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Pilsēta, vēsture

Jūrmalas 
jubilejas

9. lpp.

Intervija

Latvijas simtgadi 
sagaidot

8. lpp.

Uzmanības fokusā 

Būsim kopā Latvijas 
svētkos!

3., 16. lpp.

Sports

Jūrmalas „Spartaks” – 
Latvijas čempioni

13. lpp.

Svētku programma – 3. un 16. lpp. 

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. 
Divas Latvijai nozīmīgas dienas −  
Lāčplēša diena 11. novembrī un 
Latvijas Republikas proklamēšanas diena 
18. novembrī – to padara īpašu. Iedegsim 
Gaismas ceļu Jūrmalai un Latvijai, svinēsim 
Latvijas valsts svētkus kopā!

Ar Gaismas ceļu, svētku koncertu un salūtu 
svinēsim Latvijas valsts svētkus kopā!
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Plānots, ka nākamais izdevuma numurs iznāks 
2016. gada 24. novembrī

21. oktobrī tika svinīgi 
sveikti jūrmalnieki, kuri 
nokārtojuši naturalizācijas 
eksāmenu un pretendē 
iegūt pilsoņa statusu.

P ilsonības un mig
rācijas lietu pār
valdes (PMLP) 
Jūrmalas nodaļā 

informēja, ka pērn pilso
nību ieguvuši 36 Jūrmalas 
iedzīvotāji, 2016. gadā līdz 
šim brīdim – 29 jūrmalnie
ki. 
21.  oktobrī svinīgo solīju
mu parakstīja Tamāra Be
lova, Anastasija Cibuļska, 
Vitālijs Girsa un Olga Kju
ras. Viņi nokārtojuši latvie
šu valodas prasmju un Lat
vijas vēstures un kultūras 
pamatu zināšanu pārbaudi. 
Latvijā ir jauna tradīcija – 
pēc eksāmena un zināšanu 
pārbaudes topošie pilsoņi 
svinīgā ceremonijā dod svi
nīgo solījumu par uzticību 
Latvijas Republikai. 
„Dot svinīgo solījumu sa
vai valstij Latvijai – tas ir 

nozīmīgs brīdis katra jau
nā pilsoņa dzīvē,” sveicot 
topošos pilsoņus, sacīja 
PMLP Jūrmalas nodaļas 
klientu apkalpošanas spe
ciāliste Biruta Pleša. „Ar šo 
solījumu jūs apliecināt uz
ticību valstij, kurā dzīvojat, 
strādājat, audzināt bērnus. 
Pilsonības iegūšana neno
zīmē tikai juridisku aktu 
un Latvijas pilsoņa pases 
iegūšanu. Tā nozīmē arī 
jaunas iespējas un piederī
bas sajūtu, lojalitāti Latvi
jas valstij, latviešu valodai 
un Satversmē ierakstītajām 
vērtībām.”
Jūrmalas pilsētas vārdā 
topošos pilsoņus sveica 
Jūrmalas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietniece 
Rita Sproģe. „Jūs esat iz
teikuši savu gribu – būt par 
Latvijas pilsoņiem. Un šim 
solim ir liels spēks. Lai tas 
ir stimuls arī citiem, kuri 
līdz šim lēmumam vēl nav 
nonākuši, jo tikai visi kopā, 
kas mēs šeit, Jūrmalā, Lat
vijā, dzīvojam, esam Latvi

27. oktobrī Dzintaru 
koncertzāles Mazajā 
zālē notika ikgadējās 
Latvijas vēstnieku 
sanāksmes noslēdzošā 
tikšanās. 

Dzintaru koncert
zāle kā noslēgu
ma tikšanās vieta 
tika izvēlēta, at

zīmējot tās 80.  gadadienu. 
Ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, uzrunājot vēst
niekus, norādīja, ka darba 
jautājumi „tiek skatīti vie
tā, kas ir arhitektūras un 
vēstures piemineklis, un 
tas darba sarunām piešķir 
īpašu gaisotni”. Savukārt 
Jūrmalas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietniece 
Rita Sproģe pateicās vēst

niekiem par viņu darbu un 
atbalstu, veicinot Latvijas 
un Jūrmalas atpazīstamību 
ārvalstīs. „Tūrisms ir viens 
no valsts aktīvajiem un Jūr
malai kā kūrorta pilsētai arī 
visbūtiskākajiem ekonomi
kas segmentiem, tāpēc Lat
vijas vēstniecību atbalsts un 
sadarbība ar pašvaldībām ir 
būtiska. Ceram uz veiksmī
gu un ciešu sadarbību arī 
turpmāk,” uzsvēra R. Spro
ģe. 
Latvijas diplomātisko pār
stāvniecību vadītāju sa
nāksme ir ikgadējs ārlietu 
dienesta pasākums, kurā 
pārrunā ārlietu dienes
ta prioritātes un aktuālos 
uzdevumus. Šogad tajā 
piedalījās Latvijas diplo
mātisko pārstāvniecību 

FOTO: IVARS ĶEZBERS

Naturalizacija

Naturalizacija_Sproge

Dod svinīgo solījumu Latvijai

Latvijas 
vēstnieki 
tiekas Jūrmalā

Īsumā par 20. oktobra domes sēdes lēmumiem
Jūrmalas pilsētas domes 
kārtējā sēde notika 
20. oktobrī. 

Sēdē tika skatīti un 
pieņemti lēmumi par 
vairāk nekā 100 jau
tājumiem. Sniedzam 

īsu ieskatu par deputātu pie
ņemtajiem lēmumiem.

Atbalsta starptautiska 
tūrisma foruma norisi 
Nolēma atbalstīt starptau

tiska tūrisma foruma norisi 
23.–24. novembrī Dzintaru 
koncertzālē.
Forumu rīko Latvijas Inves
tīciju un attīstības aģentūra, 
un tā mērķis ir sekmēt Lat
vijas un Jūrmalas tūrisma 
produktu un pakalpojumu 
attīstību un popularizēt 
Latviju kā pievilcīgu tūris
ma galamērķi. Plānots, ka 
forumu apmeklēs aptuveni 
300 Latvijas un ārvalstu tū
risma nozares ekspertu. 

Starptautiska mēroga tūris
ma forumu organizēšana 
Jūrmalas pilsētā atbilst Jūr
malas pilsētas attīstības stra
tēģijā 2010.–2030.  gadam 
noteiktajiem stratēģiskajiem 
mērķiem „Starptautiski pa
zīstams, moderns piekras
tes kūrorts un populārākā 
kūrortpilsēta Baltijas jūras 
reģionā” un „Austrumu un 
Rietumu kontaktu veidoša
nas un tikšanās vieta Balti
jas reģionā”. Foruma orga

nizēšana Jūrmalas pilsētā 
sniegs iespēju veicināt uz
ņēmējdarbību, nodarbinātī
bu, tūristu skaita pieaugumu 
un tūrisma nozares profe
sionāļu no Latvijas, Balti
jas, Skandināvijas un citām 
valstīm interesi par Jūrmalu 
kā kūrortpilsētu un Dzinta
ru koncertzāli kā pasākumu 
norises un tikšanās vietu.

Turpinājums 4. lpp.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece 
Rita Sproģe un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
Latvijas vēstnieku sanāksmē. 
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Latvijas valsts himna, svinīgs solījums par uzticību Latvijas valstij, dāvātie ziedi topošajiem pilsoņiem šo 
dienu padarīja īpašu.

jas valsts!” pilsonības pre
tendentus sveica R. Sproģe. 
Lēmums iegūt Latvijas pil
sonību patiesi ir nozīmīgs 

solis. „Es tam gatavojos des
mit gadus. Dzīvoju un strā
dāju Latvijā, un pilsonības 
iegūšana bija likumsakarīgs 

solis,” teic Vitālijs Girsa. 
Viņam piekrīt arī Anastasi
ja Cibuļska, kura pabeigusi 
tehnikumu un tagad mācās 

universitātē. Viņai nav bijis 
šaubu, ka nākamais svarī
gais solis ir pilsonības iegū
šana. „Man patika šīsdie
nas svinīgā ceremonija, tas 
bija skaists brīdis,” piebilst 
Anastasija. 
„Naturalizēties mani mudi
nāja bērni, pat pārbaudīja, 
vai gatavojos eksāmenam,” 
ar smaidu atceras Olga Kju
ras. „Es dzīvoju un strādāju 
Latvijā, mana ģimene dzī
vo šeit, un man nav domas 
dzīvot citā valstī,” pauž 
O. Kjuras.
Tamāra Belova: „Svinīgais 
solījums Latvijas valstij ir 
liela diena; tādu solījumu 
dod vienu reizi dzīvē. Mums 
ir liela ģimene, visi šeit strā
dā, mācās, un visi ir pilsoņi. 
Man Jūrmalā patīk dzīvot –  
šeit ir bezmaksas bērnudārzi, 
bezmaksas ēdināšana skolās, 
atbalsts ģimenēm ar bērniem. 
18.  novembrī mums ģimenē 
ir dzimšanas diena, un valsts 
svētkus svinēsim visi kopā.” 

ELITA CEPURĪTE, 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

ārvalstīs vadītāji, vairāki 
Rīgā rezidējošie Latvijas 
vēstnieki, Ārlietu minis
trijas darbinieki un valsts 
augstāko amatpersonu ār

lietu padomnieki. Vēst
nieku sanāksmē uzmanība 
tika veltīta ārlietu dienesta 
lomai valsts ekonomiskās 
attīstības veicināšanā, tika 

apspriesti jautājumi par 
ārpolitikas un drošības po
litikas aktualitātēm un Lat
vijas prioritātēm, tostarp 
Latvijas pārstāvniecību 

lomu, gatavojoties Latvijas 
simtgades svinībām.

IVETA ĶELPE, 
Ārējo sakaru un 

protokola nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu 
komitejas priekšsēdētājs Jānis Lediņš un Attīstības un vides jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Ligita Maziņa sarunā ar Latvijas Republikas vēstnieku Azerbaidžānas 
Republikā Juri Maklakovu.
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Lāpu gājiens un 
piemiņas brīdis 
Lāčplēša dienā
Lāčplēša dienas pasāku
mus 11.  novembrī ievadīs 
svētbrīdis Slokas evaņģē
liski luteriskajā baznīcā, 
pēc tam jūrmalnieki dosies 
tradicionālajā lāpu gājienā 
līdz kapteiņa Paula Zolta 
piemineklim Kaugurciemā, 
kur notiks svinīgs piemiņas 
brīdis, ziedu nolikšana un 
svecīšu aizdegšana, godinot 
Lāčplēša Kara ordeņa kava
lierus un brīvības cīņu da
lībniekus. Svinību izskaņā 
pie ugunskuriem un karstas 
tējas uzstāsies dziesminieks 
Goran Gora un domubiedri. 

Iedegsim Gaismas ceļu 
Jūrmalai, Latvijai
Latvijas Republikas prok
lamēšanas gadadienas svi
nības 18. novembrī Jūrmalā 
ievadīs valsts svētku diev
kalpojumi Dubultu evaņ
ģēliski luteriskajā baznīcā, 
svētkiem veltīts dievkalpo
jums būs arī Ķemeru evaņ
ģēliski luteriskajā baznīcā.
Jūrmalā jau tradicionā
li tiks veidots garākais un 
senākais Gaismas ceļš. Iz
gaismojot novembra krēslu, 
par godu Latvijai gar pilsē
tas galveno maģistrāli degs 
vairāk nekā 7000 sveču. 
Sākot no plkst. 15.30, ikviens 
tiek aicināts pievienot savu 
sveci Gaismas ceļam, kas 

20 kilometru garumā vīsies 
cauri visai Jūrmalai, sākot no 
Viestura ielas pie Lielupes til
ta Priedainē līdz Ķemeriem. 

Būsim kopā valsts 
dzimšanas dienā!
Vakarā Raiņa ielā, pie Kau
guru kultūras nama, notiks 
Latvijas Republikas prok
lamēšanas 98. gadadienas 
svētku koncerts. Tajā uz
stāsies Normunds Rutulis, 
Dzintars Čīča, Līga Priede, 
Jūrmalas apvienotais koris, 
Latvijas Universitātes jauk
tais koris „Juventus” un vīru 
koris „Dziedonis”. Svētku 
noslēgumā uzstāsies grupa 
„Credo”, bet pēc koncerta – 
svētku uguņošana. 
Valsts dzimšanas dienu 
sagaidot, dažādi pasākumi 

plānoti arī pilsētas kultūras 
un izglītības iestādēs: 
Lāčplēša dienā 11.  novem
brī notiks tradicionālais Liel
upes pamatskolas organizē
tais svinīgais pasākums pie 
piemiņas skulptūras „Tilts 
un Mūžība”, 17.  novembrī 
skolā notiks svētku kon
certs, savukārt Vaivaru 
pamatskola aizsāk jaunu 
tradīciju – Baltā galdauta 
svētkus. Jūrmalas Māk
slinieku namā, Jūrmalas 
pilsētas domes vestibilā un 
Kauguru kultūras namā būs 
apskatāma konkursa „Jā/
NeATKARĪBA 2016” iz
stāde. 

Sabiedriskais
 transports svētkos
18.  novembrī Jūrmalas 

pilsētas autobusi kursēs 
pēc brīvdienu grafika. Lai 
iedzīvotāji varētu ērti no
kļūt uz svētku koncertu 
Kauguros, tiks nodrošināts 
bezmaksas sabiedriskais 
transports maršrutos Nr. 1, 
4, 6, 7 un 8, kā arī norīkoti 
papildu reisi:
•	maršrutā Nr. 4 „Bulduri–
Kauguri” reiss plkst. 21.20  
no pieturvietas „Dz.st. Slo
ka” tiks mainīts – tā atieša
nas laiks būs plkst. 21.10 
no „Dz.st. Sloka”, kā arī 
tiks nodrošināts papildu 
reiss plkst. 21.25 no pietur
vietas „Līgo”; maršruts pa
garināts līdz Buļļuciemam;
•	maršrutā Nr.6 „Sloka 
AO–Ķemeri” papildu reiss 
plkst. 21.25 no pieturvietas 
„Līgo”;
•	 maršrutā Nr. 8 „Ganību 
iela–Muižas iela” reiss plkst. 
21.20 no pieturvietas „Ganī
bu iela” tiks mainīts – tā atie
šanas laiks būs plkst. 21. 25 
no pieturvietas „Līgo”.
No piektdienas, 17. novem
bra, plkst. 9.00 līdz 19. no
vembra plkst. 3.00 būs 
slēgta satiksme Raiņa ielas 
posmā no Nometņu ielas 
līdz Oškalna ielai, kā arī 
labā braukšanas josla Ma
zās Nometņu ielas posmā 
no Tallinas ielas līdz Raiņa 
ielai virzienā uz Kaugu 
riem. 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU 
NODAĻA

svētki
Ar Gaismas ceļu, svētku koncertu un salūtu 
svinēsim Latvijas valsts svētkus kopā!

Atzīmējot Lāčplēša dienu un godinot Latvijas valsts 
brīvības cīnītājus, pie Slokas baznīcas Jūrmalā šoruden 
tiks svinīgi atklātas piemiņas plāksnes, kurās iegravēti 
Jūrmalā dzimušo Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru uzvārdi. 

D ivdesmit viens jūrmalnieks saņēmis pirmo un 
augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Lāč
plēša Kara ordeni. Viņi visi dzimuši Jūrmalā. 
Tālākais dzīves ceļš mūsu „Lāčplēšiem” bijis 

dažāds: daži pēc brīvības cīņām atgriezās Jūrmalā, citus 
likteņa pavērsieni aizveda uz tālām valstīm, kāds atstāja 
savu dzīvību kaujas vietā un brīvu Latviju nepieredzēja. 
Lāčplēša Kara ordenis viņiem piešķirts pēc nāves. Tagad 
mūsu varoņu vārdi ierakstīti akmenī.

Jūrmalā dzimušie Lāčplēša kara ordeņa kavalieri:
dižkareivis Apinis Jēkabs (1899–1945), dzimis Ķemeros;
brīvprātīgais Amoliņš Jēkabs (1894–1934), dzimis Bulduros;
virsseržants Arķis Augusts (1934–ziņu nav), dzimis Slokā;
virsseržants Blaksons Ludviķis (1887–1919), dzimis Ķe
meros;
kareivis Balodis Jānis (1896–1931), dzimis Slokā;
virsseržants Dobums Rihards (1893–ziņu nav), dzimis Ķe
meros;
dižkareivis AivarsGrigaitis Roberts (1887–ziņu nav), dzi
mis Bulduros;
leitnants Lācis Roberts (1891–1946), dzimis Majoros;
leitnants Legzdiņš Jānis Augusts (1946–1947), dzimis Slokā;
leitnants Muižulis Augusts (1893–1941), dzimis Slokā;
virsseržants Plecis Augusts (1893–1983), dzimis Dubultos;
kareivis Pļavpāvuls Gustavs (1897–1964), dzimis Dubultos;
leitnants Poga Roberts (1898–1971), dzimis Mellužos;
virsseržants Strautiņš Roberts (1894–1933), dzimis Slokā;
kadets StraussŠtrauss Jānis (1901–1983), dzimis Ķemeros;
dižkareivis Jansons Pēteris (1894–1964), dzimis Jaundu
bultos;
leitnants Tīlmanis Kārlis (1898–1920), dzimis Majoros;
virsleitnants Vanags Eižens Mihaels (1889–1969), dzimis 
Ķemeros;
pulkvedis Veiss Aleksandrs (1889–1944), dzimis Slokā;
seržants Neilands Alberts (1896–1919), dzimis Mellužos;
dižkareive VaščunasJansone Valija Valerija (1903–1990), 
dzimusi Bulduros.

Pēc Aizsardzības ministrijas iniciatīvas piemiņas plāksnes 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem plānots uzstādīt visās 
pašvaldībās visā Latvijā. Jūrmala un Ogre ir pirmās pilsē
tas, kur jau šoruden tiks uzstādītas šīs piemiņas zīmes. To 
izgatavošanu un gravēšanu koordinēja Jaunsardzes un in
formācijas centrs; līdz ar valsts piešķirto finansējumu stēlu 
izgatavošanai, gravēšanas darbiem un uzstādīšanai finansē
jumu piešķīra arī pašvaldība. 
Lāčplēša kara ordeņa dibināšanu ierosināja Latvijas armi
jas virspavēlnieks pulkvedis Jānis Balodis; to piešķīra par 
kauju nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušo latvie
šu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri 
bija palīdzējuši brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas 
valsts nodibināšanu un izveidošanu. Par ordeņa dibināša
nas dienu simboliski pieņemts uzskatīt 1919. gada 11. no
vembri, kad Latvijas armija padzina no Rīgas Bermonta 
Avalova armiju. 

Godinām Lāčplēša 
Kara ordeņa 
kavalierus

Žaks Amoliņš 

Tā ir ļoti skaista diena – izkārti 
karogi, vakarā salūts, un visur 
valda svētku noskaņojums.

Šo dienu parasti svinam 
draugu un radu lokā. Kād
reiz braucām uz Rīgu ska
tīties svētku salūtu, taču 
tagad to vairs nedarām, 
jo pirms četriem gadiem 
mums piedzima puika un 
tāds brauciens ir par garu 
tik vēlā vakara stundā. Ta
gad ejam skatīties svētku 
salūtu pie Kauguru kultūras 
nama un atklājām, ka tas ir 
tikpat krāšņs kā Rīgā.
Mani vecāki, vecvecāki un 
vecvecāku vecāki ir dzimuši 
šeit, Latvijā. Mana mam

ma un tētis stāvēja Baltijas 
ceļā, sadevušies roku rokā, 
un bija gatavi aizstāvēt savu 
valsti cerībā uz labāku nākot
ni. Redzot to, kāda situācija 
valstī ir pašlaik, es jūtos ļoti 
sarūgtināts. Jā, es mīlu šo 
zemi un ceru, ka kādreiz viss 
mainīsies uz labāko un mani 
vecāki nebūs cīnījušies velti.
Latvijas dzimšanas dienā 
novēlu svētkos būtu savu 
draugu, radu un mīļo lokā 
un lai visiem ir klāts svēt
ku galds un labs noskaņo 
jums!

Eduards Sproģis

Mūsu dēliņš Eduards dzi
mis 2014.  gada 18.  no
vembrī, stāsta Eduarda 

mamma Natālija Sproģe. 
Tas, ka viņam dzimšanas 
diena ir vienā dienā ar Lat
vijas valsti, ir liels gods un 
prieks. Eduarda tētis Dāvis 
bija ļoti priecīgs, ka dēls 
piedzima tieši šajā datu
mā, jo Dāvis mūsu ģimenē 
ir vislielākais patriots un 
māca to arī bērniem. 
Līdz dēla piedzimšanai 
valsts svētkus 18. novembrī 
īsti nesvinējām mājas ap
stākļos, bet gājām uz svēt
ku pasākumu, skatījāmies 
salūtu.

