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2019. g. septembris

2021. g. septembris

kas Jelgavas kultūras namā notiks
20. martā pulksten 19.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Palielina pirmsskolas
pedagogu algas un
līdzfinansējumu auklēm
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu
pievieno Jelgavas Amatu vidusskolai
Jelgavas 3. sākumskola kļūst par
Jelgavas Centra pamatskolu un
uzņem skolēnus 7. klasē
Jelgavas 4. sākumskola maina
nosaukumu uz Jelgavas sākumskola
Ēku Sarmas ielā 2 nodod
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai
Jelgavas 2. pamatskolu apvieno ar
Jelgavas 6. vidusskolu

Jelgavas Amatu vidusskola sāk
īstenot pamatizglītības un vidējās
izglītības programmas vakara (maiņu)
un neklātienes formā
Loka maģistrālē 29 darbu sāk
apvienotā 6. vidusskola
un 2. pamatskola

Darbu Loka maģistrālē 29
sāk Pārlielupes pamatskola

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
uzsāk mācības ēkā Sarmas ielā 2
Jelgavas Centra pamatskolā
skolēni uzsāk mācības 7. klasē

No 2019./2020. mācību gada
Jelgavas 6. vidusskola vairs
neuzņem audzēkņus 10. klasē

1. SEPT. 2019

1. SEPT. 2020

Dome apstiprina Jelgavas
izglītības attīstības stratēģiju
 Kristīne Langenfelde

lēmums par vakara (maiņu)
vidusskolu reorganizāciju, lik28. februārī Jelgavas
vidāciju vai nosaukuma maiņu.
pilsētas domes sēdē
Domes sēdē atbalstīts lēmuma
deputāti atbalstīja
projekts par Jelgavas Vakara
skolu tīkla sakārto(maiņu) vidusskolas likvidāciju,
šanu pilsētā – Jelgato pievienojot Amatu vidusskovas pilsētas izglītības
lai. Tas nozīmē, ka no nākamā
attīstības stratēģiju
mācību gada 1. septembra visi
2019.-2025. gadam,
skolas audzēkņi mācības turpikā arī vairāku skolu
nās Jelgavas Amatu vidusskolā,
reorganizāciju. Skolu
kas piedāvā pamatizglītības un
tīkla attīstības plāns
vidējās izglītības programmas
ir daļa no izglītības
vakara vai neklātienes formā.
attīstības stratēģijas,
Tāpat nolemts no 1. jūnija
kuras galvenais mērķis
mainīt 3. sākumskolas statusu
ir paaugstināt izglītīun nosaukumu uz Jelgavas
bas kvalitāti pilsētā,
Centra pamatskola. Tas nonosakot katras skolas
zīmē, ka vasarā skolā sāks
attīstības virzienus.
uzņemt audzēkņus 7. klasē,
bet vēl pēc trim mācību gadiem
Vispārējās izglītības likums šajā izglītības iestādē gaidāms
nosaka, ka pašvaldībām līdz jau pirmais 9. klases izlaidums.
28. februārim bija jāpieņem
Lai saglabātu mazākumtautī-

bu izglītības programmas abās
pilsētas daļās – gan Pārlielupē,
gan centrā –, pieņemts lēmums
par Jelgavas 2. pamatskolas
pievienošanu 5. un 6. vidusskolai. Jelgavas 2. pamatskola un
6. vidusskola tiks apvienotas
pēc šī mācību gada beigām, taču
katra vecāka ziņā ir izvēlēties,
kurā pilsētas izglītības iestādē
bērns turpinās izglītības iegūšanu. Lai maksimāli atvieglotu pārmaiņas 2. pamatskolas
mazāko klašu audzēkņiem
un nodrošinātu skolu tuvāk
dzīvesvietai, 5. vidusskola ir
gatava uzņemt visus 1.–3. klašu
skolēnus kopā ar katras klases
skolotāju. Tāpat skolas nākamā
mācību gada 9. klašu audzēkņiem piedāvāts izvēlēties vai nu
5., vai 6. vidusskolu un pāriet uz
to kopā ar visu klasi un klases
audzinātāju. Savukārt šī brīža

6. un 7. klašu skolēniem tiks
nodrošināta iespēja mācīties
tajā pašā ēkā, pievienojoties
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai. Ar nākamo mācību
gadu Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija darbu turpinās ēkā
Sarmas ielā 2.
Vienlaikus jāuzsver, ka ikvienam vecākam ir iespēja izvēlēties jebkuru citu pilsētas skolu.
Pagājušajā nedēļā vizītē Jelgavā bija ieradusies izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska. Ministre pēc tikšanās ar Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāju, 2. pamatskolas
pārstāvjiem, kā arī Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadošajiem speciālistiem uzsvēra, ka
Jelgava kalpo kā paraugs, jo
pašvaldības vadība atbildīgi
plāno un veic reformas skolu
tīkla sakārtošanā.

