gadskārtai, un tas ir 
pirmais šāda veida konkurss, ko 
rīko Latviešu biedrību savienība ar 
mērķi nostiprināt mazākumtau-
tību bērnu un jauniešu latviešu 
valodas prasmi, mudināt lasīt grā-
matas un iepazīt skaistu un parei-
zu latviešu valodu, kā arī skolēnos 
un viņu vecākos raisīt interesi par 
Latvijas literatūru, kultūru un vēs-
turi.

Konkursa organizatorus pārstei-
dza skolu atsaucība, piesakoties 
konkursam, labvēlīgās atsauk-
smes un mudinājumi līdzīgus kon-
kursus rīkot arī turpmāk, tāpēc šā 

mācību gada otrajā semestrī Lat-
viešu biedrību savienība organizēs 
jau otro mazākumtautību skolu 
skatuves runas mākslas konkursu 
„Mana dzīvā tautasdziesma”, vel-
tot to Krišjāņa Barona 180. gad-
skārtai un noslēgumu organizējot 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, kur 
savulaik dzīvojis un tautasdzies-
mas kārtojis Dainu tēvs.

Latviešu biedrību savienība 
dibināta 1993. gadā. Pašlaik tajā 
apvienojušās 14 biedrības. 

Veronika Ramāne, 
Latviešu biedrību 

savienība

Mazākumtautību skolās godina Raini un Aspaziju

Mūzikas vidusskola svin zelta jubileju

„Mūsu skolas zelts uz Dzintaru koncertzāles skatuves!” svinīgajā sarīkojumā viesus sveica Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas direktore Gunta Liepiņa.

Mūzikas skolas pirmo direktoru Andreju Upmaci (no kreisās) sveic 
skolas absolvents, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Rīgas 
Stradiņa universitātes profesors Jānis Vētra.

Koncertē Elīna Bukša un Antons Rosputjko.

Savu kādreizējo klavierspēles pedagoģi Irēni Štrausi skolas jubilejā 
sveic ērģeļbūvētājs, mācītājs Juris Kalniņš. 

JŪRMALAS
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Oktobrī Bacoli (Itālija) noslēdzās 
pēdējais no septiņiem 2015. gada 
Pasaules kausa izcīņas posmiem 
dambretē, kurā piedalījās pieci 
no pašreizējo astoņu lielāko pa-
saules reitingu līderiem. Par uz-
varētāju kļuva Jūrmalas lielmeis-
tars Guntis Valneris.

G. Valneris deviņās partijās izcī-
nīja četras uzvaras, tostarp gūstot 
uzvaru arī pār pašreizējo pasaules 
čempionu Aleksandru Georgijevu 
(Sanktpēterburga, Krievija), un 
piecas partijas nospēlēja neiz- 
šķirti. 

Līdz ar šo panākumu Latvijas 
lielmeistars kļuva arī par 2015. 
gada Pasaules kausa ieguvēju, 
jo šīs bija pēdējās no septiņām 
Pasaules kausa ieskaites sacensī-
bām, kas notika Francijā, Surina-
mā, Taizemē, Spānijā, Nīderlandē, 
Polijā un Itālijā. Valneris piedalījās 
piecās no septiņām sacensībām, 
no kurām Francijā un Itālijā guva 
uzvaru, Taizemē palika otrais, Su-
rinamā – sestajā vietā, bet Spāni-
jā palika septītais. Dalības maksu 
visām sacensībām sedza Jūrmalas 
pilsētas dome.

Guntim Valnerim Neapoles ap-
kārtne (Bacoli) izrādījās veiksmīga, 
jo arī Eiropas čempionātā ātrajā 
dambretē (15 minūtes + 5 sekun-
des par katru izdarīto gājienu) tika 
izcīnīta sudraba medaļa. Viduvē-
jāk jūrmalnieks spēlēja 10. oktobrī  

Izmirā (Turcija), kur norisinājās 
Pasaules čempionāts ātrspēlē  
(5 minūtes + 3 sekundes par katru 
izdarīto gājienu). Šajās sacensībās 
Valneris palika 6. vietā. 

Raivis Paegle, 
Dambretes attīstības biedrība

24. oktobrī Jūrmalas jaunākie 
handbolisti piedalījās mini-
handbola turnīrā Salaspilī. Tur-
nīri notika trīs vecuma grupās –  
2005. un 2006. gadā dzimušiem 
zēniem, kā arī 2006. gadā dzi-

mušām meitenēm. Jūrmalas 
handbolisti, uzvarot Skrīveru, 
Salaspils, Auces, Ogres un Rīgas 
Franču liceja komandas visās se-
šās spēlēs, izcīnīja 1. vietu.

Māris Meiers

Jūrmalā, Bulduru pludmalē, 
24. oktobrī, norisinājās taku skrē-
jiens „xTrail Jūrmala”, kas pulcēja 
gandrīz 300 dalībnieku no teju 
visām Latvijas pilsētām un dau-
dziem pagastiem. Taku skrējiens 
Jūrmalā notiek jau sesto reizi. 
Kūrortpilsētā izveidotā trase vi-
jas caur priežu mežu, gar jūras 
krastu, un tā ir lieliski piemērota 
šādām sacensībām brīvā dabā. 

Taku skrējiena mērķis bija iepa-
zīstināt ar jaunām un interesantām 
skriešanas vietām Jūrmalas pilsētā 
un tās apkārtnē. Distanču dažā-
dības dēļ pasākums ir pieejams 
visu dzimumu un vecumu sportot 
gribētājiem, kā arī aizraujošs Jūr-

malā plaši pārstāvētiem aktīvā dzī-
vesveida piekritējiem – skrējējiem, 
nūjotājiem un velobraucējiem. 
Dalībniekiem tiek piedāvātas trīs 

dažādu garumu distances: veselī-
bas skrējiens, tautas distance 18 
kilometru garumā un DUO distan-
ce komandām, kur divatā jāveic 36 

kilometri pa veloceliņiem, meža 
takām un pludmali.