Lilita un Alberts 
Oņegini

Savu laulību reģistrējām 
1982. gadā zīmīgā datu 
mā – 18. novembrī, un tā nu 
katru gadu svinam dubultsvēt 
kus – gan laulības jubileju, 
gan valsts dzimšanas dienu. 
Domāju, nav daudz pāru Lat
vijā, kam 18.  novembrī būtu 
laulību diena, jo tajos gados 
jau valsts dzimšanas dienu 
svinēt nedrīkstēja. Smeja
mies, ka mūsu laulība, tāpat 
kā valsts, ar katru gadu kļūst 
stiprāka, un mums ir prieks 
par to. Pēc brīvības atgūšanas 
mums ir tradīcija braukt uz 
Rīgu skatīties salūtu – savā 
ziņā tas ir par godu arī mums, 
jo valsts taču sākas ar ģimeni! 
Sagaidot svētkus, novēlam 
jūrmalniekiem būt labes
tīgiem, sirsnīgiem, saticī
giem un pretimnākošiem. 

Svinam 
dubultsvētkus

Dzimšanas dienu svin vienā dienā ar Latviju

Šis būs otrais gads, kad go
dam svinēsim 18. novembri 
gan kopā ar draugiem, gan 
ģimeni, jo dēlam paliks divi 
gadiņi. Tāpat kā pērn, visa 
ģimene dosimies skatīties 
salūtu – par godu Latvijai 
un mūsu dēla dzimšanas 
dienai. 
Jūrmalniekiem es novēlētu 
šo dienu pavadīt kopā ar 
saviem mīļajiem un atzīmēt 
godam, jo Latvijai ir dzim
šanas diena!
Attēlā – Eduards kopā ar 
tēti Dāvi.

Svinam kopā ar Latviju!

FO
TO

: i
va

rs
 Ķ

eZ
Be

rs

Akmens piemiņas plāksnes ar iegravētiem jūrmalnieku, Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru vārdiem šoruden tiks uzstādītas pie Slokas 
baznīcas.
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Jūrmalas pilsētas domes sēdē 20. oktobrī 
tika apstiprināts tematiskais plānojums 
„Jūrmalas velosatiksmes attīstības 
koncepcija”.

J ūrmalai kā kūrortpilsētai ir būtiskas 
velotransporta sniegtās priekšrocī
bas, jo velosipēds ir videi visdrau
dzīgākais pārvietošanās līdzeklis, 

kas nerada nekādu apkārtējās vides piesār
ņojumu. Arī izmaksu ziņā tas ir visekono
miskākais un pieejamākais pārvietošanās 
līdzeklis. 
Tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatik
smes attīstības koncepcija” mērķis ir attīstīt 
velosatiksmi un nodrošināt velotransporta 
kā alternatīva videi draudzīga pārvieto
šanās veida līdzsvarotu attīstību Jūrmalas 
pilsētā. Koncepcija ir attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteikti jūrmalnieku inte
resēm atbilstoši risinājumi pievilcīga, dro
ša, komfortabla un savstarpēji savienota ve
losatiksmes tīkla izveidei Jūrmalas pilsētā.

Jauni velosatiksmes standarti
Kopš 2015.  gada novembra ir spēkā Lat
vijas Valsts standarts velosatiksmes pro
jektēšanai, kas nosaka piecus galvenos 
veloinfrastruktūras plānošanas, projektē
šanas un izbūves pamatprincipus: drošība, 
tīkla nepārtrauktība, tiešums, pievilcīgums, 
komforts. Pašreizējā velosatiksmes infras
truktūra Jūrmalā šiem kritērijiem atbilst 
tikai daļēji, jo vairāki velosatiksmes pos
mi projektēti laikā, kad nebija izstrādāts 
detalizēts normatīvu ietvars, kas noteica, 
kādiem kritērijiem jāatbilst veloceļiem un 
citām būvēm.

Izstrādājot tematisko plānojumu, galvenais 
uzdevums bija novērtēt pašreizējo velo
satiksmes infrastruktūru Jūrmalas pilsētā 
un izstrādāt valsts standartiem atbilstošus 
iespējamos risinājumus infrastruktūras 
pilnveidei, nodrošinot velotransporta kā 
alternatīva videi draudzīga pārvietošanās 
veida līdzsvarotu attīstību Jūrmalas pilsētā. 

Katram rajonam iespējami vairāki 
risinājumi
Tematiskajā plānojumā piedāvāts ieteica
mais velosatiksmes tīkla infrastruktūras 
labiekārtojuma līmenis visai pilsētai, pie
dāvājot vairākus risinājumus atsevišķiem 
rajoniem. Pieaugot velobraucēju skaitam un 
pašvaldības finansiālajām iespējām, velosa
tiksmes infrastruktūru varēs attīstīt, ievēro
jot tematiskajā plānojumā iekļautos risināju
mus velotīkla labiekārtojumam, nodrošinot 
ērtāku un drošāku vidi velobraucējiem. Tas 
nozīmē, ka, remontējot vai izbūvējot ielas, 
būvējot ēkas, labiekārtojot pilsētvidi, paš
valdība varēs īstenot tematiskajā plānojumā 
noteiktos risinājumus – izbūvēt papildus 
kādu veloceļa posmu, ar marķējumu iezī
mēt velojoslu, ierīkot velosipēdu novietnes 
u.tml. Savukārt apjomīgāki velosatiksmes 
infrastruktūras izbūves darbi var tikt veikti 
turpmākos gados atkarībā no pilsētas attīstī
bas un finanšu iespējām.

Veloceļš cauri visai 
pilsētai
Plānojot velosatiksmes tīklu, galvenokārt 
tika ņemta vērā jau izbūvētā un plānotā ve
losatiksmes infrastruktūra, to papildinot ar 
jauniem maršrutiem vai veicot nebūtiskus 

labojumus iepriekš izstrādātajās shēmās un 
maršrutos.
Konceptuāli tematiskā plānojuma risinā
jumi paredz to, ka veloceļi (maģistrālie 
veloceliņi) tiks būvēti tikai gar galvenajām 
pilsētas maģistrālēm ārpus pilsētas centra, 
kur to nepieciešamību nosaka atļautais au
totransporta ātrums un potenciāli lielais ve
lobraucēju skaits.
Šo veloceliņu primārais uzdevums ir nodro
šināt galveno velobraucēju plūsmu apkal
pošanu, izveidojot centrālo veloceliņu tīkla 
asi Jūrmalā no Priedaines līdz Dzintariem 
un no Jaundubultiem līdz Jaunķemeriem. 
Velosatiksmes „mugurkaulu” veido velo
ceļš cauri visai pilsētai no austrumiem līdz 
rietumiem, savienojot Babītes pašvaldības 
veloinfrastruktūru, kuru izmanto velobrau
cēji, kas Jūrmalā ierodas no Rīgas. Priedai
nē, Babītes ielā, plānota stāvvieta veloceļa 
malā, kur varētu ērti novietot auto, pārsēsties 
uz līdzpaņemtā vai īrētā velosipēda un doties 
uz Jūrmalu bez auto. Tālāk veloceļš šķērso 
Lielupi pa autotiltu, virzās pa Rīgas ielu, 

Īsumā par 20. oktobra domes sēdes lēmumiem

Licencēto makšķerēšanu 
regulēs saistošie 
noteikumi
Domes sēdē apstiprinā
ja saistošos noteikumus 
„Par licencēto makšķerē
šanu Varkaļu kanālā”. Ar 
2016. gada 1. janvāri spēku 
zaudējuši Jūrmalas pilsētas 
domes 2012. gada 3. maija 
saistošie noteikumi „Par 
licencēto makšķerēšanu 
Varkaļu kanālā”, kas no
teica kārtību, kādā veicama 
licencētā amatierzveja –  
makšķerēšana – Varkaļu 
kanāla makšķerēšanas zonā 
Jūrmalas pilsētas adminis
tratīvajā teritorijā. Līdz ar 
to ir izstrādāti jauni sais
tošie noteikumi. Tie ietver 
makšķerēšanas nosacīju
mus, licenču saturu, veidus 
un samaksu par licencēm, 
kā arī nosaka makšķernie
ku un organizētāja tiesības 
un atbildību u.c. jautāju
mus.
Noteikumi turpinās regulēt 
makšķernieku un ierobe
žotu noteiktu vērtīgu zivju 
skaitu, lai samazinātu ie
tekmi uz zivju krājumiem. 
Licencētā makšķerēšana 
sniegs papildu līdzekļus 
zivju aizsardzībai (t.sk. ma
luzvejniecības novēršanai) 
un makšķerēšanas attīstī
bai. 
Noteikumi būs spēkā pēc 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības mi
nistrijas saskaņojuma sa
ņemšanas un publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvi
jas Vēstnesis”. 

Apstiprina pludmales un 
peldvietu izmantošanas 
noteikumus
Apstiprināja Jūrmalas pil
sētas domes saistošos no
teikumus „Par Jūrmalas 
pilsētas pludmales un peld
vietu izmantošanu”. 
Līdz šim Jūrmalas teritorijā 
bija spēkā 2014.  gadā ap
stiprinātie saistošie notei
kumi „Par Jūrmalas pilsē
tas pludmales un peldvietu 
izmantošanu”, kas noteica 
Jūrmalas pilsētas pludma
les un peldvietu izmantoša
nas prasības, un 2008. gadā 
ar domes lēmumu apstipri
nātais pludmales zonējums. 
Minētajos noteikumos ne
bija ietverts pludmales un 
peldvietu zonu sadalījums, 
līdz ar to tika izstrādāti jau
ni saistošie noteikumi, kas 
papildināti ar kartogrāfis
ko materiālu pludmales un 
peldvietu zonu dalījumam 
mierīgās un aktīvās atpūtas 
zonās.
Noteikumu mērķis ir no
drošināt pludmales un 
peldvietu aizsardzību un 
uzturēšanu, nosakot plud
males izmantošanas kār
tību. Saistošie noteikumi 
nosaka aktīvās atpūtas un 
mierīgās atpūtas zonas, lai 
nodrošinātu pludmales ap

meklētājiem un vienlaikus 
arī videi draudzīgu, kā arī 
racionālu pludmales ap
saimniekošanu, piekrastes 
ainavas, dabas un atpūtai 
nepieciešamo resursu aiz
sardzību un saglabāšanu, 
tāpat ir noteikta sezonas 
objektu saskaņošanas, iz
vietošanas un izmantošanas 
kārtība pludmalē.
Cita starpā noteikumi pa
redz, ka Jūrmalas pludmalē 
konkrētos laikos pašvaldī
bas norādītajās vietās būs 
atļauts atrasties ar suņiem.
Noteikumi būs saistoši jeb
kurai fiziskai un juridiskai 
personai, kā arī personām, 
kam noslēgts pludmales 
nogabalu nomas līgums ar 
Jūrmalas pilsētas domi. 
Plašāk par jaunumiem plud
males un peldvietu izmanto
šanas noteikumos informēsim 
pēc to spēkā stāšanās –  
pēc Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības minis
trijas saskaņojuma saņem
šanas un publicēšanas ofi
ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.

Pumpuru vidusskola 
piedalīsies starptautiskā 
projektā
Atbalstīja Pumpuru vi
dusskolas dalību Eiropas 
Savienības (ES) program
mas „Erasmus+” skolu sa
darbības projektā „Eiropas 
jaunieši aktīvā mācīšanās 
procesā”. Projekta mērķis 
ir iesaistīt skolēnus aktīvā 

dabaszinātņu  mācīšanās 
procesā starptautiskā vidē, 
uzlabojot skolēnu angļu 
valodas un informācijas 
tehnoloģiju prasmes, kā 
arī sekmēt skolotāju labās 
prakses apmaiņu dabaszi
nātņu mācīšanā un pilnvei
dot svešvalodu prasmes, 
izmantojot mobilitātes Por
tugālē, Polijā un Slovēnijā. 
Pumpuru vidusskola pro
jektu īstenos no 2016. gada 
1. novembra līdz 2018. gada 
30. jūnijam. Projekta kopē
jās izmaksas ir 21 105 eiro, 
un tas pilnībā tiek finansēts 
no ES „Erasmus+” prog
rammas budžeta. 
Skolas dalība projektā at
bilst Jūrmalas izglītības at
tīstības koncepcijā 2015.–
2020.  gadam un Jūrmalas 
pilsētas attīstības program
mā 2014.–2020.  gadam 
noteiktajiem mērķiem un 
prioritātēm – paaugstināt 
izglītības kvalitāti.

Būs jauni noteikumi 
caurlaižu iegādei un 
saņemšanai
Dome apstiprināja saisto
šos noteikumus „Par trans
portlīdzekļu iebraukšanu 
īpaša režīma zonā Jūrma
las pilsētas administratī
vajā teritorijā”. Noteikumi 
nosaka kārtību, kādā var 
iebraukt ar autotransporta 
līdzekļiem un motocikliem 
Jūrmalas pilsētas adminis
tratīvajā teritorijā, pašval
dības nodevas par iebrauk

šanu īpaša režīma zonā 
samaksas kārtību, nodevas 
apmēru, atvieglojumus un 
atbrīvojumus no nodevas, 
kā arī kārtību, kādā iz
sniedz un anulē speciālās 
iebraukšanas caurlaides, un 
atbildību par šo noteikumu 
pārkāpšanu.
Pateicoties caurlaižu sis
tēmas modernizācijai, būs 
iespējams atteikties no „pa
pīra” caurlaidēm, aizstā
jot tās ar elektroniskajām 
caurlaidēm. Turklāt atseviš
ķām Jūrmalas iedzīvotāju 
grupām, kuras ir atbrīvotas 
no nodevas samaksas, caur
laides tiks reģistrētas auto
mātiski. Tāpat automātiski 
tiks identificēti no nodevas 
samaksas atbrīvotie trans
portlīdzekļi, kas pielāgoti 
vadītājam invalīdam, ope
ratīvie transportlīdzekļi, 
avārijas un specializēto die
nestu, ārvalstu diplomātis
kā korpusa, atsevišķu valsts 
iestāžu transports u.c.
Lai veicinātu komercdar
bības attīstību, noteikumos 
paredzēts atbrīvojums no 
nodevas samaksas juridisko 
personu, kuru juridiskā ad
rese reģistrēta Jūrmalas pil
sētā, īpašumā vai turējumā 
esošajiem transportlīdzek
ļiem. Būtisks ieguvums ir 
tas, ka tiek mazināts admi
nistratīvais slogs mēneša un 
perioda caurlaižu iegādei, 
jo noteikumi paredz iespē
ju izmantot epakalpojumu 
caurlaides iegādei un node
vas maksājuma veikšanai. 
Noteikumos paredzēts no
drošināt epakalpojumus 
caurlaides iegādei un node

vas maksājuma veikšanai, 
caurlaides pārreģistrācijai 
un pieteikumu iesniegšanai, 
līdz ar to lielākai daļai no 
nodevas atbrīvoto perso
nu un nodevas maksātāju 
caurlaides saņemšanai ne
būs nepieciešams ierasties 
Jūrmalas pilsētas domē vai 
citās iestādēs. Paredzēts, 
ka noteikumi būs spēkā no 
2017. gada 1. februāra. Pla
šāk informēsim pēc Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas saska
ņojuma saņemšanas un no
teikumu publicēšanas ofi
ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”. 

Veidos jaunu 
tūrisma pārgājienu 
maršrutu
Atbalstīja Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības dalību Igau
nijas–Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
projektu konkursā ar  pro
jekta pieteikumu „Pārgā
jienu tūrisma maršruts gar 
Baltijas jūras piekrasti Lat
vijā–Igaunijā” partnerībā ar 
projekta vadošo partneri –  
Latvijas Lauku tūrisma aso
ciāciju „Lauku ceļotājs”.
Projekta mērķis ir izveidot 
pārgājienu tūrisma maršru
tu gar Baltijas jūru no Lat
vijas dienvidrietumu robe
žas līdz Harjumā apriņķim 
Igaunijā. Ja projekts tiks 
apstiprināts, izveidojot jau
nu tūrisma maršrutu, tiks 
popularizētas dabas vērtī
bas un aktīvais tūrisms.
Prognozējamais projek
ta īstenošanas laiks ir no 
2017. gada 1. februāra līdz 

Sākums 2. lpp.

Apstiprināta Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija

Plānojot velosatiksmes tīklu, galvenokārt 
tika ņemta vērā jau izbūvētā un plānotā 
velosatiksmes infrastruktūra, to papildinot 
ar jauniem maršrutiem vai veicot nebūtiskus 
labojumus iepriekš izstrādātajās shēmās un 
maršrutos.
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Š JūRmALAI kĀ 
kūRoRTPILSēTAI 
IR BūTISkAS 
VELoTRAnSPoRTA 
SnIEgTĀS PRIEkšRoCĪBAS, 
Jo VELoSIPēdS IR VIdEI 
VISdRAUdzĪgĀkAIS 
PĀRVIETošAnĀS LĪdzEkLIS
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Gada beigās plānots sākt jaunas sporta 
zāles būvniecību Lielupē, Aizputes ielā, 
un skolas ēkas pārbūvi, lai jūrmalniekiem 
nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi un 
plašākas iespējas sporta attīstībai.

Pirmajā kārtā – sporta zāles jaunbūve
Ar Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatsko
las un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vadību 
pašvaldība jau ir pārrunājusi darbu gaitu 
un secību. Būvdarbu apjoms sadalīts trīs 
kārtās. Pirmajā kārtā plānota sporta zāles 
jaunbūve. Sporta zāle Jūrmalas un reģiona 
bērniem un jauniešiem nodrošinās kvali
tatīvāku un konkurētspējīgāku basketbola, 
handbola, florbola, volejbola profesionālās 
ievirzes izglītības programmu un interešu 
izglītības apgūšanu. Pirmās kārtas kopējās 
izmaksas plānotas 8,96 miljonu eiro apjo
mā. 

Kvalitatīva mācību vide
Lielupes skolu veido divas savstarpēji sa
vienotas ēkas. Pirmā ēka nodota eksplua
tācijā 1962.  gadā, otrā – 1986. gadā, un 
no būvniecības brīža skolā nav veikti liela 
apjoma remontdarbi, novecojusi arī kanali
zācijas un siltumapgādes sistēma. Savukārt 
skolas mācību kabineti un citas telpas ne
atbilst mūsdienu prasībām. Kvalitatīvu mā
cību vidi palīdzēs nodrošināt skolas ēkas 
pārbūve. 
Būvniecības projekta otrajā kārtā pārbūvēs 
Lielupes skolas ēku, kur izglītību iegūst 
Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 
un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, 
kuri no šā gada apgūst vispārējās vidējās 
izglītības profesionāli orientēta virziena 
komerczinību apakšvirziena tūrisma prog
rammu. Otrās kārtas kopējās izmaksas tiek 
plānotas 4,01 miljona eiro apmērā. Savu
kārt trešajā kārtā ēkas otrajā un trešajā stā
vā tiks izbūvēta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
dienesta viesnīca – mācību laikā tur varēs 
dzīvot skolas audzēkņi, kuru dzīves vieta 
neatrodas Jūrmalas pašvaldības teritorijā. 
Dienesta viesnīcas izbūve sekmēs Jūrmalas 
konkurētspēju reģionā, nodrošinot talan
tīgiem skolēniem kvalitatīvu, kompetenču 
pieejā balstītu, ilgtspējīgu izglītību pieeja
mās, modernās un ergonomiskās telpās. 
Būvniecības trešās kārtas darbu izmaksas 
plānotas 3,08 miljonu eiro apjomā. 

Pašreizējā skolas sporta zāle tiks pārbūvē
ta par aktu zāli, tai līdzās paredzētas ģērb
tuves ar dušas telpām. Skolas ēkas pirmajā 
stāvā atradīsies bibliotēka, ar modernām 
iekārtām aprīkoti mājturības kabineti un 
vizuālās mākslas klase. Šajā korpusā plā
nota arī skolēnu garderobe ar skapīšiem un 
bērnudārza grupas telpas, kā arī ēdnīcas un 
virtuves bloks. Otrajā stāvā plānotas mācī
bu telpas sākumskolai, telpas skolas admi
nistrācijai un plaša sanāksmju zāle. Trešajā 
stāvā, tāpat kā līdz šim, būs mācību klases. 
Dienesta viesnīcas telpas būs izvietotas ot
rajā un trešajā stāvā. 