«Fortum» Jelgavā būvē siltumenerģijas akumulatoru
 Ilze Knusle

Šonedēļ pie centralizētās siltumapgādes uzņēmuma «Fortum» Jelgavas biomasas koģenerācijas
stacijas uzsākti būvdarbi – tur līdz novembrim plānots uzbūvēt tvertni, kas kalpos kā siltumenerģijas
akumulators.

«Galvenais ieguvums būs fakts,
ka varēsim ietaupīt uz kurināmā
rēķina, vairāk ražojot siltumu
dienā, kas ir ekonomiski izdevīgāk, un veidojot siltumenerģijas
rezerves. Saražoto siltumenerģiju
uzkrāsim tvertnē un izmanto-

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

sim naktīs, lai apsildītu pilsētu,
tādējādi būs iespējams efektīvāk
noslogot ražošanas iekārtas un ilgtermiņā stabilizēt siltuma tarifu,»
norāda SIA «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētājs Andris Vanags.
Turpinājums 3.lpp.
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Februāra Jelgavas pilsētas domes sēdē nolemts
palielināt pašvaldības
līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un arī
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
jeb auklēm. Tāpat no
1. marta paaugstināts
atalgojums pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pirmsskolas
pedagogiem un bērnudārzu auklēm.
Kā uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, tā ir
Jelgavas domes vadības iniciatīva
šogad palielināt līdzfinansējumu
gan privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan auklēm, gan
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem.
Līdz ar domes lēmumu pašvaldības atbalsts no 1. marta par 50
eiro palielināts bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem jeb
auklēm. Par vienu bērnu mēnesī
no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai
no pašvaldības budžeta šie pakalpojuma sniedzēji varēs saņemt 120
eiro līdzšinējo 70 eiro vietā. Kopā
tam šogad pašvaldības budžetā
paredzēti 132 000 eiro, kas ir par
55 000 eiro vairāk nekā 2018. gadā.
Tāpat ar domes lēmumu palielināts līdzfinansējums pilsētas
privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm. Šogad par bērnu no
pusotra gada līdz četru gadu
vecumam, kas apmeklē privāto
bērnudārzu, pašvaldības atbalsts
ir 209,16 eiro līdzšinējo 200 eiro
vietā mēnesī, bet par bērniem,

kuri apgūst obligāto sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei, atbalsts
saglabāts 200 eiro apmērā. Kopumā šim mērķim Jelgavas budžetā
šogad paredzēti 2,2 miljoni eiro.
Tāpat no marta pieaugs atalgojums pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu darbiniekiem,
kuri ir tieši iesaistīti pedagoģiskā
procesa organizēšanā un kvalitātes nodrošināšanā. No marta
pirmsskolas pedagogi par 40 stundu darba nedēļu saņems 820 eiro
pirms nodokļu nomaksas. Šobrīd
šī summa ir 730 eiro. Šāds lēmums
pieņemts, novērtējot pedagogu
darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, pamatojoties uz
darba apjoma palielināšanos līdz
ar jaunās kompetenču pieejas
ieviešanu, kā arī ar mērķi kāpināt
atalgojuma konkurētspēju. Algas
pieaugums no marta noteikts arī
pašvaldības bērnudārzu auklēm.
Auklēm, kuras strādā ar pusotru
gadu veciem bērniem, divgadniekiem un bērniem ar īpašām
vajadzībām, alga no 452 eiro
palielināta līdz 481 eiro, bet tām
auklēm, kuras strādā ar bērniem
no trīs gadu vecuma līdz skolas vecumam – no 441 eiro līdz 471 eiro.
Vienlaikus no marta pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs tiks
mainīts aukļu amata nosaukums
– turpmāk aukles būs pirmsskolas
izglītības skolotāja palīgi, tādējādi
uzticot arī papildu pienākumus.
Par 50 eiro no marta palielināts
arī pašvaldības bērnudārzu vadītāju un viņu vietnieku atalgojums.
Vadītāju, kuru iestādēs ir 181
bērns un vairāk, atalgojums pirms
nodokļu nomaksas noteikts 1100
eiro apmērā, vietniekiem – 900
eiro, savukārt iestādēs, kur bērnu
skaits ir līdz 180 audzēkņiem,
vadītāju alga veido 1050 eiro, bet
vietnieku – 850 eiro.