Veselības distancē labākos re-
zultātus uzrādīja jūrmalnieks An-
dris Saldons. Sveicam! Trijniekā 
arī Mārcis Adamovičs un Valters 
Freidenfelds, bet no meitenēm 
ātrākās bija Ilze Urbāne, Anastasi-
ja Vidončikova un Ginta Šenfelde. 
Tautas skrējienā 18 km garo dis-
tanci visātrāk veica Kristaps Bēr-
ziņš, kurš finišēja pēc 1 stundas un 
5 minūtēm, otrajā vietā Kristaps 
Kaimiņš, trešais – Anatolijs Ma-
cuks. Starp dāmām ātrākās bija 
Karīna Helmane-Soročenkova, 
Zanda Ulanova un Elīna Medne.

Latvijā unikālajā DUO 36 kilo-

metru distancē uz diviem dalīb-
niekiem bija viens velosipēds, 
kuru pārmaiņus izmantoja viens 
vai otrs komandas dalībnieks, 
cenšoties iespējami ātrāk pieveikt 
distanci. Starp vīriešu komandām 
labākās trīs bija „Riga Ironman 
Team”, VSK „Noskrien” komanda 
„Rieksti mežā” un „Latvijas Valsts 
Eži”. Jaukto komandu konkurencē 
ātrākās komandas titulu ieguva 
„Brīvību greipfrūtiem!”, otrajā vie-
tā „Ņergas/kefīrs”, bet trešie bija 
Ilvars Bergmanis un Dace Almane. 
Sieviešu komandu labāko koman-
du trijniekā bija „Isostar”, „Eksperi-
ments” un „WoopWoop”.

Marta Zumberga

Jūrmalnieks Valters Zviedris, 3. ok- 
tobrī aizvadot pēdējo, piekto 
Latvijas čempionāta posmu, kas 
norisinājās Madonā, kļuvis par 
2015. gada Latvijas čempionu 
kartingā „Rotax Max” junioru 
klasē, kā arī par kausa uzvarētā-
ju. 

Tas ir Valtera otrais Latvijas 
čempiona tituls, – iepriekš kartin-

gists to izcīnīja pirms sešiem ga-
diem „Micro” klases ieskaitē, kad 
sportistam bija tikai astoņi gadi. 
Junioru klase ir daudz prestižāka, 
un tajā startē jaunieši vecumā no 
13 līdz 15 gadiem. 

„Rotax Max” Izaicinājuma kausa 
junioru klasē konkurence bija vēl 
nopietnāka – uz starta bija stāju-
šies 24 sportisti no Latvijas, Lietu-

vas, Igaunijas, Ukarinas, Baltkrie-
vijas un Somijas.

Madonas sacensībās „Jūrmala/
Papa’s sacīkšu komanda” izcīnīja 
3. vietu posma ieskaitē. Līdz ar 
Valteru komandas sastāvā bija vēl 
divi Jūrmalas sportisti – Ernests 
Veismanis, kurš izcīnīja 5. vie-
tu prestižajā „Rotax DD2” klasē 
un Ričards Šubeckis, kurš ieguva 

6. vietu „Rotax Mini Max” klasē, 
kurā startē jaunieši vecumā no 9 
līdz 12 gadiem.   

Savukārt oktobra nogalē Valters 
Zviedris Adrijas trasē Itālijā star-
tēja „Rotax International Open” 
sacensībās, kur uz starta izgāja 
vairāk nekā 40 junioru braucēju 
no visas pasaules. Cīņā par atliku-
šajām „biļetēm” uz novembrī Por-
tugālē gaidāmajām „Rotax MAX 
Challenge Grand Finals” sacensī-
bām Valters Zviedris bija vienīgais 
latvietis.

Sacensības izvērtās grūtas, jo jau 
vienā no pirmajiem treniņiem tika 
piedzīvota avārija un gūti sasitumi, 
kas apgrūtināja turpmākos startus. 
Ar jaunām, aukstām riepām iz-
braucot uz trases no boksu celiņa, 
Valters uz betona seguma saslīdē-
ja un sāpīgi atsitās pret trases no-
žogojumu. Jāsaka, arī citiem spor-
tistiem gadījās līdzīgi, jo betona 
plāksnes bija ļoti slidenas.

Pēc ārstu apskates Valters 
Zviedris daļu no treniņbraucie-
niem izlaida, un tas apgrūtināja 

viņa ātrumu turpmākajās cīņās. 
„Hītus” sportists noslēdza 20. 
pozīcijā, pēc priekšfināla ierin-
dojās 25. vietā, bet finālā pēc 
neveiksmes startā un vairākām 
sadursmēm latviešu kartingists 
finišēja 27. pozīcijā. Diemžēl ar to 
bija par maz, lai saņemtu ceļazīmi 
uz „Grand Finals” sacīkstēm.

Nākamgad Valteram būs pēdē-
jā sezona junioru klasē, un mums 
ir visi priekšnoteikumi – ātrums, 
pieredze Eiropā un vajadzīgā deva 
drosmes un asuma –, lai iekļūtu 
Eiropas sacensību vadošajā des-
mitniekā. Jāsameklē tikai nepiecie-
šamā materiālā un finansiālā bāze.