Būvēs par pašvaldības līdzekļiem 
aizņēmuma veidā 
Būvniecības kopējās izmaksas plānotas 
16,06 miljonu eiro apjomā, un tās tiks 
segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
finanšu līdzekļiem aizņēmuma veidā. Šim 
mērķim Jūrmalas pilsētas pašvaldība plāno 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 15,76 miljo
nu eiro apjomā. Domes sēdē 20.  oktobrī 
deputāti pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār
raudzības padomei atbalstīt Jūrmalas pilsē
tas pašvaldības lēmumu ņemt aizņēmumu 
sporta zāles būvniecībai un skolas ēkas pār 
būvei.
Aizņēmums Valsts kasē tiks ņemts ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi: 2016. gadā – 
876 355 eiro, 2017. gadā – 8 624 011 eiro, 
2018. gadā – 6 261 414 eiro. Aizņēmums 
atmaksājams 20  gados no līguma noslēg
šanas brīža, pamatsummas atmaksu uzsā
kot ar 2017. gada 20. septembri.
Projekta otrajai un trešajai kārtai līdz ar 
ieguldījumiem no pašvaldības budžeta plā
nots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējumu. 
Būvniecības projektu pilnā apjomā iecerēts 
pabeigt pusotra gada laikā pēc būvdarbu 
uzsākšanas, – darbus varēs sākt, tiklīdz 
būs saņemts aizņēmums un būs piemēro
ti laikapstākļi. Pašvaldības izsludinātais 
iepirkums par būvdarbu veikšanu jau ir 
noslēdzies, un Jūrmalas pilsētas pašvaldī
ba gatavojas slēgt līgumu ar konkursā uz
varējušo būvniecības uzņēmumu „Skonto 
būve”.

ELITA CEPURĪTE, 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Lienes ielu un Jomas ielu gar pilsētas domes 
ēku, Z. Meierovica prospektu, Dubultu pros
pektu un Strēlnieku prospektu. Aiz Mellužu 
prospekta velobraucējiem ir iespēja braukt 
pa Kāpu ielu vai pa Asaru prospektu; tālāk 
pa Talsu šosejā izbūvēto veloceļu var ērti no
kļūt Kauguros un Ķemeros. 
Pilsētas centrālajā, vēsturiskajā daļā pare
dzēts galvenokārt labiekārtot vai izbūvēt 
velojoslas, kas izveidojamas esošo ietvju 
robežās. 
Velojoslu izbūve nākotnē ir ieteicama gar 
pilsētas galvenajām ielām, kur atļautais 
braukšanas ātrums tiks saglabāts vismaz  
50 km  stundā. Pārējā pilsētas daļā plāno
ta galvenokārt velomaršrutu ierīkošana, 
kam nav nepieciešama atsevišķu transporta 
būvju izbūve, vai gājējiem un velobraucē
jiem kopīgi izmantojamu ietvju un ceļu iz
būve vai labiekārtošana.
Kopējā velosatiksmes tīklā ir saglabāti eso
šie velomaršruti un gājējiem un velobrau
cējiem kopīgi izmantojamie ceļi, tostarp 
gar dzelzceļu. 

Prioritāri veicamie darbi
Tematiskā plānojuma risinājumi paredz 
īstermiņā sakārtot esošo velosatiksmes in
frastruktūras posmu Priedaine–Dubulti. 
Nākamais solis ir Babītes ielas pārbūve, 
veidojot velo un auto stāvvietu un savie
nojumus ar dzelzceļa stacijām un skolām. 
Nākamais būtiskākais veloinfrastruktūras 
attīstības posms ir velosipēdu ceļa posms 
no Dubultiem līdz Vaivariem, kas nodroši
nātu iespēju ērti pārvietoties ar velosipēdu 
visas pilsētas garumā no Priedaines līdz 
Jaunķemeriem. Arī plānoto velosipēdu ceļu 

izbūve no Lielupes līdz Buļļuciemam un 
no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem ir būtiska 
tieši velosatiksmes nodrošināšanai pilsētas 
daļās, kas atrodas atstatus no galvenā plā
notā velomaršruta – velosipēdu ceļa Prie
daine–Jaunķemeri. Velosatiksmes attīstībai 
ir būtiski īstermiņā sakārtot velonovietnes, 
tostarp, ņemot vērā iedzīvotāju priekšli
kumus, palielināt velo stāvvietu skaitu pie 
„Rimi” iepirkšanās centra Lielupē, pie paš
valdības ēkas un citviet.

Ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi
Tematiskā plānojuma izstrādei tika veikta 
Jūrmalas iedzīvotāju un pilsētas viesu aptau
ja, kā arī rīkota publiskā apspriešana, kas no
risinājās no šā gada 4. augusta līdz 4. septem
brim. Tika saņemtas 193 anketas, kas sniedza 
priekšstatu par iedzīvotāju paradumiem 
velotransporta izmantošanā, pašreizējās in
frastruktūras novērtējumu un priekšlikumus 
uzlabojumiem. Publiskās apspriešanas laikā 
tika saņemts vairāk nekā 40 priekšlikumu. 
Daļa no tiem iekļauti tematiskajā plānoju
mā, piemēram, papildus iekļauts jauns ve
lomaršruts Mellužu un Asaru rajonā, daļēji 
izmantojot salīdzinoši plato dzelzceļa joslu 
starp Asaru, Mellužu un Pumpuru dzelzceļa 
pieturām, tādējādi novirzot velobraucējus no 
pilsētas galvenās maģistrāles. 
Tematiskā plānojuma izstrādi veica Jūrma
las pilsētas dome sadarbībā ar mērniecības 
un teritorijas attīstības plānošanas uzņēmu
mu SIA „Metrum”. Ar Jūrmalas velosatik
smes attīstības koncepciju var iepazīties 
tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. 

ELITA CEPURĪTE, 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Apstiprināta Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija

2020.  gada 31.  janvārim. 
Jūrmalas pilsētas domes kā 
projekta partnera kopējās 
izmaksas ir 30 000 eiro, no 
tiem 85% jeb 25 500 eiro ir 
Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonda finansējums. 

Sportistiem piešķirs 
naudas balvas
Pamatojoties uz Jūrmalas 
pilsētas domes nolikumu 
„Naudas balvas par izci
liem sasniegumiem spor
tā un kultūrā piešķiršanas 
kārtība un apmērs”, nolē
ma piešķirt naudas balvas. 
Naudas balvas tiks piešķir
tas pludmales volejbolistei 
Tīnai Laurai Graudiņai par 
izcīnīto pirmo vietu Eiropas 
U22 čempionātā pludmales 
volejbolā, vieglatlētei Lau
rai IkaunieceiAdmidiņai 
un viņas trenerim Andim 
Austrupam par dalību olim
piskajās spēlēs Riodežanei
ro, pludmales volejbolistam 
Mihailam Samoilovam un 
viņa trenerim Genādijam 
Samoilovam par izcīnīto 
trešo vietu pasaules U19 
čempionātā pludmales vo
lejbolā.

Apstiprina noteikumus 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 
Apstiprināja jaunus Jūrma
las pilsētas domes saistošos 
noteikumus „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekoša
nu Jūrmalas pilsētā”. Līdz 
šim spēkā esošie Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības saisto
šie noteikumi apstiprināti 
2010.  gadā, tie ir noveco
juši un nepilnīgi, līdz ar to 

bija nepieciešams izdot jau
nus. Tie nosaka sadzīves at
kritumu apsaimniekošanu, 
lai aizsargātu vidi, cilvēku 
veselību un dzīvību, no
drošinātu atkritumu dalītu 
savākšanu un reģenerāciju, 
kā arī veicinātu dabas re
sursu efektīvu izmantošanu 
un apglabājamo atkritumu 
apjoma samazināšanu; no
teikts arī teritorijas dalī
jums sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonās, 
prasības atkritumu savāk
šanai, to skaitā minimālais 
sadzīves atkritumu savāk
šanas biežums, kā arī at
kritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtī
ba. Noteikumi būs spēkā 
pēc Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības minis
trijas saskaņojuma saņem
šanas un publicēšanas ofi
ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”. Plašāk par no
teikumiem informēsim pēc 
to stāšanās spēkā.

Par nekustamo 
īpašumu
Deputāti neiebilda nojaukt 
būves Pētera ielā 27, Pie
stātnes ielā 18 un Vidus 
prospektā 36. Jautājums 
par būvju nojaukšanu tika 
skatīts, pamatojoties uz to 
īpašnieku iesniegumiem at
ļaut būves nojaukt.
Ar domes lēmumu daļa ne
kustamā īpašuma Zigfrīda 
Meierovica prospektā 43 
tiks kvalificēta kā vidi deg
radējoša ēka. Tas nozīmē, 
ka īpašumam netiek pie
mērota nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaide, bet, gluži 

pretēji, tiek piemērota ne
kustamā īpašuma nodokļa 
likme 3% apmērā no lie
lākās kadastrālās vērtības, 
kas ir attiecīgi ēkai vai ēkai 
piekritīgai zemei.
Savukārt nekustamajam 
īpašumam Saules ielā at
celts vidi degradējošas ēkas 
statuss un paaugstinātā ne
kustamā īpašuma nodokļa 
likme. Domes Pilsētplāno
šanas nodaļa veica nekus
tamā īpašuma pārbaudi, 
kurā konstatēja, ka sākta 
ēkas renovācija, zemesga
bala teritorijas perimetrs 
ir nožogots un tajā nevar 
iekļūt nepiederošas perso
nas. Īpašumā notiek būv
niecības process atbilstoši 
reglamentējošo normatīvo 
aktu prasībām, tādēļ tas ne
var būt uzskatāms par vidi 
degradējošu objektu.
Domes sēdē tika pieņemta 
virkne citu ar nekustamo 
īpašumu saistītu jautājumu –  
par zemes vienību apvie
nošanu, par zemes vienību 
robežu maiņu u.c. 

•	Ar Jūrmalas pilsētas 
domes sēžu lēmumiem pil-
nā apjomā var iepazīties 
vietnē www.jurmala.lv,  
sadaļā „Pašvaldība” –  
„Dokumenti” – „Domes 
pieņemtie dokumenti” un 
Jūrmalas pilsētas domes 
Apmeklētāju apkalpošanas 
centros. 
•	Nākamā kārtējā Jūrma-
las pilsētas domes sēde 
plānota 24. novembrī.

Informāciju sagatavoja 
SABIEdRISko ATTIECĪBU 

nodAĻA

Lielupē būs jauna sporta 
zāle un moderna skolas ēka

SIA „Nams” būvprojekts. 
Skolas ēkas vizualizācija 
(vizualizācijā – Lielupes 
vidusskola; kopš šā gada – 
Lielupes pamatskola, jaunu 
mācību programmu te piedāvā 
arī Jūrmalas Valsts ģimnāzija).

Sporta zāles jaunbūve 
plānota 5415 kvadrātmetru 
platībā, sporta zāle – 
1200 kvadrātmetru, 
paredzētas vietas 
1800 skatītājiem.
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2016. gada 3. novembris6 drošība un kārtība

Oktobrī Jūrmalā reģistrēti 13 ugunsgrēki, 
kas saistīti ar apkures lietošanu. 

T o iemesls visbiežāk ir nepareiza 
un bojātu apkures ierīču eksplua
tācija, netīrīti dūmvadi un pārku
rinātas krāsnis. 

Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams. Sa
degot jebkuram cietajam kurināmajam, uz 
skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus 
nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina ap
kures ierīces darbības efektivitāti, bet slik
tākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu 
degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa visu 
dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus ievēro
jami paaugstinot temperatūru tajā līdz pat 
1000  ºC. Tas var radīt plaisas visa mūrētā 
dūmeņa korpusa biezumā, tādējādi paverot 
ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz 
degtspējīgām sienu, griestu un jumta kons
trukcijām.
Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši 
uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai 
cita veida apkures ierīci, reizi trijos gados 
jāpārbauda dūmvadu, dūmeju un dūmkanā
lu tehniskais stāvoklis. To drīkst veikt tikai 
sertificēti skursteņslauķi. 
Apkures sezonā sodrēji no dūmeņiem, 
krāšņu un pavardu dūmkanāliem apkures 
krāsnīm un virtuves pavardiem jāiztīra ne 
retāk kā divas reizes, ilgdedzes speciālajām 
krāsnīm – reizi mēnesī.
Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, ku
rās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām 
vai nokrāsotām ar gaišu ugunsdrošu krāsu.
Ugunsnelaimi var izraisīt arī kvēlojošas og-
les vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā aizliegts 
izbērt nenodzēstus izdedžus un ogles. Tie 
jāizber atbilstoši iekārtotās vietās ne tuvāk 
par sešiem metriem no degtspējīgām ēkām 
un būvēm.
Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka tās lai
ka gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns 
metāla apšuvums, virsmā parādīties sprau
gas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas 
plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, 
rūpīgi jāaizsmērē radušās plaisas, laikus jā
nomaina izdegusī cepeškrāsns, jānostiprina 
durtiņas. 
Cietā kurināmā krāsns (virtuves pavards) 
kurtuves priekšā grīda jāpārklāj ar mate
riāla loksni (skārds u.c.), kas ir degtspējīga; 
tās izmēriem jābūt ne mazākiem par 50 cm 
perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm pa
ralēli tai.
Kurināmie materiāli (ogles, kūdra), kam pie
mīt pašaizdegšanās spēja, jāuzglabā speciāli 
šim nolūkam pielāgotās telpās vai laukumos 
(ne tuvāk par sešiem metriem no degtspējī
gām ēku vai būvju konstrukcijām). 

Vai jūsu pasta sūtījumi ir 
drošībā?

Sabiedrisko attiecību nodaļa ik palaikam 
saņem jūrmalnieku tālruņa zvanus ar 
jautājumu, kāpēc viņi savā pasta kastītē 
nesaņem „Jūrmalas Avīzi”. 

S abiedrisko attiecību nodaļa par 
katru saņemto pretenziju informē 
avīzes piegādātāju – SIA  „Abo
nēšanas un piegādes centrs ACD” 

Diemžēl jāatzīst, ka ir gadījumi, kad pasta 
piegādātāji, pastnieki, ne vienmēr savus 
pienākumus veic  godprātīgi, taču ir arī ga
dījumi, kad no „Abonēšanas un piegādes 
centra ACD” saņemam skaidrojumu, ka 
pastniekam nav izdevies atrast pastkastīti –  
tā paslēpta vārtu iekšpusē, tāpat reizēm avī
ze ir piegādāta, bet kāds to no pastkastītes 
izvilcis. 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvo 
izdevumu „Jūrmalas Avīze” var saņemt 
arī Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības Apmeklētāju 
centros Kauguros, Raiņa ielā 110, Ķeme
ros, Tukuma ielā 30, kā arī Labklājības pār
valdē un pilsētas bibliotēkās.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam SIA „Abo
nēšanas un piegādes centrs ACD” ir jāno
drošina piegāde visiem iedzīvotājiem Jūr
malas pilsētas teritorijā, kuriem ir ierīkotas 
pastkastītes atbilstoši Pasta likumam, kas 
nosaka pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu 
un noformēšanu. Aicinām pārliecināties, 
vai pastkastīte ir viegli atrodama, vai tā ir 
kārtībā un droša jūsu sūtījumu saņemšanai!
Lai sūtījumu saņemšana būtu savlaicīga un 
droša, rūpējieties, lai uz pastkastītes ir norā
dīts mājas nosaukums vai dzīvokļa numurs, 
lai pastkastīte ir labā tehniskā stāvoklī un 
tās saturam nevar piekļūt citas personas. 

Noteikumi pastkastītes ierīkošanai
•	 Pastkastītes ierīko tā, lai būtu viegli aiz
sniegt to augšējo malu, kurai jābūt ne aug
stāk par 165 cm no grīdas (zemes); 
•	 pastkastītes izmēram un pastkastītes at
vēruma izmēram jābūt tādam, lai tajā varē
tu ievietot vienkāršas vēstules A4 formātā;
•	 pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturī
ga materiāla;
•	 pastkastītēm, kuras izvieto ārpus ēkas, 
jābūt aizsargātām no nokrišņu iekļūšanas;
•	 daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novie
to pirmā stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvok
ļu mājas pirmajā stāvā nav kāpņu telpas vai 
kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ pastkastī
tes novietot nav iespējams, tās novieto otrā 
stāva kāpņu telpā;
•	 uz pastkastītēm, kas novietotas 
daudzdzīvokļu mājās, norāda dzīvokļa nu
muru vai juridiskās personas nosaukumu;
•	 pie atsevišķām savrupmājām, viensē
tām, arī dvīņu un rindu mājām pastkastītes 
novieto pie mājas teritorijas ieejas žoga (sē
tas) vai citā labi apgaismotā un drošā vietā, 
kas ir pieejama pastniekam (pasta piegādā
tājam) jebkurā laikā; 
•	 uz pastkastītēm, kas novietotas pie pri
vātmājām, norāda mājas numuru vai mājas 
nosaukumu un dzīvokļa numuru, ja tāds ir;
•	 ja privātmāja atrodas pie pievedceļa (ceļš, 
kas savieno tuvāko valsts vai pašvaldības au
toceļu ar attiecīgo privātmāju), pastkastītes 
un pastkastīšu punktus novieto ne tuvāk kā 
5 m un ne tālāk kā 10 m no minētās tuvā
kās valsts vai pašvaldības autoceļa klātnes 
malas – vietās, pie kurām pasta piegādātāja 
autotransporta līdzekļi var ērti piebraukt un 
manevrēt, netraucējot satiksmi.

Atbildam lasītājiem

Ieteikumi drošai apkures sezonai

Ekspluatējot vietējās apkures ierīces, 
aizliegts:
•	 novietot kurināmo un citus degtspējīgus 
materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk 
par 1,2 metriem;
•	 atstāt bez uzraudzības degošas apkures 
ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatāci
jas noteikumi;
•	 novietot uz apkures ierīcēm degtspējī
gus priekšmetus un materiālus (žāvēt drē
bes, apavus utt.);
•	 kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras 
garums pārsniedz kurtuves izmērus;
•	 vēdināšanas kanālus izmantot kā apku
res krāšņu vai pavardu dūmvadus;
•	 izmantot bojātas apkures iekārtas un 
dūmvadus;
•	 tās pārkurināt.
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sis-
tēmas, uz gaisvadu iekšējām sienām nosē
žas putekļu un tauku daļiņas. To aplikumi 
gaisvadu iekšpusē traucē sistēmas darbībai, 
neļaujot caurplūst nepieciešamajam gaisa 
daudzumam. Aizsērējušie gaisvadi kondi
cionēšanas un ventilācijas sistēmās var iz
raisīt aizdegšanos. Putekļu un tauku slānim 
aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns 
liesmas var ātri izplatīties. 
Tā kā apkures sezonā vistraģiskākie uguns
grēki notiek tieši naktī, kad cilvēki guļ un 
nepamana ugunsgrēka izcelšanos, dzīvoja
mās telpas ir nepieciešams aprīkot ar dūmu 
detektoriem, kas ar skaņas signālu brīdi
nās par ugunsgrēka izcelšanos, ļaujot laikus 
izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. 
Iestājoties vēsākam laikam, aizvien vairāk 
ugunsgrēku notiek arī dārza mājiņās, ne-
apsaimniekotās mājās, šķūnīšos un ga-
rāžās. Visizplatītākie ugunsgrēku iemesli 

šādās ēkās ir neuzmanīga rīcība ar uguni, 
bojātas vai nepareizi izbūvētas apkures sis
tēmas, kā arī tīšas dedzināšanas.
Mazdārziņu apsaimniekotāji, mēģinot pa
ildzināt dārzkopības sezonu, savās dārza 
mājiņās, kas bieži vien ir paredzētas tikai 
instrumentu glabāšanai, nereti ierīko dažā
das apkures ierīces vai arī izmanto vecus 
elektriskos sildītājus, kuri mēdz būt bojāti.
Tāpat, aukstā laikā strādājot garāžā vai 
šķūnītī, reizēm tiek izmantotas bojātas vai 
paštaisītas sildierīces. Taču bojāts elektro
sildītājs vai paštaisītas sildierīces, kurās 
lietoti nekalibrēti un paštaisīti elektrotīklu 
aizsardzības drošinātāji, ātri vien var izrai
sīt ugunsgrēku.
Pilsētu tuvumā mazdārziņu teritorijās un 
neapsaimniekotās mājās pilsētās ugunsgrē
ki izceļas visai bieži, un lielākoties bojā
gājušie šajos gadījumos ir bezpajumtnieki, 
kuri cenšas patverties no aukstuma un lieto 
nedrošas sildierīces. Tā kā šie nelūgtie vie
si visai bieži mēdz būt alkohola reibumā, 
nereti viņi aizmieg ar kvēlojošu izsmēķi 
rokā vai arī nomet to, kur pagadās. Nereti 
bezpajumtnieks, lai sasildītos šādās ēkās, 
uz grīdas sakur ugunskuru. 
Apkures ierīču drošībai jāpievērš uzmanība 
arī mājdzīvnieku un mājlopu īpašniekiem, 
kuri aukstajā laikā apsildei mēdz izmantot 
dažādas nedrošas, varbūt pat savu laiku 
nokalpojušas apkures ierīces. Šādu ierīču 
lietošana ir ārkārtīgi bīstama, ja telpā atro
das viegli uzliesmojuši priekšmeti, un, ja 
ugunsgrēks izceļas naktī, ir praktiski ne
iespējami to savlaicīgi pamanīt. 