Jāpārspēj čempioni

Foto:
Ruslans
Antropovs

Otrdien HK «Zemgale/LLU» uzsāka Latvijas čempionāta izslēgšanas
sēriju, kurā mūsu pretinieki ir pērnā gada čempioni HK «Kurbads».
Pirmajā spēlē ar 4:0 uzvarēja rīdzinieki, bet šovakar pulksten 19
«Kurbada» ledus hallē norisināsies otrā spēle. Klubs apzinās sestā
spēlētāja nepieciešamību izslēgšanas spēlēs un uz izbraukuma
spēlēm organizē bezmaksas līdzjutēju autobusu. Uz šīvakara spēli
autobuss no Jelgavas ledus halles izbrauks pulksten 17.15. Vietu
rezervēt var pa tālruni 63007220. Autobuss tiks nodrošināts uz
visām izslēgšanas sērijas izbraukuma spēlēm. Turpinājums 5.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Informācijas trūkums ir galvenais šķērslis,
kāpēc iedzīvotāji kūtri lieto e-pakalpojumus
Foto: Ivars Veiliņš un publicitātes

 Ritma Gaidamoviča

«Mēs vienkārši baidāmies
no tā, ko nezinām. Un tas
attiecas arī uz e-pakalpojumu un e-rīku lietošanu ikdienā. Salīdzinājumam – arī
to, vai man kaut kas garšo,
es varu uzzināt tikai tad, ja
esmu to nogaršojis, vai ne
tā?» tā par e-pakalpojumu
izmantošanu ikdienā saka
SIA «Baltijas Datoru akadēmija» pasniedzēja Ieva
Apine-Kurmiņa.

var noderēt un kādus e-pakalpojumus
katrs var izmantot. «Mans ieteikums
– ieiet portālā «Mana.Latvija.lv» un
pašiem izpētīt. Galvenais ir nebaidīties un rīkoties,» uzsver pasniedzēja.

Risini dzīves situācijas elektroniski!