Paldies Jūrmalas pilsētas domei, 
kas jau septīto gadu atbalsta Valtera 
startus Latvijā, Baltijā un Eiropā! Pa-
teicoties pašvaldības un pārējo spon-
soru atbalstam, bez sacensībām Bal-
tijā Jūrmalas sportists šogad ir startē-
jis arī divos Eiropas „Rotax Challenge” 
posmos: martā Francijā un septembrī 
Beļģijā, kur 51 dalībnieka konkurencē 
Valters ieguva 14. vietu. 

Aigars Zviedris

Latvijas čempiona tituls izcīnīts, nākamgad mērķi vēl augstāki

Zviedris Valters

Sacensību trasē – Eiropas čempions jūrmalnieks Valters Zviedris.

Jūrmalas lielmeistars Guntis Valneris iegūst Pasaules kausu Jaunie handbolisti izcīna zeltu

Minihandbola turnīrā jūrmalnieki ieguva komandas kausu un indi-
viduālas zelta medaļas. Komandā spēlēja Arza Brunis Butans, Dāvis 
Zariņš, Kristaps Štālmanis, Kristaps Baumgarts, Haiko Gača Butans, 
Pēteris Liepa un Daniels Rodrigo Vītols.

1. vietā uz goda pjedestāla Pasaules kausa dambretē ieguvējs – 
Jūrmalas lielmeistars Guntis Valneris.

Taku skrējējus vilina Jūrmalas trase un distanču daudzveidība

Skrējējus priecēja ne tikai trases dažādība, bet arī krāšņās rudens 
ainavas, saulainais laiks un svaigais jūras gaiss. 
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21. oktobrī Jūrmalas pilsētas 
domē notika Jūrmalas Sabiedris-
kās padomes nevalstisko organi-
zāciju pirmā mācību nodarbība. 

Ikdienā organizāciju vadītāji un 
darbinieki nereti veic emocionāli 
smagu darbu, strādājot ar dažā-
dām iedzīvotāju grupām. Tas ne-
apšaubāmi ierobežo darbinieku 
radošumu. Lai organizācija spētu 
piedāvāt pašvaldībai un tās iedzī-
votājiem interesantus, radošus 
un inovatīvus projektus, jāiegulda 
ne tikai smags darbs, vajadzīga 
arī radoša pieeja projektu saga-
tavošanas posmā, tādēļ pirmajā 
lekcijā organizācijas tika aicinā-

tas piedalīties radošajā darbnīcā, 
kuras mērķis bija rosināt domāt 
radoši, apzināt savus iekšējos 
resursus un, prasmīgi tos kombi-
nējot ar citām disciplīnām, radīt 
jaunus, laika garam atbilstošus  
risinājumus.

Nodarbības laikā izmantojot 
dažādas radošās domāšanas me-
todes un piemērus, organizāciju 
pārstāvji apzināja un praktiski 
pielietoja savus iekšējos resursus 
radošu risinājumu izstrādei un 
redzesloka paplašināšanai, kā arī 
rosināja interesi par praktisko ra-
došumu ikdienā.

Nākamā apmācība Jūrmalas ne-

valstiskajām organizācijām notiks 
25. novembrī plkst. 17 Jūrmalas 
pilsētas domē. Mācībās varēs ap-
gūt iekšējās struktūras veiksmīgu 
darba organizāciju, kā arī iegūt 
informāciju par citiem aktuāliem 
jautājumiem. Aicinām visas neval-
stiskās organizācijas piebiedroties 
Jūrmalas Sabiedriskajai padomei 
un apmeklēt profesionālu lektoru 
vadītus pasākumus!

Visām Jūrmalas organizācijām 
dalība mācībās ir bez maksas. 
Mācības finansē Jūrmalas pilsētas 
dome.  

Karina Palkova, 
Sabiedriskā padome

Nevalstiskās organizācijas sāk mācību ciklu

13. novembrī no plkst. 10 līdz 14 
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) 
rīko asinsdonoru dienu Sociālās in-
tegrācijas valsts aģentūrā Dubultu 
prospektā 71. VADC aicina ziedot 
asinis visu asins grupu donorus.

Iestājoties aukstākam laikam, 
palielinājies to cilvēku skaits, kuri 
dažādu vīrusu saslimšanu dēļ ne-
var ziedot asinis. Pirms asins zie-
došanas rūpīgi jāizvērtē veselības 
stāvoklis, jo asinis var ziedot tikai 
vesels cilvēks. Visi, kuri jūtas ve-
seli, tiek aicināti ziedot asinis, jo 
vairāku grupu asinis VADC šobrīd 
nav pietiekamā daudzumā.

Lai asinis būtu derīgas pārlie-
šanai, dienā pirms procedūras 
un asins ziedošanas dienā jālieto 
veselīgs uzturs un šķidrums pie-
tiekamā daudzumā (vismaz 1,5 
litri). „Treknas” jeb hilozas asinis 
nav iespējams izmeklēt un pār-
liet pacientam. Dienu pirms asins 
ziedošanas uzturā vēlams lietot 
vairāk sakņu un augļu. Nav ietei-
cams ēst ceptus, piparotus, trek-
nus ēdienus, kā arī lietot jebkādu 
alkoholu, medikamentus, arī as-
pirīnu. Šie noteikumi jāievēro, lai 
slimnieks saņemtu pilnvērtīgus 
donora asins komponentus.

VADC atgādina, ka par asins do-
noru var kļūt cilvēki vecumā no 18 
līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram 
ir jābūt virs 50 kg. Asins nodoša-
na nav vēlama pēc nakts maiņas, 
saspringta darba vai emocionāla 
pārdzīvojuma. Līdzi jāņem perso-
nu apliecinošs dokuments (pase 
vai ID karte) un bankas konta 
numurs. Plašāku informāciju par 
asins ziedošanu var uzzināt, zva-
not uz bezmaksas informatīvo 
tālruni 80000003 un mājaslapā 
www.donors.lv. 