VALdIS dzēRVE, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Rīgas reģiona pārvalde

Uz apkures ierīcēm aizliegts novietot degtspējīgus priekšmetus un materiālus.

FO
TO

: i
va

rs
 Ķ

eZ
Be

rs

Valsts policijas Jūrmalas 
iecirknis 20. oktobrī rīkoja 
Drošības dienu Jūrmalas 
skolu audzēkņiem.

D rošības diena 
tiek rīkota katru 
gadu, lai iemā
cītu bērniem, 

kā pasargāt sevi dažādās 
situācijās. Valsts policijas 
Jūrmalas iecirknis kopā 
ar kolēģiem no Jūrmalas 
pašvaldības policijas un 
glābšanas dienesta, Ne
atliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta un Zemessardzes 
divpadsmit Jūrmalas skolu 
1.–9. klašu skolēnus iepa
zīstināja ar operatīvo die
nestu darba specifiku, iz
mantotajiem operatīvajiem 
transportlīdzekļiem un citu 
darbam nepieciešamo aprī
kojumu. 
Bērni ar lielu interesi ap
skatīja policijas, uguns
dzēsēju un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
transportlīdzekļus, vēroja 
kinologu paraugdemonstrē
jumus un cīnījās par iespē
ju noglaudīt Valsts policijas 
hipologu zirgu degungalus.
Drošības diena skolēniem 
jau ir tradīcija, taču šogad 
tajā pirmo reizi tika aizvadī

ta Zvaigžņu spēle basketbo
lā starp apvienoto Jūrmalas 
operatīvo dienestu komandu 
un apvienoto Jūrmalas skolu 
12. klašu skolēnu komandu. 
Spēles pirmajā pusē vadībā 
nedaudz izrāvās operatīvo 
dienestu komanda, bet tad, 
šķiet, līdzjutēju ovācijas at
modināja enerģiju Jūrmalas 
jauniešos, kuri sparīgi virzī
jās uz uzvaru spēles noslē
gumā un ar rezultātu 64:55 
pārspēja operatīvo dienestu 
komandu. Patiess prieks un 
gandarījums par aizvadīto 
spēli bija redzams visu spē
lētāju sejās. Svarīgi, ka šā
das tikšanās veicina savstar
pējo sapratni, uzticēšanos 
un sadarbību.

VALSTS PoLICIJA

Skolēni iepazīst drošības dienestu darbu 

Ar lielu aizrautību 
bērni vēroja kinologu 
paraugdemonstrējumus.FO
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mācības augstākās izglītības 
iestādēs. Tāpat diskusijās 
tika apspriesti iespējamie 
risinājumi kūrortpilsētas se
zonalitātes problēmām.
Vizītes ietvaros Jēvles iz
glītības pārstāvju delegācija 
apmeklēja Jūrmalas pilsētas 
muzeju, Jūrmalas Mākslas 
skolu un Pumpuru vidus
skolu. Viesiem bija unikāla 
iespēja aplūkot Jūrmalas 
Mākslas skolas audzēkņu 
un pasniedzēju dažādās 
tehnikās veidotus mākslas 
darbus. Jēvles delegācija 
atzinīgi novērtēja skolas 
radošo gaisotni, atzīstot, ka 
vienlaikus tajā valda kārtība 

un liela organizētība. Savu
kārt pēc viesu ekskursijas pa 
Pumpuru vidusskolas mo
derni aprīkotajiem mācību 
kabinetiem skolas koru un 
deju ansambļi viņiem snie
dza nelielu koncertprog
rammu, tādējādi sniedzot 
pilsētas viesiem arī kultūras 
baudījumu. 
Jēvles pārstāvji interesējās 
par Pumpuru vidusskolas 
sadarbību ar citu Jūrmalas 
sadraudzības pilsētu mācību 
iestādēm. Īpaši tika izcelts 
„Nordplus” projekts „Sky 
Unites Us” („Debesis mūs 
vieno”), kurā veiksmīgi 
sadarbojas Pumpuru vidus

skola un Toholampi ģimnā
zija Somijā. Jēvles pārstāvji 
tika aicināti pievienoties 
šim projektam, tādējādi at
tīstot trīspusējo sadarbību 
un veicinot skolēnu zināša
nas dabaszinību jomā.
Šī vizīte bija sadarbības 
turpinājums Jēvles pilsē
tas domes priekšsēdētāja 
Patrika Stenvarda (Patrik 
Stenvard) vizītei maijā, kad 
viņš viesojās Jūrmalā, atzī
mējot abu pilsētu sadrau
dzības līguma noslēgšanas 
25. gadadienu.  

IVETA ĶELPE, 
Ārējo sakaru un 

protokola nodaļa

sadarbība, izglītība

14. oktobrī Jūrmalu vizītē 
apmeklēja izglītības 
pārstāvju delegācija no 
Zviedrijas ilggadējās 
sadraudzības pilsētas 
Jēvles. 

Jēvli pārstāvēja Izglī
tības nodaļas vadītājs 
Jons Ēriks Egerzegī 
(Jon Erik Egerszegi), 

Skolu un biznesa sadarbības 
direktors Kalle Valstrēms 
(Kalle Wahlström), jaunie
šu konsultante Karīna Sēla 
(Carina Säll) un skolotājas 
Liselote Lutstrēma (Lise-
lotte Lutström) un Marija 
Korola Kalmeijere (Maria 
Korol Calmeyer). Zvied
rijas pārstāvji iepazinās ar 
izglītības sistēmu Jūrmalā 
un tikās ar Jūrmalas pilsētas 
ekspertiem, lai apspriestu 
un attīstītu turpmākās sadar
bības iespējas. 
Attīstības pārvaldes vadī
tājs Edgars Stobovs Jēvles 
delegāciju iepazīstināja ar 
Jūrmalas pilsētas attīstības 
stratēģiskajiem virzieniem 
un plāniem, bet Izglītības 
attīstības nodaļas vecākā 
referente Gita Prīberga – ar 
Jūrmalas pilsētas izglītības 
iestādēm. 
Viesi iepazinās arī ar  jau
niešu karjeras izglītības 
programmu Jūrmalā, par 
kuru pārskatu sniedza Alma 
Brinkmane. Jēvles delegā
cija īpaši atzinīgi novērtēja 
šo veiksmīgi aizsākto prog
rammu, kā arī bija patiesi 
ieinteresēti programmas nā
kamajā lielākajā projektā –  
digitālas grāmatas izveidē.
Jēvles pārstāvji aktīvi intere
sējās un iesaistījās diskusijās 
par bezdarba jautājumu risi
nāšanu Jūrmalā, tālmācības 
un vakara izglītības prog
rammu nepieciešamību, kā 
arī procentuālo skaitu, cik 
Jūrmalas skolēnu turpina 

No 23. līdz 25. oktobrim 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 
norisinājās 24. Eiropas 
Jauniešu parlamenta 
(EJP) Latvijas reģionālā 
konference.

E JP ir viena no lie
lākajām debašu 
platformām Eiro
pā, tā vieno vai

rāk nekā 30  tūkstošus jau
niešu no 40 valstīm. Latvijā 
tā veiksmīgi darbojas jau 
12 gadu. EJP mērķis ir ne 
tikai attīstīt izpratni un spē
ju debatēt par Eiropā aktuā
lām problēmām, bet arī vei
cināt viedokļu un pieredzes 
apmaiņu starp jauniešiem. 
Pēc sešu gadu pārtrauku
ma EJP konference atkal 
notika Jūrmalā. Jūrmalas 
Valsts ģimnāzija uzņēma 
140 dalībnieku no dažādām 
Eiropas valstīm – Francijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, Nī
derlandes, Lietuvas, Turci
jas, Austrijas, Somijas un 
arī Latvijas. Jūrmalas Valsts 
ģimnāziju konferencē pār
stāvēja četri dalībnieki.
Konference, kuras tēma 
bija „EkoLoģiska domāša
na kā cilvēces dzinējspēks” 
(„EcoLogical thinking as 
the driving force of human
kind”), vērsa uzmanību uz 
dažādām ekoloģijas prob
lēmām, ar ko saskaras Ei
ropas valstis. Konferences 
dalībnieki strādāja ar dažā

dām tēmām: ūdens piesār
ņojums, izmešu daudzuma 
kontrole, pārtikas atkritumu 
lietderīga izmantošana u.c. 
Konferences darbs bija sa
dalīts trīs posmos: koman
das veidošana, komitejas 
darbs un Ģenerālā asam
bleja. Komandas veido
šanā dalībnieki izspēlēja 
dažādas problēmu risinā
šanas spēles, tādējādi ne 
tikai iepazīstot komitejas 
biedrus, bet arī saliedējot 
komandu un atrodot labā
ko stratēģiju darba organi
zēšanai grupā. Komitejas 
darba laikā jaunieši dis
kutēja par dažādiem vides 
problēmjautājumiem un 
centās rast iespējamos risi
nājumus. Pēdējā posma jeb 
Ģenerālās asamblejas laikā 
komitejas prezentēja savus 
izstrādātos risinājumus, kā 
arī diskutēja par tiem.
Jauniešiem bija iespēja pieda
līties arī divos neformālākos 
pasākumos – sporta sacensī
bās, publiskās runas, debašu 
un improvizācijas darbnīcās. 
EJP Latvijas reģionālās kon
ferences norise Jūrmalā vei
cināja EJP atpazīstamību. Par 
konferenci bija liela interese, 
tika saņemtas pozitīvas at
sauksmes gan no konferences 
rīkotājiem – Latvijas jauniešu 
organizācijas „Tellus” –, gan 
tās dalībniekiem.

ELĪnA JEkALE, 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Oktobrī Pumpuru 
vidusskolas skolēni, 
konkursa EUROSCOLA 
uzvarētāji, viesojās Eiropas 
Parlamentā (EP) Strasbūrā 
Francijā. 

E U R O S C O L A 
mērķis ir stiprināt 
jauniešu interesi 
un izpratni par 

Eiropas Savienības (ES) 
procesiem, lēmumu pie
ņemšanu un šo lēmumu 
nozīmi katra cilvēka dzīvē. 
Konkursa balva – iespēja 
doties apmaksātā braucienā 
uz EP Strasbūrā. Vienlai
kus šis konkurss ir lieliska 
iespēja uzzināt vairāk par 
EP uzbūvi, deputātu darbu, 
iepazīt jauniešus no citām 
dalībvalstīm, kā arī parādīt 

plašākai auditorijai skolēnu 
radošumu un stratēģisko 
domāšanu.
Viesojoties Eiropas Parla
mentā, Pumpuru vidussko
las audzēkņi guva ieskatu 
likumu izstrādāšanas pro
cesā, varēja iejusties depu
tātu lomā, diskutējot ar citu 
Eiropas valstu jauniešiem, 
iepazīties ar demokrātijas 
idejām, šobrīd tik aktuāla
jiem drošības, migrācijas 
jautājumiem un darba ie
spējām Eiropā. Jauniešu 
forumā tikās jaunieši no 22 
ES valstīm, kur prezentēja 
arī savu skolu, pilsētu un 
valsti. Par Pumpuru vidus
skolu ES valstu jauniešu un 
pedagogu pārstāvjiem stās
tīja Kristers Bērzs, Relda 
Vītola nodziedāja latviešu 

tautasdziesmu „Pūt, vēji
ņi!”, kas saviļņoja visus fo
ruma dalībniekus.
Brauciens uz Strasbūru jau
niešiem deva iespēju gūt 
pieredzi angļu un franču 
valodā, izmēģināt praksē 
savas spējas diskutēt un, iz
sakot argumentus, uzzināt 
vairāk par Latvijas deputātu 
darbu Parlamentā. 
„Man radās pārliecība, ka 
mēs visi kopā veidojām ie
teikumus labākai Eiropai, 
proti, divu stundu laikā 
sešas jauniešu komandas, 
kurās bija 30–40 jauniešu, 
analizēja un sprieda par 
tēmu „ES nākotne”. Tēmas 
tika izdiskutētas komandās, 
pēc tam prezentētas citiem, 
tad sekoja balsojums par 
problēmjautājumiem,” gū

Sadarbība ar Jēvli 
turpinās izglītības jomā

Pumpuru vidusskolēni Eiropas Parlamentā

Eiropas jaunieši 
konferencē Jūrmalā

Pumpuru vidusskolas audzēkņi pie Eiropas Parlamenta Strasbūrā.
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tajos iespaidos dalās Pum
puru vidusskolas audzēknis 
Rolands Liepiņš.
Pa ceļam uz galamērķi, Ei
ropas Parlamentu Strasbūrā, 
tika apceļotas septiņas val
stis, gūstot neaizmirstamus 
iespaidus. Atmiņā īpaši pa

likusi Zakopane un Veličkas 
sāls raktuves Polijā, Tatru 
kalni, Hābsburgu dinastijas 
radītā Šēnbrunnas pils Vīnē, 
Austrijā, Nirnbergas pils 
Vācijā un, protams, Strasbū
ras senā katedrāle. Savukārt 
Kristiāns Dembovskis norā

da, ka īpaši emocionāls bi
jis Aušvicas koncentrācijas 
nometnes apmeklējums: „Tā 
atgādināja vēsturi un holo
kaustu, un to mēs nedrīk
stam aizmirst.”

AIJA mEIERE,
 Pumpuru vidusskola

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā Eiropas Jauniešu parlamenta konferencē 
tikās 140 jauniešu no dažādām valstīm.
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Jēvles delegācija viesojas 
Pumpuru vidusskolā.

Ar Jūrmalas pilsētas attīstības 
stratēģiskajiem virzieniem 

un plāniem Jēvles delegāciju 
iepazīstina Jūrmalas domes 

Attīstības pārvaldes vadītājs 
Edgars Stobovs (no labās).
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V alsts simtgades 
svinībās Jūrma 
lai ir būtiska no 
zīme, jo šī pil

sēta bijusi zīmīga visos lai
kos. To apliecina arī Jūrma
las pilsētas domes Kultūras 
nodaļas vadītāja Agnese 
Miltiņa.

Kādus pienākumus Jūr-
mala kā Latvijas Lielo 
pilsētu asociācijas pār-
stāve uzņēmusies valsts 
simtgades svinību orga-
nizēšanas darba grupā?
Kopīgais uzstādījums, ko 
izstrādājusi Kultūras mi
nistrija, paredz Latvijas 
valsts simtgades svētkus 
atzīmēt nevis vienu, bet 
piecus gadus, proti, tie sāk
sies nākamgad un noslēg
sies 2021.  gadā. Turklāt 
visaugstāk šajā svētku 
veidošanas procesā tiek 
novērtēta pašiniciatīva, 
respektīvi, ikvienas pilsē
tas, pašvaldības, pagasta 
un atsevišķa cilvēka akti
vitāte neatkarīgi no kopē
jās svētku programmas. 
Tēlaini izsakoties, piecu 
gadu svētku programmas 
iecere paredz izmantot visu 
koku – no saknēm līdz za
riem, iesaistot pēc iespējas 
plašākus tautas slāņus, sā
kot no pašiem mazākajiem 
līdz senioriem. Viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem 
ir radīt visām paaudzēm 
saprotamas, saistošas, at
raktīvas un interesantas 
programmas, kas modinātu 
cilvēkos patriotisma jūtas, 
veicinātu tradīciju pārman
tojamību un jaunas piere
dzes ieguvi. Sarežģītākais 
šā procesa organizēšanā ir 
brīvas iniciatīvas nodroši
nāšana, jo te nebūs kā lie
lajos Dziesmu svētkos, kur 
viss skaidri uzrakstīts notīs, 
ej tik un dziedi! Latvijas 
simtgade paredz iekļaut ik
vienu ievērības cienīgu, ra
došu aktivitāti, kas idejiski 
sasauksies ar svētku izstrā
dātajām norisēm. 
Jau tagad varu atklāt, ka 
Jūrmala noteikti piedalīsies 
tā sauktajā Brīvības ielas 
stāstā, kas mums ir liels iz
aicinājums. Starp citu, vai 
jūs zināt, kur mūsu pilsētā 
atrodas Brīvības iela? Tā ir 
neliela, vietumis tikai kā
jāmgājējiem paredzēta ie
liņa blakus dzelzceļam no 

Bulduriem līdz Majoriem, 
un ēkas atrodas tikai vienā 
šīs ielas pusē. Šobrīd gaisā 
virmo visdažādākās iece
res, kā jūrmalniekiem un 
tās viesiem šo ceļu padarīt 
par atmiņā paliekošu atklā
jumu. 
Starta šāviens Latvijas simt
gades svinībām tiks dots 
2017. gada 4. maijā, un 
Jūrmala tajā piedalīsies ar 
ozolu stādīšanu. Arī šī ir 
Kultūras ministrijas rosinā
ta akcija, kad visas piero
bežas pašvaldības aicinātas 
dēstīt ozolus, kas iekļautu 
Latviju simboliskā vainagā. 
Jūrmalas robeža ir jūra, un 
simboliskais deviņu ozolu 
vainags te kuplos pie Lat
vijas armijas virsnieka, brī
vības cīnītāja un Lāčplēša 
Kara ordeņa kavaliera, kap
teiņa Paula Zolta pieminek
ļa Kauguros, kur viņš krita 
varoņa nāvē. Visu piemi
nekļa apkārtnes renovācijas 
projektu paredzēts pabeigt 
2018. gadā. 
Latvijas simtgades svētku 
norisei pilsētā Jūrmalas 
dome atvēlējusi 50 tūksto
šus eiro, un šajā projektā 
mēs ceram sagaidīt no pa
šiem jūrmalniekiem in
teresantus piedāvājumus. 
Būtiskākais kritērijs, kas 
noteiks, kuras iniciatīvas 
un idejas tiks īstenotas, būs 
ilglaicīguma princips, jo 
vēlamies, lai iesniegtajos 
projektos būtu nākotnes 
perspektīva, nevis tie iz
šautos kā vienreizējs pasā
kums. 