Valsts asinsdonoru 
centrs

Asinsdonoru diena Jūrmalā

Jūrmalas nevalstiskajām orga-
nizācijām pievienojusies jauna 
biedrība – „Škutāna deju skola”. 
Tagad arī tepat, Jūrmalā, būs ie-
spēja apgūt kvikstepa, ča-ča-ča, 
džaiva vai lēnā valša mākslu pie-
redzējušu treneru vadībā. Visus 
dejotgribētājus vecumā no čet-
riem līdz astoņiem gadiem kopā 
ar vecākiem aicinām uz iepazīša-
nos ar Škutāna deju skolas dar-
bu un pirmo atklāto nodarbību  
13. novembrī plkst. 17 Majoru vi-
dusskolā.

Līdz šim biedrība „Škutāna deju 
skola” darbojusies tikai Rīgā. Sko-

las dibinātājs ir profesionāls de-
jotājs, deju pedagogs un sporta 
deju tiesnesis Valdis Škutāns, kurš 
strādā plecu pie pleca ar citiem 
profesionāliem deju pasniedzē-
jiem. Visi deju skolas pedagogi 
ir valsts čempioni sporta dejās 
dažādās disciplīnās un vecuma  
grupās.

Valdis Škutāns kopā ar kolēģiem 
ir iestudējis priekšnesumu ho-
reogrāfiju tādiem LNT projektiem 
kā „Zvaigžņu lietus”, „Maģiskās 
kāzas Molā”, TV3 šoviem „Dziedi 
ar zvaigzni” un „Koru kari”. Deju 
skolas telpās deju mākslā ir sko-

lojušies visiem labi zināmā se-
riāla „UgunsGrēks” aktieri, šeit 
risinājies arī filmēšanas process. 
„Škutāna deju skolā” iespējams 
apgūt sporta dejas (standartdejas 
un Latīņamerikas dejas), kā arī ie-
studēt kāzu deju.

Oktobrī „Škutāna deju skola” 
sākusi darbu arī Jūrmalā. Nodar-
bības notiks Majoru vidusskolā 
pirmdienās un trešdienās no plkst. 
17 līdz 18. Tālrunis informācijai 
29469983 (Dace Pērkone); e-pasts  
dace@skutanadejuskola.lv. 

Karina Palkova, 
Sabiedriskā padome

Jūrmalā darbu sāk jauna biedrība – 
Škutāna deju skola

Kopš oktobra tepat, Jūrmalā, ir iespēja apgūt pirmos soļus kvikstepa, ča-ča-ča, džaiva vai lēnā valša mākslā 
profesionālu deju pasniedzēju vadībā. 

Rudens brīvlaikā, 30. un 31. ok-
tobrī, Imantas vidusskolā risinā-
jās Rīgas 3. bērnu un jaunatnes 
sporta skolas (BJSS) rīkotais star-
ptautiskais basketbola turnīrs 
„Grozs 2015”, kurā piedalījās arī 
Jūrmalas Sporta skolas U12 vecu-
ma grupas meitenes.

Pirmajā sacensību dienā mazās 

jūrmalnieces uzvarēja viešņas no 
Lietuvas – Panevēžas komandu – 
un turnīra saimnieces Rīgas 3. BJSS 
komandu. Turnīra otrajā dienā ar 
divu punktu starpību Jūrmala pie-
kāpās Juglas komandai, bet pēdējā 
spēlē pārspēja Cēsis, kas kopvērtē-
jumā ļāva izcīnīt uzvaru. 

Andris Šteļmahs

LAPMEŽCIEMĀ
Lapmežciema sporta kompleksā
• 7. novembrī plkst. 17 „Aldaris” 
Latvijas basketbola līga: „Jūrmala/ 
Fēnikss” – „Barons/LDz”.
• 17. novembrī plkst. 19 Baltijas 
basketbola līga: „Jūrmala/ 
Fēnikss” – „Tarvas”.
• 26. novembrī plkst. 19 Baltijas 
basketbola līga: „Jūrmala/ 
Fēnikss” – „Barcy”.
• 28. novembrī plkst. 17 „Aldaris” 
Latvijas basketbola līga: „Jūrmala/
Fēnikss” – „Latvijas Universitāte”.

SPORTA NAMĀ „TAURENĪTIS”
Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempio-
nāts basketbolā vīriešiem:
• 7. novembrī plkst. 16 „Jurmala 
holidays” – „Ugunsūdens”; plkst. 
17.30 „Dizainaseta.lv” –  „Cop-
mans un dēli”.
• 8. novembrī plkst. 14 „Fēnikss 
2” – „Old school”; plkst. 15.30 
„Fēnikss” – „Klondaika”.
• 14. novembrī plkst. 13 „Fēnikss 
2” – „Ieliecmaisā.lv”; plkst. 14.30 
„Copmans un dēli” – „Fēnikss”; 
plkst. 16 „Kauguri” – „Babīte”; 
plkst. 17.30 „Dizainaseta.lv” 
– „Ugunsūdens”.
• 21. novembrī plkst. 14 „Babīte” 
– „Jurmala holidays”; plkst. 15.30 
„Fēnikss 2” – „Copmans un dēli”; 
plkst. 17 „Ieliecmaisā.lv” – „Kau-
guri”; plkst. 18.30 „Ugunsūdens” 
– „Klondaika”’.
• 22. novembrī plkst. 14 „Fēnikss 
2” – „Babīte”; plkst. 15.30 „Old 
school” – „Ieliecmaisā.lv”;  
plkst. 17 „Fēnikss” – „Jurmala 
holidays”; plkst. 18.30 „Kauguri” – 
„Dizainaseta.lv”.