Cik daudz brīvas pašini-
ciatīvas un radošuma va-
rat atļauties svētku orga-
nizēšanā, kas savukārt 
saskaņojams ar darba 
grupu un pārējiem orga-
nizētājiem? 
Katram no pieciem valsts 
svinību gadiem ir definē
ta tēma, noteikts atslēgas 
vārds, kas fokusē uzma
nību un nosaka saturisko 
virzību. 2017. gads paies 
„Gribas” zīmē kā mūsu 
zemes vēsturisko novadu –  
Kurzemes, Zemgales, Vid
zemes un Latgales – pa
ustais atbalsts Latvijas 
autonomijai, proti, runa 
ir par pasākumiem, kuros 
atspoguļotos valsts veido
šanās līkloči. Te lielu lomu 
redzu mūsu izcilajiem dzej
niekiem un domātājiem 
Rainim un Aspazijai, kuri 
ļoti būtiski ietekmējuši val
stiskās apziņas veidošanos 
latviešu prātos. Šo dižgaru 
klātbūtne Jūrmalas kultūr
telpā arvien bijusi neizsīk
stošs iedvesmas un lepnu
ma pilns avots. 
Savukārt 1918. gada tēma 
ir „Dzimšana”, un kulminā
cija būs Vispārējie latviešu 
Dziesmu un Deju svētki, 
kuriem ļoti aktīvi gatavojas 
arī Jūrmalas pašdarbības 
kolektīvi. Tas būs mūsu 
tautas augstākais manifes
tācijas brīdis. Taču simt
gades svētki turpināsies 
arī nākamajos gados, tādēļ 
Kultūras ministrija aicinā
jusi pašvaldības neiztērēt 
visus spēkus un pataupīt ie
spējas turpmākajiem pasā
kumiem. 2019. gads svētku 
programmā ierakstīts kā 
„Varonība” – tā būs latviešu 
atbrīvošanās cīņu simbolis
ka aktualizēšana. Šajā reizē 
esam iecerējuši plašu sa
darbību ar mūsu skautiem 
un gaidām, vēl citām orga
nizācijām, lai līdzās mūsu 
psiholoģiskajai sagatavo
tībai varētu demonstrēt arī 
fizisko varēšanu. Uzskatam 
varu atgādināt šogad aizva
dītos Kauguru rudens svēt
kus, kuru moto bija „Spēks 
un daile”, ar Ziemeļvalstu 
atzītāko spēkavīru piedalī
šanos, kā arī dziedātājas Je
ļenas Vaengas uzstāšanos. 
2020. gads saturiski ie
zīmēts kā „Brīvība”, tas 
sakritīs ar Satversmes sa
pulces simtgadi un 30. gads 

kārtu kopš 1990. gada 4. 
maija deklarācijas pie
ņemšanas par Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanu. Tā būs īstā 
reize ikvienam apzināties 
savu iekšējās brīvības po
tenciālu un dalīties savos 
ideālos labākas nākotnes 
vārdā. Izvēles ir mūsu 
pašu rokās, un vienīgi tās 
var virzīt mūsu valsti pretī 
pilnveidei. Starp citu, man 
nākas samērā daudz ceļot 
un redzēt pasauli, nesen pa
biju Ukrainā un lieku reizi 
aptvēru, cik labi mēs izska
tāmies citu acīs ar savām 
šprotēm, „Rīgas balzamu” 
un Raimondu Paulu. Tiesa, 
Londonā vai Parīzē sajū
ta ir mazliet citāda, mums 
vēl garš ceļš līdz viņu lab
klājības līmenim, savukārt 
Austrumeiropā daudziem 
Latvija ir paraugs tam, kā 

Latvijas simtgadi 
sagaidot
Latvijas jubileja ir svētki, kurus mēs esam pelnījuši, 
jo par savu valsti cīnāmies ik dienas. 1918. gads ir 
robežšķirtne, kad Latvijai atvērās tie vēstures vārti, caur 
kuriem uz nākotni ejam joprojām. 

nepilni divi miljoni iedzī
votāju var pastāvēt suverē
nā, garīgi piepildītā telpā. 
Jubileju noslēdzošais, 
2021. gads tiks aizvadīts 
kā „Augšana” – laiks, kad 
atzīmēsim Latvijas Repub
likas de jure starptautiskās 
atzīšanas simto gadskārtu, 
janvāra barikāžu un au
gusta puča trīsdesmitgadi, 
Satversmes apstiprināša
nu un atjaunotās valsts 
pirmā parlamenta ievēlē 
šanu. 
 
Cik plašs profesionāļu 
loks iekļauts svētku vei-
došanā Jūrmalā? 
Simtgades organizēšanas 
darba grupā ir iekļauti 
daudzu jomu profesionāļi, 
to skaitā no izglītības un 
mārketinga, kultūras un 
sporta nozarēm, bet visu šo 
saimniecību vada Jūrmalas 

pilsētas domes priekšsēdē
tāja vietniece. Kad pienāks 
brīdis konkrēta finansēju
ma dalīšanai konkursu kār
tībā, iespējams, tiks pieaici
nāti arī ārējie eksperti. 

Vai jau zināt, kā simtga-
des svinību norisē tiks ie-
saistīti paši jūrmalnieki? 
Mēs pie tā aktīvi strādājām, 
jo saprotam, ka skatīties no 
malas nav tas pats, kas ie
saistīties un līdzdarboties. 
Vieglāk aktivitātēm atsau
cas bērnu auditorija, bet 
mūsu uzdevums ir aizraut 
notiekošajā arī pieaugušos. 
Visu Latvijas simtgades 
svinību laiku teju ikviena 
radoša norise Jūrmalā – vai 
tā saistīta ar kultūru vai 
sportu – tiks ievirzīta valsts 
simtgades svinību panorā
mā. Piemēram, pazīstama
jam bērnu grāmatu autoram 

„Man kā latvietei nav labākas zemes par šo,” sarunā atzīst Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanas    darba grupas pārstāve, Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa.

IzVēLES IR 
mūSU PAšU 
RokĀS, Un 

VIEnĪgI TĀS VAR 
VIRzĪT mūSU 
VALSTI PRETĪ 
PILnVEIdEI.
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Albertam Kronenbergam 
nākamgad atzīmēsim 130. 
dzimšanas dienu. Jūrmalas 
māksliniece Anna Vanaga 
pašlaik veido interaktīvu 
izstādi Aspazijas mājā, lai 
ar izzinošiem spēles mo
mentiem publika varētu 
iepazīsties ar Kronenberga 
radīto pasaku varoņiem, 
Jērādiņu, mazo ganiņu un 
citiem. 

Svētkus parasti raksturo 
divas vērtības – puķes 
un dāvanas. Ziedi rada 
mirklīgu pacēlumu, to-
mēr tie ātri izsmaržo un 
novīst, bet dāvanas pa-
liek ilgākam laikam. Kā-
da Jūrmalā Latvijas svēt-
kos būs puķu un kāda – 
dāvanu daļa? 
Pie Jūrmalas puķēm no
teikti jāpieskaita skaistie 
salūti, kas rada vajadzī

go emocionālo pacēlumu. 
Protams, valsts simtgades 
svinību maratonā starp 
materiālām un garīgām 
vērtībām jāievēro zināms 
līdzsvars. Nepieciešamas ir 
gan sajūtas, ko rada pozitīvs 
kultūršoks, gan paliekošas, 
tā sakot, zemē balstītas 
lietas, kas priecēs gadiem 
ilgi. Jāatzīst, man ļoti patīk 
ziedi, bet – puķupodiņos, 
kas krietni paildzina smar
žīgo augu dzīvi. Starp citu, 
biju pārsteigta, uzzinot, ka 
arī Aspazijai nav patikuši 
griezti ziedi. Esmu praktis
ka latviete, man patīk pa
šai uzrušināt zemi, iedēstīt 
sēklu un gaidīt, kas tur iz
augs, tādēļ, pasākumus plā
nojot, vienmēr domāju par 
paliekošo dimensiju. Sazo
bē ar Jūrmalas vidusskolām 
un mākslas staciju „Dubul
ti” veidojam projektu „Esi 
muzeja eksperts”, kurā 
iesaistīta mūsu jaunākā pa
audze, stimulējot jauniešus 
apgūt mūsu pilsētas muzeju 
vērtības. Vārdu sakot, esam 
ļoti ieinteresēti izsēt kul
tūras „vīrusu” pēc iespējas 
plašākā apkārtnē. Jūrmalas 
Kultūras centrā atklāts dže
za klubs, pilsētā tiek orga
nizēti klasiski balles vakari. 
Mūsu kultūras pasākumu 
mērķis ir iesaistīt arī, ja tā 
var teikt, garāmgājējus, lai 
ikvienam domājošam cil
vēkam dotu iespēju atklāt, 
cik daudz var sniegt pašmā
ju piedāvājums.  
Īpaša akcija valsts simtgadē 
būs cilvēku dāvanas Lat
vijai, un runa nav tikai par 
materiālām lietām, jo dāva
na var būt arī kāds darbs, ko 
ikviens personīgi var veltīt 
savai valstij. Jūrmalas pil
sēta, piemēram, 2017. gadā 
atzīmēs gleznotāja Rolanda 
Beitnera 100. dzimšanas 
dienu, tiks izdota māksli
nieka grāmata „Memuāri” 
un sadarbībā ar viņa 92 
gadus veco kundzi, tēlnieci 
Elitu Pureniņu rīkota izstā
de. 
Valsts simtgade tiks iemū
žināta arī ar Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem veltī
tām granīta stēlām, kas tiks 
uzstādītas pie Slokas baz
nīcas, – tajās būs iegravēts 
21 jūrmalnieka vārds. Sa
darbībā ar Latvijas Ārlietu 
ministriju un Zinātņu aka
dēmiju tiks izdots pirmpub
licējums par 1920. gada 
Bulduru konferenci, kas 
lielā mērā noteica Baltijas 
valstu neatkarības pamatus. 
Tā būs ne tikai skaista, bet 
arī gudra grāmata. 

Ko jums pašai personīgi 
nozīmē valsts simtgade? 
Esmu redzējusi dažādas pa
saules valstis, tomēr arvien 
palieku Latvijas patriote. 
Savulaik strādāju izglītības 
sistēmā un vismaz pusgadu 
pavadīju ārzemēs, apgūstot 
citu valstu pieredzi. Ar prā
tu saprotu, ka, piemēram, 
Dānijā, kur augstākā izglī
tība ir par velti un nepastāv 
korupcija, dzīvot ir foršāk, 
taču man kā latvietei nav 
labākas zemes par šo.  

zIgURdS SkUJIŅš

„Man kā latvietei nav labākas zemes par šo,” sarunā atzīst Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanas    darba grupas pārstāve, Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa. Itāliešu valodas nedēļas 

laikā, kas visā pasaulē 
norisinājās no 19. oktobra, 
Jūrmalas Mākslas skolā 
tika atklāta audzēkņu 
darbu izstāde „Itālijas 
iedvesmotie”. 

Izstāde tapusi sadarbī
bā ar Itālijas vēstnie
cību Rīgā. Itāliešu va
lodas nedēļas šā gada 

tēma ir „Itāliešu valoda un 
radošums: zīmoli un para
žas, mode un dizains”.
Mākslas skolas audzēkņi 
pētīja un vērtēja itāliešu 
modes jaunākās tenden
ces, studēja tērpu vēsturi, 
jo īpaši tautas tērpus. Tika 
radītas gan tērpu variācijas 
par tautas tērpu tēmu, gan 
princešu kleitas, gan ma
zās melnās vakarkleitas, 
gan arī balta līgavas kleita. 
Izstādē apskatāmi vairāk 
nekā 120 darbi, kas tapuši 
dažādās tehnikās skolotāju 
Māras Mozgires, Kristīnes 
Beltes, Antona Vaivoda, 

Jūrmalas pilsēta dibināta 
1959. gada 11. novembrī, 
kad Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidijs 
pieņēma lēmumu 
par Jūrmalas pilsētas 
izveidošanu, apvienojot 
Rīgas pilsētas Rīgas 
Jūrmalas rajonu, Sloku un 
Ķemerus. 

Jūrmalai nozīmīgas 
gadskārtas
•	 450 (1566) – Majoru 
zemes nopērk Kurzemes 
hercoga maršals Georgs fon 
Firkss, un līdz 1920. gadam 
Majori bija baronu Firksu 
dzimtas īpašums.
•	 220 (1796) – uz Ķemeru 
kūrortu nosūtīti pirmie pa
cienti; Ķemeru avots kļūst 
pazīstams ārstu aprindās.
•	 175 (1841) – Dubul
tos, Dīveļa viesnīcas zālē 
(viesnīca ieskalota Lielupē 
1876. gadā), notiek pirmais 
koncerts Rīgas jūrmalā.
•	 165 (1851) – Dubultos, 
tagadējās Slokas ielas un 
Dubultu prospekta krusto
jumā, uzcelts pirmais lūg
šanu nams – Dubultu lute
rāņu baznīcas ēka.
•	 155 (1861) – uzcelts 
piemineklis Ķemeru kūror
ta dibinātājiem un direkto
riem; valsts nozīmes kultū
ras piemineklis.
•	 125 (1891) – preses iz
devumu pirmsākumi Jūr
malā, izdots „Ķemerskij 
Sezonnij Ļistok”.
•	 120 (1896) – Horna kon
certdārzā ierīkots pirmais 
kinematogrāfs Jūrmalā.
•	 120 (1896) – Slokā nodi
bināta Baltijas celulozes fabri

ka, lielākais rūpniecības uzņē
mums Jūrmalā līdz 1989. ga 
dam, kad tika apturēta fabri
kas darbība, un1994. gadā to 
pilnībā slēdza.
•	 120 (1896) – uzcelta 
Sv.  Kņaza Vladimira pa
reizticīgo baznīca Jaundu
bultos; vietējās nozīmes 
kultūras piemineklis.
•	 105 (1911) – Ķemeros 
atklāta elektriskā tramvaja 
līnija no dzelzceļa stacijas 
līdz Jaunķemeriem.
•	 105 (1911) – uzcelta 
senākā no Bulduru dārzko
pības vidusskolas ēkām (ar
hitekts Aleksandrs Vanags 
(1873–1919)); vietējās no
zīmes kultūras piemineklis.
•	 105 (1911) – Slokas 
baznīcā iesvētītas jaunās, 
Valkera firmas ērģeles ar 
tālskaņas ierīci, kas ražo
tas Vācijā 20.  gs.  sākumā; 
valsts nozīmes kultūras pie
mineklis.
•	 80 (1936) – Majoru–
Dubultu labdarības biedrī
bas ēkā notiek pirmā Jūr
malas mākslinieku izstāde, 
kurā piedalās Oskars Pla
ders, Alberts Filka un Vol
demārs Caune.
•	 80 (1936) – Rīgas Jūr
malā tiek mainīti ielu no
saukumi: 127 ielas tiek 
pārdēvētas vai arī saņem 
jaunus nosaukumus, 152 
ielām mainīti nosaukumi, jo 
vairākos rajonos ir ielas ar 
vienādiem nosaukumiem.
•	 80 (1936) – uzcelta Ķe
meru viesnīcas ēka (arhitekts 
Eižens Laube (1880–1967)), 
izcila klasicisma arhitektūras 
būve Latvijā; valsts nozīmes 
kultūras piemineklis.

Itālijas iedvesma mākslas skolā

Ineses Āboliņas, Ingrīdas 
Sproģes, Laimas Akmenti
ņas, Sandras Lagzdiņas un 
Valentīnas Homkas vadībā.
Izstādes atklāšanā pieda
lījās Itālijas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Lat
vijā Sebastjāno Fulči (Se-

bastjano Fulci). Viņš pa
sniedza balvas trim darbu 
autoriem – Gundegai Ābo
liņai, Jakovam Mitinam 
un 4.b kursa audzēkņiem. 
Vēstnieka kungs uzsvēra, 
ka izstādē ikviens darbs ir 
atzinības vērts un tiks vei

dota neliela izstāde, kas tiks 
eksponēta Itālijas vēstniecī
bā Rīgā.
Izstāde apskatāma skolas 
foajē 2.  stāvā līdz 17.  no
vembrim.  

dACE zIEmELE, 
Jūrmalas mākslas skola

Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči pasniedz balvu vienam 
no izstādes darbu autoriem – Jakovam Mitinam.

Jakovs Mitins. No izstādes 
darbiem.
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11. novembris – 
Jūrmalas pilsētas 
dzimšanas diena

•	 80 (1936) – vēsturiska
jā Edinburgas koncertdārzā 
uzbūvēta Dzintaru koncert
zāle (arhitekti Aleksandrs 
Birzenieks (1893–1980) 
un Viktors Mellenbergs 
(1905–2001)), pie ieejas 
hallē Anša Cīruļa (1883–
1942) gleznojumi; valsts 
nozīmes kultūras piemi
neklis.
•	 70 (08.01.1946.) – iz
dots Latvijas PSR AP dek
rēts „Par Rīgas pilsētas Jūr
malas rajona izveidošanu”, 
saskaņā ar kuru likvidēja 
Rīgas Jūrmalas pilsētu, pie
vienojot to Rīgai.
•	 60 (1966) – Slokā uzcelts 
universālveikals „Liedags” 
(arhitekte Aina Šēnberga).
•	 50 (1976) – atklāj trans
porta satiksmi pa Dzintaru 
dzelzceļa pārvadu.
•	 45 (1971) – Ķemeru kū

rortam piešķirts Vissavienī
bas kūrorta statuss.
•	 30 (1986) – Dzintaru 
koncertzālē notiek pirmais 
Vissavienības estrādes 
dziesmu jauno izpildītāju 
konkurss „Jūrmala”, kura 
iniciators bija komponists 
Raimonds Pauls.
•	 30 (15.09.–19.09.1986.) –  
Dzintaru koncertzālē no
tiek ASV un PSRS sabied
rības pārstāvju tikšanās 
un konference („Čatokvas 
konference”). Tā iezīmē
ja jaunas vēsmas Padomju 
Savienības politikā, kā arī 
saistāma ar Trešās atmodas 
aizsākumiem Latvijā.
•	 20 (1996) – sabiedrības 
apskatei atvērta Aspazijas 
māja, Jūrmalas pilsētas 
muzeja filiāle.

no JūRmALAS PILSēTAS 
mUzEJA kRĀJUmA
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Majori, Horna dārzs 

Uz peldu iestādi Ķemeros savulaik kursēja elektriskais tramvajs.
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Jūrmala ir šāgada jubilāra Maestro Raimonda Paula 
iedvesmas pilsēta. 

Dzintaru koncertzālē gadu desmitiem skan viņa 
radītās melodijas daudzu populāru mākslinieku 
izpildījumā. 
Raimonda Paula mūzika iedvesmojusi arī Jūr

malas māksliniekus. Gada laikā Jūrmalas fotostudijas „As
pazija” dalībnieki centās paveikt gandrīz neiespējamo –  
Maestro radītās mūzikas emocijas un redzēto apvienot un 
iemūžināt fotomirkļos. Tie apkopoti izstādē „Mūzikas ska
ņās – Maestro Raimonds Pauls”. 
Katram fotogrāfam ir savs redzējums, fantāzija, kas īsteno
ta izstādē. Ideja veidot šādu izstādi bija interesanta ne tikai 
mums pašiem, bet arī Jūrmalas pilsētas domei – projekts 
īstenots ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalstu.
Izstādē piedalās 18 studijas dalībnieki: Atis Meibergs, Bri
gita Gulbe, Edīte Ezeriņa, Ēva Krēsla, Harijs Ķeņģis, Ina 
Inta LiniņaOzoliņa, Inguna KalniņaPētersone, Jānis Ozols, 
Marģers Martinsons, Mārtiņš Sirmais, Ojārs Griķis, Ojārs 
Martinsons, Sergejs Lavrentjevs, Veronika  Simoņenkova, 
Vita Popravko, Voldemārs Krutins, Zita Ose un Una Liberte.
Izstāde apskatāma līdz 24. novembrim Jūrmalas Kultūras 
centrā. 

FoToSTUdIJA „ASPAzIJA”

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMĒ
Jomas ielā 1/5
No 10. novembra konkursa iz-
stāde „Jā/neatkarība 2016”; līdz 
4. decembrim.
Ojāra martinsona fotoizstāde; 
līdz 7. novembrim. 
Ieeja bez maksas. Darbdienās 
plkst. 9.00–17.00 

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ
Tirgoņu ielā 29

Sestdien, 5. novembrī, plkst. 
15.00 mētras Štelmaheres gleznu 
izstādes „novembris” atklāšana; 
līdz 4. decembrim.
Ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 
17.00 miroslava Buhera (slovāki-
ja) izstādes atklāšana; līdz 4. de-
cembrim.
izstāde „Formosa”. skaistā sala 
Jāņa murovska un Taivānas māk-
slinieku sietspiedēs; līdz 6. no-
vembrim.
Plkst.10.00–17.00, pirmdienās, otr
dienās – slēgts. Ieeja bez maksas.

ASPAZIJAS MĀJĀ
Z. Meierovica prospektā 18/20 
Ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 
18.00 cikls „Jauns cilvēks pēkšņi 
raksta”. rakstnieka aivara eipura 
saruna ar Jāni Tomašu.  
Ceturtdien, 24. novembrī, plkst. 
18.00 cikls „Kafija ar aspaziju”. 
māja Jūrmalā, aleksandra pros-

pektā 61. literatūrzinātnieces 
Dr. philol. Gundegas Grīnumas 
priekšlasījums.
maijas pīlāgas piemiņas izstāde 
„Šī stunda ir mana”; līdz 12. no-
vembrim.
Plkst. 10.00–17.00, svētdienās, pirm
dienās – slēgts. Ieeja bez maksas.

RAIŅA UN ASPAZIJAS 
VASARNĪCĀ   
J. Pliekšāna ielā 5/7
pastāvīgā ekspozīcija „es un tu”. 
Plkst. 10.00–17.00, svētdienās, 
pirmdienās – slēgts. Ieejas maksa  
2 eiro; skolēniem, studentiem, pen
sionāriem 1 eiro. Ģimenes biļete  
3 eiro. 

DZINTARU KONCERTZĀLES 
MAZAJĀ ZĀLĒ
Turaidas ielā 1 
Sestdien, 5. novembrī, plkst. 
19.00 koncertu cikls „dzimuši lat-
vijā”. sergejs Jēgers. 
Pirmdien, 7. novembrī, plkst. 
10.00 1.  abonements un plkst. 
12.00 2. abonements – koncertu 
cikls „no klasikas līdz popmūzi-
kai”. „varde par princesi”. piedalās 
lnOB solisti evija martinsone, 
Krišjānis norvelis, mihails Čuļpa-
jevs, ilona Bagele, Krišjānis nor-
velis, mūziķi un dejotāji.
Sestdien, 12. novembrī, plkst. 
19.00 „Jūrmala Jazz”. „Julian lage 
Trio”.
Otrdien, 15. novembrī, plkst. 
12.00 koncertu cikls „no klasikas 
līdz popmūzikai”. 3. abonementa 
koncerts „ceļš”. piedalās agnese 
rakovska, marts Kristiāns Kalniņš, 
koris „sōla” un instrumentālā gru-
pa.

Piektdien, 18. novembrī, plkst. 
17.00 koncertizrāde „novecento”. 
vestards Šimkus.
Biļetes „Biļešu paradīzes” kasēs. 

JŪRMALAS KULTŪRAS 
CENTRĀ 
Jomas ielā 35
Svētdien, 6. novembrī, plkst. 
13.00 kino „savējie sapratīs”. Tri-
loģijas pirmā filma „sešdesmitie. 
sākums”; režisori mareks Bērents, 
Kristians luhauers, igors linga. 
Svētdien, 6. novembrī, un svēt-
dien, 20. novembrī, plkst. 15.30 
dokumentālā filma „Kvanta kods” 
(2016); režisore santa skutele.
Svētdien, 20. novembrī, plkst. 
13.00 mākslas filma „melānijas 
hronika” (2016); režisors viesturs 
Kairišs. līdz 12 gadu vecumam 
neiesaka. 
Ieejas maksa uz kino 2,50 eiro, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam 
un pensionāriem 1,50 eiro. Biļešu 
iegāde vienu stundu pirms kino 
seansa.

KAUGURU KULTŪRAS NAMĀ 
Raiņa ielā 110
Svētdien, 6. novembrī, plkst. 
18.00 izrāde „made in latvia”; 
režisors mārtiņš egliens. lomās 
ivars Kļavinskis, mārtiņš Brūveris, 
marģers eglinskis, Kristians Kare-
ļins, aija dzērve, mārtiņš egliens. 
Biļetes pieejamas www.bilesupa
radize.lv.
No 8. novembra konkursa iz-
stāde „Jā/neatkarība 2016”; līdz  
23. novembrim.
Sestdien, 12. novembrī, plkst. 
13.00 dokumentālā filma „Kvanta 
kods” (2016); režisore santa skutele.

Sestdien, 12. novembrī, plkst. 
16.00 kino „savējie sapratīs”. Tri-
loģijas pirmā filma „sešdesmitie. 
sākums”; režisori mareks Bērents, 
Kristians luhauers, igors linga. 
Ieejas maksa 2,50 eiro, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam un pen
sionāriem 1,50 eiro. Biļešu iegāde 
vienu stundu pirms kino seansa.
Svētdien, 20. novembrī, plkst. 
16.00 izrāde „sauc, es nākšu”; 
režisors F. deičs. lomās Jakovs 
rafalsons, Gunta virkava un aīda 
Ozoliņa. Ieejas maksa 4 eiro, pen
sionāriem 2,50 eiro. Biļetes rezervēt 
pa tālruni 67740700.
No 24. novembra izstāde „an 
Kham – saulē” romu kultūras ne-
dēļā; līdz 30. novembrim. 
Ieeja bez maksas.
Plkst. 12.00–18.00, svētdienās – 
slēgts.

JŪRMALAS MĀKSLAS SKOLĀ
Strēlnieku prospektā 30

Sestdien, 5. novembrī, plkst. 11.00 
rīta tēja un sarunas ar gleznotāju 
alekseju naumovu un rakstnieci 
inesi Zanderi par mākslu un bērnu 
literatūru. plkst. 12.00 alekseja nau-
mova meistarklase. aicināts ikviens 
interesents vecumā no 25 gadiem; 
lūgums iepriekš pieteikties, zvanot 
uz tālr. 67769257. darbosies arī ra-
došās darbnīcas bērniem. Dalība 
bez maksas.

alekseja naumova gleznu izstā-
de; līdz 20. novembrim. 
Ieeja bez maksas. Izstādes apmek
lēšanas laiks: pirmdiena–piektdie
na plkst. 13.00–19.00, sestdienās 
plkst. 10.00–17.00, svētdienās 
plkst. 10.00–15.00.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS 
VALSTS AĢENTŪRAS 
IZSTĀŽU ZĀLĒ
Dubultu prospektā 71
Piektdien, 4. novembrī, plkst. 
19.00 fotogrāfes unas libertes 
pirmā personālizstāde „Gaismas 
pieraksti” atklāšana; līdz 30. de-
cembrim. Ieeja bez maksas.
Katru dienu plkst. 9.00–21.00.

MĀKSLAS STACIJĀ 
„DUBULTI” 
mākslinieces džemmas skulmes 
personālizstāde „Krāsas gar-
ša”; līdz 2017. gada 2. janvārim.  
Ieeja bez maksas. Katru dienu 
plkst. 7.15–18.45.

JŪRMALAS MŪZIKAS 
VIDUSSKOLĀ
Smilšu ielā 7
Ceturtdien, 3. novembrī, plkst. 
19.00 „ungārija klavieru skaņās” –  
veltījums F. lista un B. Bartoka ju-
bilejā. pianistes diānas Zandber-
gas koncerts „nav nekā skaistāka 
par klavieru skaņām”. Ieeja bez 
maksas.

DUBULTU BĒRNU 
BIBLIOTĒKĀ
Strēlnieku prospektā 38A/2 
Ceturtdien, 10. novembrī plkst. 
14.00 Ziemeļvalstu bibliotēku ne-
dēļas lasījumi. „rīta stundas lasī-

jums” mazajiem lasītājiem „es arī 
no kaut kā baidos” – lasām frag-
mentus no stīana hola grāmatas 
„Gārmana vasara”. 

KAUGURU BIBLIOTĒKĀ
Engures ielā 4A 
Otrdien, 8. novembrī, plkst. 
17.00 saruna ar dziedātāju, vokā-
lo pedagoģi anniju putniņu.
Pirmdien, 14. novembrī, plkst. 
16.00 Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas lasījumi. „Krēslas stundas 
lasījums” pieaugušajiem – lasām 
fragmentus no emmijas iterantas 
grāmatas „ūdens atmiņa”.
Otrdien, 15. novembrī, plkst. 
11.00 „rīta stundas lasījums” ma-
zajiem lasītājiem – lasām frag-
mentus no stīana hola grāmatas 
„Gārmana vasara”.

A. KRONENBERGA 
SLOKAS BIBLIOTĒKĀ
Raiņa ielā 3
mākslinieces mairas veisbārdes 
izstāde „Gleznas”; līdz 23. decem-
brim.

INTAS UN IMANTA OZOLIŅU 
IZSTĀŽU ZĀLĒ
Kāpu ielā 143/3
Sestdien, 5. novembrī, plkst. 
14.00 fotogrāfa andra apšenieka 
izstādes „sieviete dūmakā” atklā-
šana; līdz 10.decembrim.
mākslinieka imanta Ozoliņa 
darb istabas apskate, iepazīšanās 
ar grafikas darbiem (iepriekš pie
sakoties pa tālruni: 67766447 (va
karos), 29401393; 28391308.

Aktuālā informācija vietnē 
www.jurmala.lv

Izstāde
Dzintara rotas
no 15.  novembra aspazijas mājā 
būs skatāma dizaineres initas ru-
dzītes rotu izstāde „mirdza”. rotu 
izgatavošanā galvenokārt izman-
tots dzintars un nerūsējošā tērauda 
adījumi. 
„dzintars – kā jau saules akmens –  
spīd, staro, mirdz, laistās. dažreiz 
mēs mirdzam ar spožu apģērbu vai 
aksesuāriem, bet ir arī cita spīdēša-
na – kāds staro ar saviem ikdienas 
darbiem, kāds ar uzrakstītām dzejas 
rindām, kāds ar līdzjūtību, labu vār-
du un uzmundrinājumu. Tādu pašu 
līdzību es saskatu ar mūsu dārgak-
meni dzintaru – ne vienmēr vajag 
dzintara gabaliņam izveidot ideālo 
formu vai nopulēt to, jo tieši neno-
pulētā dzintarā ir tūlīt un tajā pašā 
mirklī neredzamais skaistums –  
noslēpums. mēs nezinām, kas tajā 
ietverts – vai tajā slēpjas pilnīgs 
caurspīdīgums vai dažādi toņi, vai 
tajā ietverts kāds kriksītis no floras 
vai faunas. izstādi es veltu savai mī-
ļajai vecmāmiņai mirdzai,” par izstā-
di saka pati autore inita rudzīte.
ekspozīcijā varēs aplūkot lielākoties 
pērn veidotos darbus, kuri pagājušā 
gada novembrī par godu latvijas 
dzimšanas dienas svinībām bija ek-
sponēti latvijas vēstniecībā indijā. 
izstādes atklāšana – 15. novembrī 
plkst. 18.00 aspazijas mājā. 

Tikšanās 
Aleksejs Naumovs, 
Inese Zandere
Jūrmalas mākslas skolas izstāžu 
zālē apskatāma gleznotāja un 
latvijas mākslas akadēmijas rek-
tora alekseja naumova gleznu 
izstāde, kurā ietverti darbi, kas ta-
puši rakst nieces ineses Zanderes 
grāmatai „Kaķis brīvdienā”. 5.  no-
vembrī plkst. 11.00 interesenti 
aicināti uz tikšanos ar mākslinieku 
alekseju naumovu un rakstnieci 
inesi Zanderi un, baudot tasi kar-
stas tējas, parunāties par mākslu 
un bērnu literatūru. Tikšanos pa-
pildinās bērnu radošā darbnīca, 
kurā būs iespēja radīt savu ilustrā-
ciju kādam no grāmatas stāstiem.
a.  naumovs 5.  novembrī plkst. 
12.00 vadīs gleznošanas meis-
tarklasi pieaugušajiem. māksli-
nieka vadībā būs iespēja studēt 
dabu, meklēt rudens toņus un 
apgūt glezniecības noslēpumus. 
meistarklasē var piedalīties ik-
viens interesents vecumā no 25 
gadiem, iepriekš piesakoties pa 
tālruni 67769257. dalība – bez 
maksas. 
izstāde Jūrmalas mākslas skolā 
apskatāma līdz 20.  novembrim. 
Tikšanās ar alekseju naumovu un 
inesi Zanderi 5.  novembrī plkst. 
11.00, meistarklase plkst. 12.00 
Jūrmalas mākslas skolā. 

Radošā darbnīca
Drīz Mārtiņdiena
saskaņā ar senlatviešu tradīcijām 
mārtiņdiena ir rudens svētki, kas 
ieskandina ziemas sākumu. 
mārtiņos sākas arī ķekatu jeb mas-
ku gājienu laiks, kad ļaudis, ietērpu-
šies interesantās maskās, staigājuši 
no mājas uz māju un mielojušies 
ar rudens veltēm. Kā tad īsti notiek 
mārtiņdienas ķekatās iešana, un 
kāda ir masku nozīme? 
labklājības pārvaldes sabied-
rības integrācijas nodaļa aicina 
jūrmalniekus un pilsētas viesus 
piedalīties mārtiņdienas radošajā 
darbnīcā Kauguru kultūras namā.
visiem interesentiem – gan lie-
liem, gan maziem – būs iespēja 
iemācīties veidot savas personī-
bas zīmes, rakstus, kā arī maskas 
un vairāk uzzināt par mārtiņdie-
nas paražām un ķekatu nozīmi. 
pasākumā piedalīsies latviešu 
tradīciju kopa „skance”. 
mārtiņdienas radošā darbnīca 
5. novembrī plkst. 13.00 Kauguru 
kultūras namā.
ieeja – bez maksas. 
5. novembrī plkst. 11.00–15.00 
„meža mājā” Ķemeros radošās 
darbnīcas – budēļu masku un 
adventes vainagu gatavošana, 
kā arī varēs uzzināt, ko no dabas 
veltēm drīkst un ko nedrīkst iz-
mantot. ieeja – bez maksas.

Balle 
Satikšanās dejā
Jauka atpūta, labi pavadīts laiks, 
dejas dzīvās mūzikas ritmos – 
šāda iespēja atkal tiek piedāvāta 
Jūrmalā, Kauguru kultūras namā. 
„esam atjaunojuši tradīciju 
tikties balles sarīkojumos visiem 
interesentiem, kuri vēlas labi pavadīt 
laiku, gan baudot dzīvo mūziku 
pie galdiņiem, gan griežot valsi 
uz Kauguru kultūras nama deju 
grīdas,” saka Kauguru kultūras nama 
vadītāja dagnija reimane-laizāne.
pirmā šāda formāta rudens 
balle „satikšanās dejā” Kauguru 
kultūras namā notika 29. oktobrī, 
kad par izklaidi gādāja aktieris 
Jānis Jarāns kopā ar grupu 
„mūzikas kolekcija”. 
„pirmā šāgada balle bija labi 
apmeklēta un jūrmalnieki jautā, vai 
tādas būs vēl,” pastāstīja d. reimane-
laizāne. „visus interesentus 
aicinām uz nākamo balli Kauguru 
kultūras namā sestdien, 19. no-
vembrī, plkst. 19.00! Tā būs veltīta 
latvijas dzimšanas dienai,” aicina 
kultūras nama vadītāja. Balli vadīs 
Guntis skrastiņš, par muzikālo 
noformējumu rūpēsies grupa „no 
pusvārda”.”
Biļetes cena 4 eiro, pensionāriem 
2,50 eiro. vietas pie galdiņiem 
var rezervēt, piezvanot uz tālruni 
67740700.

Fotoizstāde Raimonda Paula 
mūzikas skaņās

Harijs Ķeņģis. „Savāda vasara”.



2016. gada 3. novembris 11Dzintaru koncertzālē

Gaiša un dzīvinoša mūzika

Muzikālā izrādē – Bariko un Šimkus

„Jūrmala Jazz” spēlēs Džulians Leidžs

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir viena no valsts klasiskās mūzikas aprites pamatvērtībām. 
3. decembrī to būs iespēja dzirdēt Jūrmalā. 
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Valsts svētku pēcpusdienā 
18. novembrī Dzintaru 
koncertzāle aicina uz 
muzikālo izrādi „Novecento”, 
ko pēc rakstnieka un filosofa 
Alesandro Bariko darba 
motīviem komponējis un 
izpildīs Vestards Šimkus.

Džulians Leidžs  ir viens no oriģinālākajiem džeza virtuoziem 
ar nesatricināmu tehniku un šķietami neizmērojamu zinātkāri, 
raksta Ņujorkas dienas laikraksts „The New York Times”. 
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12. novembrī plkst.19.00 
ciklā „Jūrmala Jazz” 
pirmo reizi Latvijā 
pasaules tūres ietvaros ar 
vienīgo koncertu Dzintaru 
koncertzālē uzstāsies viens 
no spilgtākajiem amerikāņu 
džeza ģitāristiem – 
Džulians Leidžs (Julian 
Lage) ar trio.

Džulianam Lei
džam 29  gadu 
vecumā jau ir 
tik bagātīgs CV, 

ka to apskaustu pat divreiz 
vecāki mākslinieki. Par šo 
Kalifornijā dzimušo brī
numbērnu 1997.  gadā tika 
uzņemta dokumentālā fil
ma „Jules at Eight”. Viņš 
ir sadarbojies ar tādām 

slavenībām kā Gerijs Bēr
tons, Džims Hols, Deivids 
Grismans, Bela Fleks un 
Čārlzs Loids. Dž.  Leidžs 
ir ierakstījis trīs albumus, 
būdams galvenais māk
slinieks tajos (pēdējais no 
tiem ir „World’s Fair”), kā 
arī vairākus duetus, tostarp 
ar „Wilco” ģitāristu Nelsu 
Klainu, pianistu Fredu Her
šu un „Punch Brothers” ģi
tāristu Krisu Eldridžu. 
Neskatoties uz lielo akti
vitāti un slavu (kādā no 
nesenajām kritiķu aptau
jām Leidžs tika ierindots 
aug stāk par džeza ģitāras 
leģendām Bilu Friselu, 
Džonu Skofīldu un Petu 
Metīnī), viņu nepārņem 
iedomība. „Visi šie cilvē

ki ir mani elki, un es mē
ģinu raudzīties uz lietām 
plašāk,” viņš saka. „Savā 
ziņā lielais darbs sākas tie
ši tagad. Pēdējo gadu laikā 
esmu radījis jaunas vēsmas, 
un tagad mans uzdevums ir 
neļaut tām pazust. Es vēlos 
radīt mūsdienu džeza ģitā
rista definīciju. Tā ir patie
šām daudzveidīga disciplī
na, bet man liekas, ka mēs 
dzīvojam lieliskā laikā, lai 
radītu improvizācijas mū
ziku.”
Par 2016. gadā izdoto albu
mu „Arclight” Leidžs saka, 
ka tā ir „oriģinālu skaņdar
bu un ēras pirms bībopa 
dziesmu kolekcija”. Viņš 
ar nepacietību gaida uzstā
šanos publikas priekšā, bet 

vairāk par visu viņam kā
rojas atklāt, uz ko ir spējīgs 
viņa trio. „Kopā ar šiem 
puišiem mēs esam gatavi 
pilnībā mesties iekšā mūzi
kā,” viņš saka.
Džulians Leidžs teic, 
ka dzīve Ņujorkā viņam 
sniedz iespēju attīstīt mūzi
ķa karjeru vienlaikus vairā
kos virzienos. „Šeit pastāv 
līdzvērtība un nav spiedie
na,” viņš saka. „Cilvēki šeit 
ir progresīvi domājoši un 
atvērti. Pat ja tu saki: „Es 
esmu džeza ģitārists, bet 
man patīk spēlēt arī kantrī 
mūziku,” viņi atbild: „Lie
liski, uz priekšu!” Vienmēr 
esmu to uzskatījis par pri
vilēģiju un tā domāju jo
projām.”

Koncerts notiek ciklā „Jūr
mala Jazz”, kura ietvaros 
Dzintaru koncertzāle piedā
vā klausītājiem baudīt izcilu 

džeza mūziķu priekšnesu
mus no visas pasaules.

mĀRTIŅš PUČkA,
 dzintaru koncertzāle

Valsts svētku pēcpusdienā, 
18. novembrī, plkst. 17.00 
Dzintaru koncertzāle 
aicina uz muzikālo izrādi 
„Novecento”, ko pēc 
Alesandro Bariko darba 
motīviem komponējis un 
spēlēs izcilais latviešu 
pianists un starptautisko 
konkursu laureāts Vestards 
Šimkus.

Lasot itāļu rakstnie
ka un diplomētā 
filosofa Alesandro 
Bariko (1958) mo

nologa formā rakstīto gar
stāstu „Novecento” („Tūk
stošdeviņsimt”), režisors 
Dmitrijs Petrenko piedāvā 
ielūkoties sevī. Tas ir stāsts 

par neparasta mūziķa likte
ni, kurš uzaudzis uz kuģa 
un nekad nav nokāpis uz 
sauszemes. Taču klavieres 
viņš spēlē tā kā neviens 
pirms viņa. Cilvēki no visas  
pasaules meklē iespēju 
dzirdēt šo klavierspēles ģē
niju, bet, lai klausītos viņa 
spēlē, jādodas ceļojumā 
pāri okeānam. Mūziķa –  
pianista – lomā iejutīsies 
Vestards Šimkus, savukārt 
stāstnieks būs Latvijas Na
cionālā teātra aktieris Kris
taps Ķeselis.
Vestards Šimkus ir vairā
ku starptautisku konkur
su laureāts – Grand Prix 
un pirmās vietas ieguvējs 
F. Šopēna Starptautiskajā 

jauno izpildītāju konkursā 
Polijā (1996), pirmās vietas 
ieguvējs Marijas Kanalsas 
55. konkursā Barselonā 
(2009), kā arī 5. Bādkisin
genes klavieru olimpiādē 
(2007). Starptautisku uz
manību pianists pievērsis, 
sadarbojoties ar BBC fil
harmonisko orķestri, Bir
mingemas simfonisko un 
Francijas Nacionālo orķes
tri, Ziemeļvācijas Radio 
simfonisko orķestri, „Kre
merata Baltica” u.c. Viņš 
koncertējis tādās ievēroja
mās vietās kā Vīnes un Ber
līnes „Konzerthaus”, Toki
jas opera, Olivjē Mesiāna 
zāle Francijas Radionamā, 
Bervalda zāle, Stokholmas 

„Konserthuset”, Prāgas 
„Rudolfinum”, Barselonas 

„Palau de Musica”, Šanha
jas „Oriental Art Centre” 
un Amsterdamas „Con
certgebouw”. Radoši veik
smīga sadarbība pianistam 
veidojusies ar daudziem 
ievērojamiem diriģentiem, 
kuru vidū īpaši jāatzīmē 
Lourenss Fosters, Andris 
Nelsons, Vasilijs Sinaiskis, 
Karels Marks Šišons, Teo
dors Kurenciss un Pāvo Jer
vi, kurš pianistu raksturojis 
kā fenomenālu mākslinie
ku. Solo un kamermūzi
kas programmas Vestards 
Šimkus sniedzis gan Eiro
pā, Japānā, Ķīnā un Tuva
jos Austrumos, gan arī Ka
nādā, Krievijā un Amerikas 
Savienotajās Valstīs. 
Par sniegumu Friderika Šo
pēna 200. jubilejai veltītajos 
koncertos Vestards Šimkus 

saņēmis Polijas Zelta ordeni. 
Viņš ir arī Igaunijas „Baltās 
zvaigznes” ordeņa kavalie
ris, Reingavas mūzikas festi
vāla balvas „Förderpreis des 
Rheingau Musik Festivals” 
(2014), kā arī Lielās Mūzi
kas balvas (2002, 2009) un 
Latvijas Mūzikas ierakstu 
gada balvas (2010) ieguvējs. 
Vestards Šimkus ir arī kom
ponists – divu klavierkon
certu, kinomūzikas, kamer
darbu un klaviermūzikas 
skaņdarbu autors. Viņa 
kompozīcijas izdod vācu 
prestižais apgāds „SCHOTT 
Music  &  Media”, savukārt 
pēdējos trīs no jau astoņiem 
soloalbumiem klajā laidis 
ierakstu nams „ARS Pro
duction”.

mĀRTIŅš PUČkA,
 dzintaru koncertzāle

3. decembrī Dzintaru koncertzālē 
uz krāšņu koncertu aicinās Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta 
Modesta Pitrena vadībā un klarnetists Ints 
Dālderis.