SPORTA SKOLAS ZĀLĒ 
Nometņu ielā 2B
• 12. novembrī plkst. 12 Jūrma-
las pilsētas skolēnu sacensības 

strītbolā 7.–9. klasēm.

JŪRMALAS SPORTA SKOLAS 
PELDBASEINĀ

Rūpniecības ielā 13
• 20.novembrī plkst. 16 Jūrmalas 
domes kauss peldēšanā.

BULDURU DĀRZKOPĪBAS 
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ

Viestura ielā 6
• 17. novembrī plkst. 12 Jūrma-
las pilsētas skolēnu sacensības 
strītbolā 10.–12. klasēm.

SPUŅCIEMĀ
Sporta namā „Pīlādzītis”
• 21. novembrī plkst. 13 Latvijas 
čempionāts handbolā „SynotTip” 
virslīga: „Jūrmalas Sports” –  
„ASK/LSPA”.
• 29. novembrī plkst. 13 Latvi-
jas čempionāts handbolā; 1. līga 
vīriešiem: „Jūrmalas Sports 2” – 
„Celtnieks Rīga 2”.

LIELUPĒ
Priedaines distancē, pie Lielupes 
autotilta
• 6. novembrī plkst. 16.30, 7. no-
vembrī plkst. 10 Latvijas Republi-
kas rudens kauss airēšanā.

KAUGURU VIDUSSKOLAS 
SPORTA LAUKUMĀ

Raiņa ielā 118
• 6. novembrī plkst. 14 Virslīgas 
dublieru čempionāts futbolā: FK 
„Spartaks 2” – „Skonto 2”.

JŪRMALAS SPORTA SKOLAS 
PELDBASEINĀ

Rūpniecības ielā 13
• 20. novembrī plkst. 16 Jūrmalas 
domes kauss peldēšanā. 

Iespējamas izmaiņas. 
Sekojiet līdzi informācijai 

mājaslapā www.jurmala.lv!
Sagatavoja Sporta attīstības nodaļa

Sporta pasākumu kalendārs

Jaunās basketbolistes uzvar 
starptautiskā turnīrā

Jūrmalas Sporta skolas komanda kopā ar treneri Andri Šteļmahu. Attē-
lā: Milana Purmale (spēlētāja ar 6. numuru), Anastasija Černova (5), 
Ieva Korzāne (15), Paula Purmale (14), Madara Kumpiņa (12), Paula 
Pētersone (11), Enija Mežale (4), Žozefīne Sīpoliņa (10), Krista Škerba 
(22), Vendija Vasariņa (31) un Elza Kasakovska (9).
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CIENĪJAMIE JAUNDUBULTU VIDUSSKOLAS NĀKAMO PIRMKLASNIEKU 
(2016./2017.M.G.) VECĀKI!

Pirmklasnieka pirmie soļi skolā – tas ir sarežģīts periods, kura laikā nākas iekļauties 
jaunā vidē ar jauniem noteikumiem. Lai atvieglotu bērna iekļaušanos skolas dzīvē, 
Jaundubultu vidusskola, sākot no 3. novembra, aicina uz nodarbībām, kas veicinās ne 
tikai bērna pielāgošanos skolas videi, bet arī viņa radošo attīstību, loģisko domāšanu 
un personības veidošanos. 

Piedāvājam nodarbības, kas veicina runas attīstību, elementāru matemātikas 
prasmju apguvi, radošo spēju attīstību (veidošana no māla, aplikācija, konstruēšana) 
un apkārtējās vides iepazīšanu.

Nodarbības notiek otrdienās 205. kabinetā no plkst. 16 līdz 17.45; pasniedzēja – 
Natalija Avsejenko (Vasiļinina).

Papildu informācijai lūdzam zvanīt skolas administrācijai uz tālruni 67760865.
Skolas adrese: Jūrmalā, Jaundubultos, Lielupes ielā 21.

Jaundubultu vidusskolas administrācija 

PRECIZĒJUMS
Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetena pagājušajā numurā rakstā par 

siltumenerģijas tarifiem grafikā 1. lappusē nav norādīta mērvienība. 
Precizējums: maksa par SIA „Jūrmalas siltums” nodrošināto siltumenerģiju 

aprēķināta megavatstundās (MWh).

REPRESĒTO KOPSAPULCE
Jūrmalas nodaļas represēto apvienība aicina visus Jūrmalā deklarētos politiski 

represētos uz kopsapulci 20. novembrī plkst. 15 
Jūrmalas Sociālās aprūpes centra telpās Strēlnieku prospektā 38.

Jūrmalas nodaļas represēto apvienības valde

PAR SILTUMTĪKLU IZBŪVES DARBIEM KAUGUROS 
SIA „Jūrmalas siltums” informē, ka Kauguros tiks veikta siltumtīklu izbūve un rekons-
trukcija. Saskaņā ar noslēgto līgumu siltumtīklu projektēšanas, izbūves un rekonstruk-
cijas darbus veiks SIA „DGS”.

SIA „DGS” plāno būvdarbus arī ārpus darba laika – vakaros, kā arī brīvdienās. Būvdarbi 
tiks veikti šādās vietās:
• posmā no Nometņu ielas 10 līdz Nometņu ielai 14;
• no Skolas ielas 38 līdz Nometņu ielai;
• no Skolas ielas 65B līdz Nometņu ielai;
• no Engures ielas līdz Skolas ielai.

Paredzēts, ka būvdarbi šķērsos arī Skolas un Nometņu ielu, tādēļ šajās ielās tiks mainī-
ta satiksmes organizācija.

Darbu izpildes termiņš – līdz 2015. gada beigām. SIA „DGS” atbildīgais darbu vadītājs – 
Aleksandrs Semerikovs, tālr. 29551310.

SIA „Jūrmalas siltums” 

PAR SABIEDRISKO TRANSPORTU VALSTS SVĒTKOS 18. NOVEMBRĪ
Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos, 2015. gada 18. novembrī, maršrutos Nr. 1, 
4, 6, 7 un 8 varēs braukt bez maksas.
• Iedzīvotāju ērtībām maršrutā Nr. 4 „Bulduri–Kauguri” tiks nodrošināts papildu reiss  
ar atiešanas laiku plkst. 22.10 no pieturvietas „Līgo”, pagarinot kustības maršrutu līdz 
Buļļuciemam.
• Maršrutā Nr. 6 „Slokas AO–Ķemeri” tiks nodrošināts papildu reiss ar atiešanas laiku 
plkst. 22.10 no pieturvietas  „Līgo”.
• Maršrutā Nr. 8 „Ganību iela–Muižas iela”  tiks nodrošināts papildu reiss ar atiešanas 
laiku plkst. 22.10 no pieturvietas „Līgo”, pagarinot kustību līdz Priedainei. 

PAZIŅOJUMS PAR JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 
PIRMĀS REDAKCIJAS UN TĀS STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA 

VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO 
PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMI

Jūrmalas pilsētas dome 2015. gada 13. augustā pieņēma lēmumu Nr. 347 „Par Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās 
redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2015. gada 24. augusta līdz 2015. gada 
11. oktobrim. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika:
2015. gada 8. septembrī plkst.18 Ķemeru vidusskolā Tukuma ielā 10, Jūrmalā;
2015. gada 10. septembrī plkst.18 Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110, Jūrmalā;
2015. gada 15. septembrī plkst. 18 Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
2015. gada 17. septembrī plkst. 18 Lielupes vidusskolā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā.
Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 13. augusta lēmumu Nr. 20 
„Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” sabiedriskajai 
apspriešanai tika nodots Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats. Vides pārskata sabiedriskā apspriešana 
notika no 2015. gada 7. septembra līdz 16. oktobrim. Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notika 2015. gada 15. septembrī plkst. 18 Jūrmalas pilsētas domē Jomas 
ielā 1/5, Jūrmalā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86. punktu Jūrmalas 
pilsētas dome paziņo, ka 2015. gada 25. novembrī plkst. 10 Jūrmalas pilsētas domē 
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notiks Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 
pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju 
atzinumu izskatīšanas sanāksme. Sanāksmē tiks izskatīti arī par vides pārskatu 
saņemtie priekšlikumi un atzinumi.

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā 
SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU TŪRISMA JOMĀ

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļā

Pieteikšanās amatam – līdz 26. novembrim. 
Amata prasības, galvenos amata pienākumus un detalizētāku 
informāciju skatīt Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā 
„Pašvaldība”–„Vakances”.
Tālrunis informācijai 67093921. 

JŪRMALAS PILSĒTAS MEŽMALAS VIDUSSKOLA 
(mazākumtautību skola)

aicina darbā
• LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJU;
• SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU.
CV, motivācijas vēstuli, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas sūtīt uz e-pasta adresi mezmalasvsk@edu.jurmala.lv.  
Tālr. informācijai 67739677, 28374899, 27556162.

JŪRMALAS
pašvaldības informācijas biļetens

Jūrmalas pašvaldības informācijas biļe-
tena septembra numurā jau informējām 
lasītājus par to, ka SIA „Jūrmalas ūdens” 
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību 
ir izstrādājis vienkāršotu procedūru māj-
saimniecības pievienošanai ūdenssaim-
niecības attīstības projekta otrajā un tre-
šajā kārtā izbūvētajiem ūdensvada un 
kanalizācijas atzariem. Tomēr pašvaldībā 
joprojām tiek saņemti jautājumi par to, kā 
pievienot mājsaimniecību ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklam. 

Laika periodā no 2013. gada Jūrmalā 
notiek intensīvi būvdarbi, lai paplašinātu 
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas no-
vadīšanas tīklus, lai iedzīvotājiem būtu pie-
ejams SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojums 
rajonos un ielās, kur līdz šim maģistrālo 
tīklu nebija. Šobrīd ekspluatācijā ir nodoti 
tīkli, kas izbūvēti Mellužu–Valteru rajonā, 
bet drīzumā plānots nodot ekspluatācijā 
arī izbūvētos tīklus Kaugurciemā, Kauguros, 
Slokā un Ķemeros. Nākamā gada pirmajā 
pusē plānots nodot ekspluatācijā tīklus, kas 
šo brīd tiek būvēti Mellužu un Asaru rajonā. 
Tīklu izbūve tiek veikta Jūrmalas ūdenssaim-
niecības attīstības projektā, ko līdzfinansē 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Tā kā 
projektā pievadi tiek izbūvēti līdz īpašuma 
robežai, pieslēgšanās kārtība šiem tīkliem 
zināmā mērā ir atvieglota, jo mājsaimniecī-
bām nepieciešams veikt darbības, kas saistī-
tas tikai ar iekšpagalma tīkla izbūvi. 