Koncertā būs iespēja baudīt retāk 
dzirdētus, gaišus un dzīvesprie
cīgus skaņdarbus. Ievadā tiks 
atskaņotas angļu 20. gadsimta 

meistara Ralfa VonaViljamsa „Fantāzijas 
par Tomasa Talisa tēmu” – angļu renesanses 
laika komponista Tomasa Talisa sakrālās 
melodijas R.  VonaViljamsa apdarē. Tam 
sekos Ārona Koplenda klarnetes koncerts 

solista Inta Dāldera izpildījumā, kurā ir 
gan aizkustinošs skaistums, gan dejas stihi
ja ar bugivugi, čārlstona un Brazīlijas ritmu 
elementiem. Savukārt mūsdienu lietuviešu 
komponists Arvīds Malcis prezentēsies ar 
dzirkstošu izklaides opusu jeb, paša vār
diem, postskriptu Mocartam – „MozART 
Games”.
Koncerta otrajā daļā varēs baudīt mūzikas 
ģēnija Ludviga van Bēthnovena slaveno 
6.  simfoniju Fa mažorā („Pastorālā”) Lat
vijas Nacionālā simfoniskā orķestra un ha
rizmātiskā diriģenta Modesta Pitrena lasī
jumā.

dzInTARU konCERTzĀLE
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Reģistrēti 10 bērni: 
4 meitenes (adele, annija, 
marija, vera) un 6 zēni 
(alberts, Bogdans, daņila, 
ēriks, marks, ruslans).

Reģistrēta 1 laulība.

Reģistrēti 13 mirušie: 
daina Ābele (1943), 
antoņina Bule (1921), 
vjačeslavs haheļs (1963), 
Francis Javorskis (1948), 
dzintars Jākobsons (1940), 
Ņina Kijaško (1928), 
valērija Kovaļeva (1930), 
Jefrosinija Kravcova (1931), 
aleksandrs lonskis (1941), 
anastasija lutce (1927), 
Juzefa rukmane (1928), 
ināra strazdiņa (1932), 
sofija vonda (1926).

17.10.–23.10.2016.

Reģistrēti 14 bērni: 
5 meitenes (dara, elza, 
emīlija, marta, mira) 
un 9 zēni (Filips, Kirills, 
leons, marks, mihails, 
trīs pēteri, Tomass).

Reģistrētas 4 laulības.

Reģistrēti 12 mirušie: 
Jurijs astapenko (1961), 
astrīda Blūma (1933), 
arestarhs Burovs (1928), 
Jana Goluba (1965), 
marija Gorņeva (1924), 
valdis imaks (1949), 
arnis Ļeņovs (1962), 
ilze miķelsone (1958), 
lidija miļauskiene (1930), 
antoņina rudoviča (1934), 
antoņina sauša (1933), 
andrejs Žarovs (1969).

24.10.–30.10.2016.

Vēl līdz 10. novembrim pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai. 
Jūrmalā tā tiks pasniegta pirmo reizi.

Sabiedriskā labuma balva tiek piešķirta vairākās nominācijās. 
Balva „Par mūža ieguldījumu sociālajā, veselības aizsardzības 
jomā vai pilsoniskās sabiedrības veidošanā” tiek pasniegta kopā ar 
Jūrmalas pilsētas domes Goda rakstu un 1000 eiro naudas balvu. 

Balvas nominācijās „Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palī
dzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, 
„Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūr
malas pilsētas iedzīvotājiem”, „Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības attīstībā”, „Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā”, 
„Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” un „Par ieguldīto darbu 
un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” pasniedz kopā ar Atzi
nības rakstu un 200 eiro naudas balvu.
Pretendentus Sabiedriskā labuma balvai var pieteikt iestādes, aģentūras, 
kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas, Jūrmalas pilsētas domes 
pastāvīgās deputātu komitejas, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienī
bas, Jūrmalas Sabiedriskā padome un Jūrmalas pilsētas kristīgo draudžu  
padome.
Pretendentus Sabiedriskā labuma balvai var pieteikt līdz 10. novembrim, 
iesniedzot pieteikuma anketu ar pretendenta dzīves aprakstu un pamatoju
mu apbalvojuma piešķiršanai Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārval
dē Mellužu prospektā 83. Pieteikumam var pievienot arī citus dokumen
tus, kas var būt svarīgi lēmuma pieņemšanā par Sabiedriskā labuma balvas 
piešķiršanu.
Sabiedriskā labuma balvas nolikums un pieteikuma anketa pieejama 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļas  
„Pašvaldība” apakšsadaļā „Apbalvojumi”.
Papildinformācija par Sabiedriskā labuma balvu – Jūrmalas pilsētas domes 
Labklājības pārvaldē Mellužu prospektā 83, tālrunis 67767316.

mĀRTIŅš PILmAnIS,  Labklājības pārvalde

Džeza kluba tradīcijas Jūrmalā sākās 1999. gadā. 

Toreizējā Majoru kultūras nama direktore Laima Miķelsone iedibi
nāja Raimonda Raubiško džeza klubu un to vadīja izcilais latviešu 
saksofonists Raimonds Raubiško, pulcējot ap sevi jaunos džeza 
mūzikas talantus – Madaru Kalniņu, Andri Grunti, Eduardu Rau

biško u.c. Lai arī pats R. Raubiško 2000. gada 27. septembrī aizgāja mūžī
bā, viņa džeza klubs Majoros turpināja dzīvot līdz pat 2007. gadam. 
Šeit muzicēja Deniss Paškevičs, te iemirdzējās arī daudzi lieliski džeza 
dziedātāji: Inga Bērziņa, Olga un Diāna Pīrāgas, Laimis Rācenājs, Intars 
Busulis, Mirta, Marija Naumova, Linda Leen, Jolanta Gulbe, Aija Vītoliņa, 
Ieva Kerēvica un citi.
Atjaunotā džeza kluba pirmais vakars jau aizvadīts. Apmeklētājiem bija ie
spēja baudīt klasisko džezu Madara Kalniņa (klavieres), Denisa Paškeviča 
(saksofons), Andra Gruntes (bass), Arta Oruba (bungas) un Ingas Bērziņas 
(vokāls) izpildījumā. 
Nākamais džeza vakars Jūrmalas Kultūras centrā notiks 19. novembrī. Tajā 
muzicēs Daumanta Kalniņa džeza kvintets. Tas būs turpinājums kvinteta 
nesen izdotā CD „Parf of Me” prezentācijas svinībām, kas oktobra sākumā 
notika mūzikas namā „Daile” Rīgā. Tajā skan grupas līdera D. Kalniņa, 
pianista Kristapa Vanadziņa un ģitārista Mārča Auziņa oriģinālkompozī
cijas un aranžējumi.
Ieejas maksa 4 eiro, pensionāriem 2,50 eiro. Vietas pie galdiņiem var rezer
vēt, zvanot uz tālruni 67762403.

PēTERIS VILkASTE,  Jūrmalas kultūras centrs

Koncerts un pārsteigumi mazbērniem 
ar vecvecākiem

Uzmanības lokā – cukura diabēts

Jūrmalā atjaunota 
džeza kluba tradīcija

Piesakiet pretendentus 
Sabiedriskā labuma balvai!

Mēs dzīvojam tik steidzīgā laikmetā, ka ikdienā nereti aizmirstam saviem 
vistuvākajiem cilvēkiem pateikt to, cik viņi mums ir svarīgi, ka mīlam viņus 
un ka viņi ir vislabākie. 

Bieži vien ikdienā tiek aizmirsts tieši par mūsu vecvecākiem – par 
cilvēkiem, kuri dzīvo līdzi mūsu veiksmēm un pārdzīvo par ne
veiksmēm, priecājas par mūsu uzvarām un panākumiem. Pārsva
rā tieši vecmāmiņas un vectētiņi ir tie, kuri padara mūsu bērnību 

neaizmirstamu – ar rūpēm, ar gardām pankūkām un uzmanību, kas ir ne
aizvietojama!
Tādēļ Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa šoruden rīkoja 
pasākumu „Mana vecmāmiņa/mans vectētiņš prot visu”. Tā mērķis bija 
saliedēt un integrēt dažādas paaudzes, kā arī popularizēt ģimenes vērtības, 
veicināt sabiedrības cieņu pret vecāko paaudzi, uzsvērt vecvecāku ieguldī
jumu mazbērnu audzināšanā. 
No 19. septembra līdz 17. oktobrim aicinājām jūrmalniekus iesūtīt stāstus 
par saviem vecvecākiem. Saņēmām vairāk nekā sešdesmit sirsnīgus un aiz
kustinoši mīļus stāstus gan no bērniem, gan pieaugušajiem.
No mazbērnu stāstiem mēs sapratām, ka Jūrmalā dzīvo vecmāmiņas un 
vectētiņi, kuri ir lieliski pavāri. Piemēram, Katrīna Vonda, kura mācās Jūr
malas pilsētas Slokas pamatskolā, par savu vecmāmiņu raksta: „Nav nekā 
tāda, ko mana vecmāmiņa neprastu. Ja vajag, viņa uzlīmēs tapetes vai sare
montēs radio aparātu. Ar motociklu viņa arī prot braukt!”
Mazbērni lepojas ar vecvecākiem. Piemēram, Markuss Rainers Līviņš par 
savu vectēvu Ivaru raksta tā: „Šogad manam vectēvam palika 80 gadu. 
Mans vectēvs visu savu dzīvi strādāja par ģeologu. Lielāko daļu urbumu, 
kas atrodas Jūrmalā, ir urbis mans vectēvs un viņa komanda. Daudzās Kau
guru daudzdzīvokļu mājās ūdens nāk tieši no šiem urbumiem!”
No iesūtītajiem darbiem staro mīlestība. Ilva Lorence par savu vecmāmiņu 
Mirdzu raksta tā: „Omīte nav tikai mūsu tēta mamma, kas pieklājības pēc 
atnāk ciemos un iedod konfektes. Viņa ir mūsu draugs. Un es nevairos 
teikt, ka labākais draugs!”
Rainers Kugrēns, kurš mācās Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolā, rak
sta: „Mana ome un opis ir ļoti labi, jo, lai cik bieži es kaut ko salaistu dēlī, 
viņi man piedos. Viņi mani arī atbalsta gan naudas, gan mācību ziņā!”
Par godu šiem mīlestības un patiesuma pilnajiem stāstiem 28. oktobrī Kau
guru kultūras namā tika pulcēti visi stāstu autori kopā ar saviem vecvecā
kiem, lai sirsnīgā atmosfērā dāvātu vecvecākiem un mazbērniem svinīgu 
koncertu un jaukus pārsteigumus. 

SABĪnE SALmAnE,  Sabiedrības integrācijas nodaļa

Jūrmalas pilsēta 12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 aicina uz 
Diabēta dienu TC „Liedags” Ventspils šosejā 32. 

Saskaņā ar Latvijas Diabēta federācijas datiem, Jūrmalas pilsētā 
1970 cilvēkiem ir cukura diabēts (medicīnas iestādēs reģistrētie 
cukura diabēta slimnieki). Spriežot pēc pasaules prakses, cilvēku, 
kuriem ir ļoti liela iespēja saslimt ar cukura diabētu vai kuri jau ir 

slimi, bet to neapzinās, ir divkārt vai trīskārt vairāk par reģistrēto pacientu 
skaitu.
„Rīkojies šodien, lai mainītu nākotni!” – ar šādu moto tiek uzrunāta sa
biedrība 2016.  gada Pasaules diabēta dienā. Cukura diabēts ir viena no 
izplatītākajām neinfekcijas slimībām gan saslimstības, gan mirstības cēlo
ņu struktūrā Latvijā, kā arī Eiropas Savienības valstīs. Analizējot situāciju 
Latvijā, secināts, ka pēdējos gados saslimstība ar cukura diabētu pieaug. 
Galvenie riska faktori, kas ietekmē cukura diabēta un tā komplikāciju at
tīstību, ir mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, smēķēšana, kā arī ar 
veselības aprūpi saistīti faktori (piemēram, nesavlaicīgi diagnosticēts cu
kura diabēts, nepietiekamas pacienta zināšanas par savu aprūpi, veselības 
aprūpes pieejamība). 
Diabēta dienā Jūrmalā būs iespēja iegūt informāciju par cukura diabētu 
un profilakses pasākumiem, bez maksas noteikt glikozes un holesterīna lī
meni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, kā arī, iepriekš piesakoties pa tālruni 
26004139, pārbaudīt kāju vēnu stāvokli.

RAImondA dAkšA,  Labklājības pārvalde
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Kauguru kultūras namā sirsnīgi tika sveikti konkursa stāstu autori un viņu vecvecāki. 

Džeza klubā uz Jūrmalas Kultūras centra skatuves –  Andris Grunte un Deniss 
Paškevičs. 
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SPORTA PASĀKUMU 
KALENDĀRS

BASKETBOLS
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Raiņa ielā 55
latvijas „OlyBet” Basketbola 
līga: 5.  novembrī plkst. 17.00 
„Jūrmala/Fēnikss” – „liepā-
ja/Triobet”; 19.  novembrī 
plkst. 19.00 „Jūrmala/Fēnikss” –  
„valmiera/OrdO”;
Baltijas basketbola līga: 9. no-
vembrī plkst. 19.00 „Jūrmala/
Fēnikss” – „Barons kvartāls”.
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Raiņa ielā 55
veF latvijas Jaunatnes basket-
bola līga zēniem: 5. novembrī 
plkst.  11.00 jaunieši u19 „Jūr-
mala” – „rīga/Jugla/emerald”; 
plkst. 11.00 zēni u14 „Jūrmala” – 
 „Kuldīga”; plkst.  12.30 jaunie-
ši u17 „Jūrmala” – „Kuldīga”; 
12.  novembrī plkst.  11.00 
jaunieši u19: „Jūrmala” – BJBs 
„rīga”; plkst.  12.30 zēni u14: 
„Jūrmala” – mārupes sc.
veF latvijas Jaunatnes basketbo-
la līga meitenēm: 6.  novembrī 
plkst. 11.00 u13 „Jūrmala” – rīgas 
3.  BJss  1; plkst.  12.00 u16 „Jūr-
mala” – rīgas 3. BJss; plkst. 14.00 
u13 „Jūrmala” – rīgas 3.  BJss  2; 
plkst.  15.00 u19: „Jūrmala” – 
rīgas 3.  BJss; 13.  novembrī 
plkst.  11.00 meitenes u19 „Jūr-
mala” – BJBs „rīga”/„Jugla 2”*.
Pumpuru vidusskolas sporta 
zālē Kronvalda ielā 8 
latvijas maksibasketbola čem-
pionāta spēle: 5.  novembrī 
plkst. 12.00 K70+ ssB „Jūrmala” –  
BK „Tukums”; 12.  novembrī 
plkst.  12.00 K65+ sK „Jūrmala” –  
„Zinātņu akadēmija”; 19.  no-
vembrī plkst. 12.00 K65+ sK „Jūr-
mala” – BK „Tukums”.
Sporta namā „Taurenītis” 
Kļavu ielā 29/30
veF latvijas Jaunatnes bas-
ketbola līga jauniešiem u19: 
6.  novembrī plkst.  11.00 „Jūr-
mala” – BJBs „rīga/dns”*.
Sporta namā „Taurenītis” 
Kļavu ielā 29/30
Jūrmalas atklātais čempionāts 
basketbolā vīriešiem: 12.  no-
vembrī plkst.  15.00 „Fēnikss” – 
„Babīte”; plkst.  16.30 „uguns-
ūdens” –„dizainasēta.lv”; 13.  no-
vembrī plkst.  13.30 „Fēnikss 2” – 
„Old school”; plkst. 15.00 „Babīte” –  
„dizainasēta.lv”.

FUTBOLS
Stadionā „Sloka” Skolas ielā 5
latvijas futbola virslīgas čem-
pionāta spēle vīriešiem: 5. no-
vembrī plkst.  14.00 FK „spar-
taks” Jūrmala – Fc „rīga”.

HANDBOLS
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē Raiņa ielā 55
lČ handbolā vīriešiem – „synotTip” 
virslīga: 19. novembrī plkst. 11.00 
„Jūrmalas sports” – hK „vaiņode”.

PELDĒŠANA
Jūrmalas Sporta skolas peld-
baseinā Rūpniecības ielā 13
sacensības „Jss kauss”: 
11. novembrī plkst. 11.00.

VOLEJBOLS
Pumpuru vidusskolas sporta 
zālē Kronvalda ielā 8 
volejbola nacionālās līgas 2. divīzi-
jas spēle vīriešiem: 13. novembrī 
plkst.14.00 vK „Jūrmala/T” – 
 „dBJss”.
* Norises vieta var mainīties

29.–30. oktobrī Kuldīgā aizvadīts Latvijas galda tenisa 
komandu čempionāta pirmais sabraukums.

Tajā piedalījās arī trīs senioru sporta biedrības 
(SSB) „Jūrmala” komandas. Augstākajā līgā, pār
spējot Liepājas, abas Rīgas „GTK Namejs” un 
Latvijas kadetu izlases komandas, SSB „Jūrmala” 

sieviešu komanda uzvarēja visās četrās spēlēs.  Pēc pirmā 
sabraukuma SSB „Jūrmala” un Jēkabpils komandas izvir
zījušās LKČ pirmajā vietā. 
Savukārt SSB „Jūrmala1” vīriešu komanda piedalās otrajā 
līgā, uzvarēja Salaspili, Bausku un Rīgas „GTK NamejsGek
sans” komandas, bet zaudēja Dobelei un pagaidām ieņem otro 
vietu. Spēlējot ar divas līdz četras reizes jaunākiem pretinie
kiem, bez uzvarām trešajā līgā nepalika arī SSB „Jūrmala2” 
vīriešu komanda, kuras vidējais vecums ir 65 gadi. Tika gūta 
uzvara pār Cēsu un Rēzeknes komandām, bet zaudējums pret 
Jelgavas un Rīgas „GTK NamejsZ” komandām. 
Novembrī SSB „Jūrmala” galda tenisisti piedalīsies Latvi
jas atklātajā veterānu čempionātā, kur sacentīsies arī Lie
tuvas, Igaunijas un Krievijas labākie galda tenisa veterāni, 
bet decembrī dosies uz Latvijas komandu čempionāta otro 
sabraukumu Jēkabpilī.

AndRIS BALBIERIS, 
SSB „Jūrmala”

Ar izcīnīto uzvaru izbraukuma spēlē pār 
„RFS” komandu 29. oktobrī Jūrmalas 
„Spartaks” kļuvis par Latvijas „SynotTip” 
futbola virslīgas čempioniem.