Dokumentācija
Pirmais solis ir SIA „Jūrmalas ūdens” tehnis-

ko noteikumu pieprasīšana ievada ierīkošanai. 
To var izdarīt gan klātienē Jūrmalā, Promenā-
des ielā 1A, vai attālināti, nosūtot pieprasīju-
mu e-pastā uz adresi jurmalas@udens.com  

vai pa pastu. Pieprasījuma veidlapa ir pie-
ejama SIA „Jūrmalas ūdens” mājaslapā 
internetā www.jurmalasudens.lv, sadaļā 
„Informācija klientiem”–„Iesniegumu pa-
raugi”–„Iesniegums tehnisko noteikumu 
pieprasījums”. Iesnieguma veidlapas otrā 
pusē norādīti nepieciešamie dokumenti, 
kas jāpievieno, pieprasot tehniskos noteiku-
mus. Uz pieprasījuma pamata SIA „Jūrmalas 
ūdens” izdod tehniskos noteikumus, kā arī 
darba shēmu, kas sagatavota uz Būvvaldes 
pārskata shēmas vai topogrāfijas plāna. 

Rakšanas darbi
Pēc minēto dokumentu saņemšanas ie-

dzīvotājs var veikt ievada ierīkošanu iekšpa-
galmā, ievērojot izdoto dokumentāciju un 
normatīvo aktu prasības. Veicot darbus, 
jāizmanto būvnormatīvos noteikti un serti-
ficēti materiāli. Darbu veikšanai iedzīvotāji 
var nolīgt arī kvalificētu būvuzņēmēju, kas 
veiks ievada ierīkošanu iekšpagalmā.

Izpilddokumentācija
Pēc ievada ierīkošanas īpašniekam jā-

iesniedz SIA „Jūrmalas ūdens” izpildzīmē-
jums par izbūvētajiem tīkliem iekšpagalmā. 
Papildus jāiesniedz īpašuma dokumenti, 
pakalpojuma līguma izstrādei. Objektā uz 
vietas jāuzaicina SIA „Jūrmalas ūdens” pār-
stāvis, kurš sastādīs aktu par ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu pievienošanu, kā arī no-
plombēs ūdens patēriņa uzskaites mērītāju. 

Līgums
Pēc minēto darbību veikšanas SIA „Jūr-

malas ūdens” sagatavos līguma projektu, 
kas abām pusēm jāparaksta, lai varētu iz-
mantot ūdensapgādes un sadzīves kanali-
zācijas novadīšanas pakalpojumus. 

Aicinām ikvienu izmantot iespēju saņemt 
augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, kā arī 
novadīt sadzīves notekūdeņus, izmantojot 
mūsu tīklus, jo SIA „Jūrmalas ūdens”, rūpē-
joties par tīru vidi, nodrošina to atbilstošu 
attīrīšanu pirms novadīšanas atpakaļ vidē. 

Anda Zaķe, 
SIA „Jūrmalas ūdens” 

projekta ieviešanas vienība

JAutā LAsītāJi

Vēlreiz par mājsaimniecību pievienošanu 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam
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MAINĪTS BIBLIOTĒKU DARBA LAIKS
Jūrmalnieku ērtībām trīs pilsētas bibliotēkām ir mainīts darba laiks. 

•	 Bulduru bibliotēka un Dubultu bērnu bibliotēka tagad strādās arī sestdienās no 
plkst. 10 līdz 16; Dubultu bērnu bibliotēkā brīvdiena ir svētdiena un pirmdiena, 
Bulduru bibliotēkā brīvdiena – svētdiena. 

•	 Pēc iedzīvotāju ierosinājuma pagarināts Ķemeru bibliotēkas darba laiks – darb-
dienās tā strādās līdz plkst. 19, brīvdienas – sestdienas un svētdienas. 

19.10.–25.10.2015.
Reģistrēti 12 bērni: 4 meitenes (Elīna, Estere, Jeļizaveta, Katrīne Žanete) un 8 zēni 
(Aleksandrs Leksa, Daniils, Gustavs, Henrijs, Makars, Nataniels, Regnārs Džonatans, Reinis).
Mūžībā aizgājuši 11: Valentīna Bezrukova (1935), Viktors Bļiņņikovs (1945), Ralfs Caune 
(1971), Vladimirs Černovs (1943), Natālija Ivaškina (1950), Raisa Ļebedeva (1935), Vanda 
Norkunene (1942), Valērijs Puzankovs (1956), Inta Saulīte (1932), Ļubova Siņicka (1928), 
Grigorijs Volkovs (1966).

26.10.–01.11.2015.
Reģistrēti 8 bērni: 4 meitenes (Adriāna Estere, Dārta, Ruslana, Vlada) un 4 zēni (Antons, 
Edgars, Jēkabs, Marks).
Mūžībā aizgājuši 10: Elmārs Bitēns (1931), Egils Bogdanovs (1964), Ilga Bruševica (1937), 
Aina Bukovska (1937), Gaļina Gordeja (1939), Anastasija Kasatkina (1929), Sofija Korzina 
(1939), Tamāra Nikiforova (1928), Zinaida Sveikatova (1928), Nadežda Šmelte (1925).

Dzimtsarakstu nodaļas informācija

DIABĒTA DIENA JŪRMALĀ
Vispasaules Diabēta dienā 8. novembrī biedrība „Jūrmalnieki! Kopā – stiprāki” ar Jūr-
malas pilsētas domes atbalstu rīko Diabēta dienai veltītu pasākumu visiem pilsētas 
iedzīvotājiem. 

8. novembrī plkst. 10–14 t/c „Liedags” 2. stāvā Ventspils šosejā 32 būs iespēja veikt 
bezmaksas profilaktiskas veselības pārbaudes cukura līmeņa noteikšanai, asinsspie-
diena noteikšanai un acu dobuma spiediena noteikšanai (uz šo procedūru jāpiesakās 
pa tālruni 26004139 – Lolita). 

Diabēta dienā būs iespēja iepazīties ar dažādu ražotāju veselības veicināšanas un 
medicīnas preču piedāvājumu.

PAZIŅOJUMS PAR JŪRMALAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.–2020. 
GADAM 2. DAĻAS „STRATĒĢISKĀ DAĻA UN RĪCĪBAS PLĀNS” I SADAĻAS „STRATĒĢIS-

KĀ DAĻA” E) APAKŠNODAĻAS „PRIORITĀTES UN RĪCĪBAS VIRZIENI”
AKTUALIZĒTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMI

Laiks: 2015. gada 3. novembrī plkst. 18. Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada  
15. oktobra lēmumu Nr. 401 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) ap-
akšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizētās redakcijas nodošanu publis-
kajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts Jūrmalas pilsētas attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I sadaļas 
„Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizēto redakciju 
nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 16. oktobra līdz 2015. gada 16. novem-
brim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakš-
nodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizēto redakciju varēs iepazīties Jūrmalas 
pilsētas domē Jomas ielā 1/5, 1. stāva vestibilā, un pašvaldības tīmekļa vietnē www.
jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Ap-
meklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5 Majoros, Raiņa ielā 110 Kauguros un 
Tukuma ielā 30 Ķemeros pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās, cetur-
tdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.

Ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties 
interneta tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IZSOLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavinātas, pārdodot mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli, pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Nr. 602 Brīvības prospek - 
tā 88, k.1,-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4150, kopējā platība 15,2 m2, kas sastāda 
1520/6050 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 13000074808002. 

Būve ar kadastra apzīmējumu 13000074808002 atrodas uz privātīpašumā esošā ze-
mesgabala Brīvības prospektā 88, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4808. Publiskas perso-
nas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas pieteikumu 
par neapdzīvojamo telpu pirkumu var iesniegt Jūrmalas pilsētas domē viena mēneša 
laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Izsole noteikta 2015. gada 2. decembrī plkst. 16 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē 
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1820 EUR. Izsoles so-
lis – 182 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no 
izsoles sākumcenas – 182 EUR – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas  
Nr. 900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par 
neapdzīvojamo telpu pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jo-
mas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2015. gada 27. novembra plkst.16. 

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Iz-
soles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

IZSOLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 33, 
Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 008 2604, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 
1300 008 2604) ar kopējo platību 3703 m2, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 
13000082604001), diviem slimnīcas korpusiem (kadastra apzīmējumi 13000082604002, 
13000082604003) un mācību korpusa (kadastra apzīmējums 13000082604004). 

Otrās izsoles sākumcena – 324 800 EUR. Izsoles solis – 16 240 EUR. Izsoles reģistrā-
cijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 32 480 
EUR – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 900000056357, kontā 
LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pir-
kumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. 

Izsole noteikta 2015. gada 2. decembrī plkst. 14 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē 
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jo-
mas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2015. gada 27. novembra plkst. 16.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Iz-
soles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

IZSOLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 51-1, 
Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 901 3966, kas sastāv no mākslas studijas ēkas Edinburgas 
prospektā 51, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 008 3004 001), kopējā platī-
ba 353 m2, un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 008 3004) ar kopējo platību  
3635 m2 34/100 domājamām daļām. 

Otrās izsoles sākumcena – 283 200 EUR. Izsoles solis – 14 160 EUR. Izsoles reģistrā-
cijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 28 320 
EUR – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 900000056357, kontā 
LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pir-
kumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. 

Izsole noteikta 2015. gada 2. decembrī plkst. 14.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē 
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jo-
mas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2015. gada 27. novembra plkst.16. 

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Iz-
soles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

IZSOLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Piestātnes ielā 18, Jūrmalā,  
kadastra Nr. 1300 008 2606, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2606 
001) ar kopējo platību 334,90 m2, un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 008 
2606) ar kopējo platību 3332 m2. 

Otrās izsoles sākumcena – 260 000 EUR. Izsoles solis – 13 000. Izsoles reģistrāci-
jas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 26 000 
EUR – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 900000056357, kontā 
LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pir-
kumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. 

Izsole noteikta 2015. gada 2. decembrī plkst. 15 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē 
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jo-
mas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2015. gada 27. novembra plkst.16. 

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Iz-
soles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

IZSOLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals Vi-
kingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – 271 552,EUR. Iz-
soles solis – 13 578 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% 
apmērā no izsoles sākumcenas – 27 155,20 EUR – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, 
reģistrācijas Nr. 900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele ban-
ka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles 
dienas tūlītējas samaksas veidā vai uz nomaksu – 12 mēnešu laikā.

Izsole noteikta 2015. gada 2. decembrī plkst. 15.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu 
zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jo-
mas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2015. gada 27. novembra plkst.16. 

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Iz-
soles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
AICINA UZ SKOLAS 70 GADU JUBILEJAS SALIDOJUMU 

7. NOVEMBRĪ RAIŅA IELĀ 55
Slokas vidusskolas, Jūrmalas 1. vidusskolas, Jūrmalas 1. ģimnāzijas un  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas absolventus, pedagogus un darbiniekus.

Pedagogus un darbiniekus aicinām uz tikšanos no plkst. 14, absolventus – plkst. 18. 
Dalības maksa pasākuma dienā – 10 eiro.

Sīkāka informācija Jūrmalas Valsts ģimnāzijas mājaslapā www.jvg.lv, sadaļā 
„Absolventiem”, vai pie skolas lietvedes, zvanot uz tālr. 67735842.
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