Pēc veiksmīgas uzvaru sērijas fut
bola mačos pavasarī un vasaras 
pirmajā pusē jūrmalnieki nostipri
nājās turnīra kopvērtējuma tabulas 

augstajā pirmajā vietā, un šķita, ka uz tik 
pozitīvi sportiska viļņa sezona varētu arī 
noslēgties. Taču skaistajai uzvaru sērijai se
koja zaudējumi piecās spēlēs pēc kārtas, un 
jau oktobrī jūrmalnieki noslīdēja uz kop
vērtējuma tabulas otro vietu, piekāpjoties 
„Ventspils” futbolistiem. 
Situācija jūrmalniekiem krasi izmainījās 
tieši 22. oktobra mājas spēlē, kurā „Spar
taks” ar 2:0 izcīnīja uzvaru pār   „Metta/

Latvijas Universitāte” (LU), savukārt FK 
„Jelgava” pieveica FK „Ventspili”, tādējādi 
ļaujot „spartakiešiem” atjaunot līderpozīci
ju turnīra tabulā.
Izšķirošās izrādījās 29. oktobra sestdienas 
spēles, kad „Spartaks” spraigā cīņā uzvarē
ja „RFS” futbolistus, savukārt jūrmalnieku 
tuvākie konkurenti „Ventspils” piekāpās 
šosezon labi spēlējošajai „Metta/Latvijas 
Universitāte” komandai, tādējādi neatstājot 
sev cerības uz čempiona titulu 2016. gadā. 
Sveicam Jūrmalas „Spartaku”, pirmo reizi 
vēsturē kļūstot par Latvijas čempioniem 
futbolā!
Aicinām atbalstīt jūrmalniekus sezonas 
noslēdzošajā spēle ar FC „Rīga” sestdien, 
5. novembrī, plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas 
stadionā „Sloka”!

SPoRTA SERVISA CEnTRS

29. oktobrī ar „Klondaikas” uzvaru pār „Copmans un 
dēli” aizsākās Jūrmalas čempionāta basketbolā vīriešiem 
jaunā 2016./2017. gada sezona. 

Jau par tradicionālu kļuvušajā Jūrmalas basketbola 
čempionātā šogad dalību pieteikušas 11 komandas no 
Jūrmalas un tuvākajām pilsētām: „Klondaika”, „Cop
mans un dēli”, „Jūrmala holidays”, „Old school”, 

„Fēnikss”, „Fēnikss 2”, „Babīte”, „Ugunsūdens”, „Dizai
nasēta.lv”, „Ieliecmaisā.lv” un „Kauguri”. Sestdien pirma
jos spēļu dueļos tikās „Klondaika” ar „Copmans un dēli” 
(127:84) un „Jūrmala holidays” ar „Old school” komandu 
(116:43).
Čempionāta izspēles kārtība paredz, ka pirmajā posmā ko
mandas izspēlē viena apļa turnīru, pa reizei tiekoties katra ar 
katru. Otrajā posmā astoņas labākās komandas turpina cīņu 
par čempiona titulu pēc play-off principa (18, 27, 36, 45). 
Čempionāta spēles notiek sestdienās un svētdienās no oktob
ra beigām līdz aprīlim sporta namā „Taurenītis”.
Pērn 11 komandu konkurencē Jūrmalas čempionātā 
triumfēja „Fēnikss 2”, aiz sevis atstājot „Klondaika” un 
„Jūrmala holidays” komandas. 

Nākamās čempionāta spēles: 
12. novembrī plkst. 15.00 „Fēnikss”–„Babīte”, plkst. 16.30 
„Ugunsūdens”–„Dizainasēta.lv”;
13. novembrī plkst.  13.30 „Fēnikss 2”–„Old school”, 
plkst. 15.00 „Babīte”–„Dizainasēta.lv”.

AnITA BIRzE, 
Sporta servisa centrs

22. oktobrī sporta 
zālē Kauguros notika 
Jūrmalas pilsētas atklātās 
meistarsacīkstes mākslas 
vingrošanā. 

Dalībniekus, tre
nerus, tiesnešus 
un skatītājus 
priecēja jaunā 

sporta zāle, kas šobrīd ir 
lielākais un sporta iespējām 
bagātākais sporta objekts 
kūrortpilsētā. Mākslas vin
grošanas sacensības jauna
jā zālē notika pirmo reizi.
Pilsētas meistarsacīkstēs 
piedalījās 130 dalībnieces 
no Jūrmalas Sporta skolas 
mākslas vingrošanas noda
ļas, viešņas no Daugavpils, 
Ķekavas novada sporta sko
las, Rīgas Vingrošanas sko
las, Tukuma Sporta skolas, 
Jelgavas Bērnu un jaunat
nes sporta skolas un Rīgas 
75. vidusskolas. Teicamus 
rezultātus sacensībās guva 
Jūrmalas Sporta skolas 
komandas: izcīnītas divas 
pirmās vietas – pirmajā un 
piektajā  sporta klasē, otrā 
vieta – senioru klasē, tre
šā vieta – ceturtajā  sporta 
klasē.

oLgA TImoFEJEVA

Jūrmalas basketbola 
čempionāts uzsāk
jauno sezonu

Galda tenisisti sekmīgi startē 
Latvijas čempionātā

Jūrmalas „Spartaks” kļūst par 
Latvijas čempioniem futbolā

Mākslas vingrošanā 
laurus plūc Jūrmalas Sporta skola
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Pirmo reizi vēsturē Jūrmalas „Spartaks” kļuvis par Latvijas „SynotTip” futbola virslīgas čempioniem.

Godalgotā otrā vieta Jūrmalas Sporta skolas komandai (J. Fiļipova, 
A. Ruģēna, A. Bizjajeva, A. Murugova, E. Novikova). Attēlā – kopā ar 
treneri Natāliju Maculēviču.

Pirmā vieta 5. sporta klasē Jūrmalas Sporta skolas komandai 
(J. Ozola, E. Languša, J. Krečetova, M. M. Smirniha, E. Bekmane).
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Jūrmalas basketbola čempionāta atklāšanas spēlē tikās 
„Klondaika” un „Copmans un dēli”, ar rezultātu 127:84 uzvaru guva 
„Klondaika”.
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2016. gada 3. novembris14 paziņojumi, sludinājumi

PAR dETĀLPLĀnoJUmA zEmESgABALAm 
JūRAS IELĀ 35 nodošAnU 
PUBLISkAJAI APSPRIEšAnAI

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā 
ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 20. oktobra lēmumu 
Nr. 525 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, 
Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai” tika nolemts 

detālplānojumu 
nodot publiskajai apspriešanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2016. gada 7. novembra 
līdz 2016. gada 5. decembrim. Publiskās apspriešanas laikā 

ar detālplānojumu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” 
ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts 

vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 

Edinburgas prospektā 75 
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 
17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. 

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt 
atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā 

ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 
Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no 

plkst. 14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas 59. kabinetā.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 

2016. gada 24. novembrī plkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā 
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30. kabinetā.

PAzIŅoJUmS PAR dETĀLPLĀnoJUmA 
gRozĪJUmU IzSTRĀdES UzSĀkšAnU

zEmESgABALAm dzInTARU PRoSPEkTĀ 23 
Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

105. punktu paziņo, ka 2016. gada 20. oktobrī ir pieņemts 
lēmums Nr. 522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes 

uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, kvartālā starp 
Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu,  Madonas ielu un 

veloceliņu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš 
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. ok-

tobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā 
veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 
24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstipri-
nāšanu”, zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves 

teritorijā (JC63), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt detālplānojuma 
grozījumu izstrādi, apvienojot to ar būvprojektēšanu, 
atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta 
(2)daļas 3)daļu un detalizēt ar Jūrmalas pilsētas domes 
2012. gada 20. decembra lēmumu Nr. 689 (protokols 

Nr. 20, 53. punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam 
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23, apstiprināšanu” noteiktos 
apbūves rādītājus atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Teritori-
jas plānojumam. Detālplānojums izstrādājams vienlaikus 
ar būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem būvniecības jomā.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Vladimirs Ņikišins.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānoju-
ma grozījumiem var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pil-

sētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 apmeklētāju 
pieņemšanas laikā katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 

pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54. kabinetā.

IzSoLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 

piederošs nekustamais īpašums Karogu ielā 17,  
Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 0901, kas sastāv no zemes-
gabala (kadastra apzīmējums 1300 026 0901), kopējā platība 
2860 m2, viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 
1300 026 0901 001), kopējā platība 42,5 m2, šķūņa (kadastra 
apzīmējums 1300 026 0901 003), kopējā platība 20,9 m2, pa-

graba (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004), kopējā platība 
9,6 m2 , un nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006), 

kopējā platība 16,9 m2. 

Trešās izsoles sākumcena – 19 800 EUR. Izsoles so-
lis – 1386 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un 

nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas 
1980 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas 
Nr. 900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, 

AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pir-
kumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Izsole notiks 2016. gada 14. decembrī plkst. 15.30 
Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsē-
tas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, 
Jūrmalā, 465.  kabinetā darba laikā līdz 2016. gada 

9. decembra plkst. 16.00. 

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Izsoles”.

 Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

IzSoLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot 
pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums
 Puškina ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 2407, 

kas sastāv no zemesgabala 960 m2 patībā, ar kadastra 
apzīmējumu 1300 026 2407, bērnu kluba ēkas 105,7 m2 

platībā, kadastra apzīmējums 1300 026 2407 001, un 
palīgceltnes – šķūņa 25,7 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

1300 026 2407 002.

Pirmās izsoles sākumcena – 28 000 EUR. Izsoles solis – 
1960 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 

140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās 
cenas 2800 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas 

domes, reģistrācijas Nr. 900000056357, kontā 
LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. 

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena 
mēneša laikā no izsoles dienas. 

Izsole notiks 2017. gada 22. februārī plkst. 15.30 
Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas 
pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jūrmalā, 

Jomas ielā 1/5, 465. kabinetā darba laikā 
līdz 2017. gada 17. februāra plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Izsoles”. 

Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

IzSoLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot 
pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums 
Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 2704, 

kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 
1300 021 2704, 3282 m2 platībā, administratīvās ēkas, 

kadastra apzīmējums 1300 021 2704 00, kopējā platība 
96,1 m2, un sporta paviljona ēkas pamatiem, kadastra 

apzīmējums 1300 021 2704 002. 

Pirmās izsoles sākumcena – 57 900 EUR. Izsoles solis –  
4053 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un 

nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas  
5790 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas 
Nr. 900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, 
AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma 
pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
Izsole notiks 2017. gada 22. februārī plkst. 15.00 

Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas 
pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jūrmalā, 

Jomas ielā 1/5, 465. kabinetā darba laikā 
līdz 2017. gada 17. februāra plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Izsoles”. 

Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

IzSoLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot 

otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas 
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – zemesgabals 

Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 8509, 
kopējā platība 2819 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 136 000 EUR. Izsoles solis –  
6800 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodroši-

nājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas 
13 600 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas do-
mes, reģistrācijas Nr. 900000056357, kontā 

LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norē-
ķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša 
laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz 

nomaksu 12 mēnešu laikā. 
Izsole notiks 2016. gada 14. decembrī plkst. 16.00 

Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsē-
tas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, 
Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016. gada 

9. decembra plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Izsoles”. 

Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909. 

IzSoLE
Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot 
pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums 
Nr. 4 Riekstu ielā 20A, k. 2, Jūrmalā,

 kadastra Nr. 1300 901 7482, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 4, 
kopējā platība 26,1 m2, kas atrodas dzīvojamā mājā ar būves 

kadastra apzīmējumu 13000152727002 un 
kopīpašuma 13/100 domājamām daļām no zemes 

ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2727, 
kura kopējā platība ir 1359 m2. 

Pirmās izsoles sākumcena – 6400 EUR. Izsoles solis – 
448 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodroši-

nājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas  
640 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas 
Nr. 900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, 

AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma 
pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Izsole notiks 2016. gada 14. decembrī plkst. 15.00 
Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, 

Jūrmalā.
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsē-
tas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, 
Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016. gada 

9. decembra plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē 
www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība”–„Izsoles”. 

Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

IzSoLE
Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde paziņo, ka tiek 

atsavināta, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
kustamā manta – transportlīdzeklis VW TRANSPORTER, 

reģistrācijas numurs JB9435. Transportlīdzekli var apskatīt 
darbdienās Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, konkrētu 

transportlīdzekļa apskates laiku iepriekš saskaņojot (tālrunis 
67767316, e-pasta adrese labklajibas.parvalde@jurmala.lv). 

Kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir 
890 EUR, izsoles solis tiek noteikts 20 EUR apmērā. 

Nodrošinājums 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacī-
tās cenas – 89 EUR – jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, 
reģ. Nr. 90000056357, kontā LV20PARX000248571019, 

AS „Citadele banka”. Norēķini par kustamās mantas 
pirkumu veicami nedēļas laikā no izsoles dienas.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jūrmalas 
pilsētas Labklājības pārvaldē Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, 
2. stāvā (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00), pieteikumus 

var iesniegt līdz 2016. gada 17. novembra plkst. 12.00.
Izsole notiks 2016. gada 21. novembrī plkst. 14.00 Jūrmalas pilsē-
tas Labklājības pārvaldē Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, 2. stāvā.

Ar kustamās mantas atsavināšanas noteikumiem var iepazīties 
Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē – Jūrmalā, Mellužu 

prospektā 83, darba laikā vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
interneta vietnē www.jurmala.lv, sadaļā „Pašvaldība” – 

„Izsoles”. Tālrunis informācijai 67767316.



2016. gada 3. novembris 15paziņojumi, sludinājumi
PAR dETĀLPLĀnoJUmA zEmESgABALAm 
RĪgAS IELĀ 41 nodošAnU PUBLISkAJAI 

APSPRIEšAnAI Un ATzInUmU 
SAŅEmšAnAI 

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas 
pilsētas domes 2016. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 524 

„Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, 
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 

tika nolemts detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 
2016. gada 7. novembra līdz 2016. gada 5. decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu varēs 
iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā 
Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas 
pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75  
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ce-
turtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 

līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt 
atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpis-

kās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 
Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no 

plkst. 14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas 59. kabinetā.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 

2016. gada 23. novembrī plkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā 
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30. kabinetā.

PAzIŅoJUmS PAR dETĀLPLĀnoJUmA 
zEmESgABALAm kĀPU IELĀ 97 

PUBLISkĀS APSPRIEšAnAS LAIkĀ 
SAŅEmTo PRIEkšLIkUmU Un InSTITūCIJU 

ATzInUmU IzSkATĪšAnAS SAnĀkSmI

Jūrmalas pilsētas dome 2016. gada 14. jūlijā pieņēma lēmumu 
Nr. 336 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 97, 

Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2016. gada 5. au-
gusta līdz 2016. gada 2. septembrim. Publiskās apspriešanas 

sanāksme notika 2016. gada 23. augustā plkst. 16.00 „Zemes 
nama” ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 1. stāvā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra notei-
kumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 114. punktu Jūrmalas pilsētas dome 
paziņo, ka 2016. gada 22. novembrī plkst. 12.00 „Zemes 

nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30. kabinetā 
notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, 

Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un 
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

PAR JAUnA dARBA UzdEVUmA 
APSTIPRInĀšAnU dETĀLPLĀnoJUmA 

gRozĪJUmU  zEmESgABALAm 
mAgoŅU IELĀ 2 IzSTRĀdEI

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
3. punktu paziņo, ka 2016. gada 20. oktobrī ir pieņemts 

lēmums Nr. 523 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 
2014. gada 18. decembra lēmumā Nr. 559 

„Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu 
zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” un jauna darba 

uzdevuma apstiprināšanu”.

Zemesgabals atrodas Mellužu rajonā, teritorijā starp 
Magoņu ielu, Kāpu ielu, Rožu ielu un kāpām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš 
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. ok-

tobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas 
teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi 

ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals daļēji 
atrodas publiskās apbūves teritorijā (P44) un daļēji – dabas 

un apstādījumu teritorijā (DA5). Detālplānojuma teritorija 
atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, kā arī daļēji – 
krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veikt grozījumus 
spēkā esošajā detālplānojumā, izvērtējot iespēju palieli-
nāt apbūves blīvumu un apbūves augstumu plānotajam 

kūrorta objektam – viesu izmitināšanas iestādei ar aprūpes 
un veselības uzlabošanas novirzienu – atbilstoši Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas 
domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās 
daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstip-
rināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas 
domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 

„Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu gra-
fiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu”, un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Light House Deluxe”.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānoju-
ma grozījumiem var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pil-

sētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 apmeklētāju 
pieņemšanas laikā katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 

pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59. kabinetā.

PAzIŅoJUmS PAR dETĀLPLĀnoJUmA 
IzSTRĀdES UzSĀkšAnU

zEmESgABALAm UPES IELĀ 4

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 105. punktu paziņo, ka 2016. gada 20. oktobrī ir 
pieņemts lēmums Nr. 521 „Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā”.
Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, kvartālā starp 

Upes ielu, Sarmas ielu, Otīlijas ielu un Mellužu prospektu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš 
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. ok-

tobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas 
pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā 
veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 
24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, te-
ritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināša-
nu”, zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS11), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt esošās dzīvoja-
mās ēkas pārbūves un izvietojuma nosacījumus un jaunas 
dzīvojamās ēkas izvietošanas iespējas zemesgabalā, de-
talizēt apbūves nosacījumus, precizējot apbūves rādītājus 

un apbūves zonu.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir 

Anželika Stankeviča.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplāno-
jumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas 

nodaļā Edinburgas prospektā 75 apmeklētāju pieņemšanas 
laikā katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 

pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54. kabinetā.

PAzIŅoJUmS PAR dETĀLPLĀnoJUmA 
gRozĪJUmU zEmESgABALAm 

ERnESTA BIRznIEkA-UPĪšA IELĀ 19 
APSTIPRInĀšAnU

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pan-
tu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentiem” 124. punktu Jūrmalas pilsētas dome 

paziņo, ka 2016. gada 20. oktobrī ir pieņemts lēmums 
Nr. 526 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 

Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Jūrmalā, apstiprināšanu”. 

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacīju-
miem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotel-

piskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ar detālplānojuma pilnu doku-

mentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānoša-
nas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

        JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ

•izglītības darba speciālistu Vispārējās izglītības nodaļā.
Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu 
dokumentu kopijas un atsauksmes nosūtīt uz e-pasta adresi 

personals@jurmala.lv. Tālrunis informācijai 67093921.

JŪRMALAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  
IESTĀDE  „BITĪTE”  AICINA DARBĀ

•skolotājus logopēdus
1,0 likme – grupās ar latviešu valodas apmācību;
0,38 likmes – grupās ar krievu valodas apmācību;

•pirmsskolas izglītības skolotājus 
1,0 likme (divas vakances).

CV sūtīt uz e-pasta adresi piibitite@edu.jurmala.lv.

JŪRMALAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA AICINA DARBĀ

• bāriņtiesas locekli. 
Pieteikumu ar norādi „Amatu konkursam” 

līdz 2016. gada 15. novembrim sūtīt 
uz e-pasta adresi barintiesa@jurmala.lv.

JŪRMALAS SĀKUMSKOLA „ATVASE” AICINA DARBĀ 

• koncertmeistaru (nepilna slodze).
Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV) iesniegt personīgi vai 

sūtīt uz e-pasta adresi sskatvase@edu.jurmala.lv 
līdz 14. novembrim. Tālrunis uzziņām 29465454. 

JŪRMALAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
„SAULĪTE” AICINA DARBĀ

• pirmsskolas izglītības skolotājas 
grupās ar latviešu mācību valodu.

Algas likme 680 eiro mēnesī 
(viena likme – 40 darba stundas nedēļā).

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 30. decembrim 
sūtīt uz e-pasta adresi piisaulite@edu.jurmala.lv. 

Tālr. uzziņām 67752522, 29488831.

Vakantajiem amatiem izvirzītās prasības, 
amata pienākumus un pieteikšanās kārtību skatīt 

tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, 
sadaļā „Pašvaldība” – „Vakances”.

Paziņojums par 
tematiskā plānojuma 

„JŪRMALAS VELOSATIKSMES ATTĪSTĪBAS 
KONCEPCIJA” 
apstiprināšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
12. panta pirmo daļu, 32. panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentiem” 131. punktu Jūrmalas 

pilsētas dome paziņo, ka 2016. gada 20. oktobrī ir 
pieņemts lēmums Nr. 470 „Par tematiskā 

plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības 
koncepcija” apstiprināšanu”. 

Ar tematisko plānojumu var iepazīties valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ar 

tematiskā plānojuma pilnu dokumentāciju var iepazī-
ties Jūrmalas pilsētas domes 

Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā 
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.