Internets kā starpnieks saziņai
ar pašvaldību – arvien biežāk

Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centra vadītājs Jānis
Zemene norāda, ka arī Jelgavas
pašvaldībā pieejami e-pakalpojumi
dažādās jomās. «Jebkuru pakalpojumu, ko fiziski var pieteikt pie mums
centrā, ir iespējams pieteikt arī elektroniskajā vidē, aizpildot konkrētu
Lai gan par 30 procentiem pērn veidlapu, kuru paraksta elektroniski.
palielinājies to iedzīvotāju skaits, Tas var būt vienkāršs iesniegums vai,
kuri saziņā ar valsti vai pašvaldību piemēram, pakalpojums, kas saistīts
izmantojuši vienoto valsts un pašval- ar nekustamo īpašumu, nodokļu
dību pakalpojumu portālu «Latvija. atvieglojumiem, dažādu atļauju, salv», joprojām tiek uzskatīts, ka cilvēki skaņojumu pieprasīšanu un citiem
par maz ikdienā izmanto digitālās pakalpojumiem,» stāsta J.Zemene,
iespējas, lai sazinātos ar valsti vai piebilstot, ka viens no jelgavnieku
pašvaldību. Lai to veicinātu, Vides izmantotākajiem e-pakalpojumiem
aizsardzības un reģionālās attīstības ir dzīvesvietas deklarēšana internetā.
ministrija rīko mācību programmu Lai gan konkrētu statistikas datu par
«Mana Latvija.lv. Dari digitāli!» Latvi- to, cik dokumentu Jelgavas pašvaldījas reģionos, tostarp Jelgavā, apmācot ba šobrīd saņem elektroniskajā vidē,
digitālos aģentus – bibliotekārus, nav, J.Zemene norāda, ka aizvien bieskolotājus un pašvaldību darbiniekus žāk ikdienā tiek saņemti iesniegumi,
–, kuri ikdienas darbā var iedrošināt vēstules, tostarp ar portāla «Latvija.
iedzīvotājus dažādās dzīves situācijās lv» starpniecību. «No «Latvija.lv»
izmantot e-risinājumus. Mācībās pārsvarā saņemam brīvās formas
piedalījušies vairāk nekā 10 Jelgavas iesniegumus, kuru autori jeb iesniepilsētas bibliotekāri, 15 skolotāji un dzēji tiek atpazīti pēc internetbankas
vairāk nekā 20 pašvaldības iestāžu datiem. Visticamāk, šiem cilvēkiem
darbinieki.
nav elektroniskā paraksta, tomēr tas
Pasniedzēja I.Apine-Kurmiņa, kura neliedz elektroniskā veidā oficiāli vērvada mācības digisties pašvaldībā,»
tālajiem aģentiem,
J.Zemene.
Ja iedzīvotājs ir izveidojis stāsta
atzīst, ka cilvēki,
Viņš norāda, ka
taupot laiku un
populārāka kļūst
un aktivizējis savu
resursus, arvien
arī dažādu pube-adreses kontu, tad
vairāk saņem rēlisku pasākumu
ķinus elektroniski,
saskaņošana un
turpmāk
uz
to
tiks
sūtītas
apmaksā tos intertirdzniecības atvisas ziņas no valsts un ļauju pieprasīšana
netbankā, pieprasa informāciju vai
elektroniski. «Ir
pašvaldības iestādēm.
piesakās kādam
vairāki uzņēmēji
pakalpojumam diVairāk par e-adresi lasiet: no citām pilsētām,
gitālajā vidē. Šākuri, taupot laiku
mana.latvija.lv/eadrese
dos gadījumos liels
un resursus, izpalīgs ir e-platforvēlas šo risinājuma «Latvija.lv», kur pakalpojumi mu,» pauž J.Zemene.
apvienoti vienkopus – šeit pieejami
Jelgavas pilsētas Pašvaldības polivairāk nekā 2800 publisko pakalpo- cijas pārstāve Daina Lisovska norāda,
jumu apraksti un vairāk nekā 700 ka arī policija arvien biežāk saņem
e-pakalpojumi. Pasniedzēja stāsta, iesniegumus un pārsūdzības ar porka visbiežāk «Latvija.lv» tiek izman- tāla «Latvija.lv» starpniecību. «Te
tota, lai iesniegtu iesniegumu Valsts gan jāpiebilst, ka nereti cilvēkiem ir
sociālās apdrošināšanas aģentūrā priekšstats, ka Jelgavas Pašvaldības
(VSAA), deklarētu dzīvesvietu, tāpat policija ir Valsts policijas struktūršajā vietnē cilvēki aplūko, cik liels būs vienība, un tāpēc tiek saņemti arī tai
viņu pensijas apmērs, pārbauda, kādi paredzēti iesniegumi. Taču arī tādā
dati par viņiem ir pieejami Iedzīvotāju gadījumā iesniegums sasniedz īsto
reģistrā, pārliecinās, vai darba devējs adresātu, jo mēs to pāradresējam
par viņiem maksā nodokļus, vai viņi Valsts policijai,» stāsta D.Lisovska.
ir nomaksājuši nekustamā īpašuma I.Apine-Kurmiņa vērš uzmanību uz
nodokli un citas lietas.
to, ka cilvēki aizsūta dokumentu, bet
bieži nepārliecinās, vai tas piegādāts
Lietot mudina ar bilžu un video īstajam adresātam. Viņi gaida atbildi,
starpniecību
to nesaņem, un tādējādi rodas vilšaGan uzrunātie pašvaldību darbinie- nās e-vidē.
ki, gan pasniedzēja atzīst, ka lielākais
klupšanas akmens e-pakalpojumu Traucēklis – neuzmanība
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
un e-rīku izmantošanā nereti ir informācijas trūkums – ka konkrēto Sociālās palīdzības administrēšanas
darbību var īstenot attālināti, bez nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa atnepieciešamības apmeklēt attiecīgo zīst, ka tieši cilvēku neuzmanība un
iestādi. «Nereti cilvēki, ieejot portālā neiepazīšanās ar noteikumiem nereti
«Latvija.lv», apjūk no informācijas ir šķērslis iesniegumiem elektroniski.
plašā klāsta. Lai palīdzētu labāk «Mums daudzbērnu ģimenes elekorientēties, pērn ir izveidota inter- troniski piesakās brīvpusdienām un
neta vietne «Mana.Latvija.lv», kurā transporta izdevumu apmaksai, bet
publicēta informācija par to, kā tikai trešdaļā no e-iesniegumiem visas
elektroniski saņemt pakalpojumus prasības ir izpildītas pareizi. Cilvēki
dažādās dzīves situācijās. Vizuāli bieži vien nav informēti par atsevišuzskatāmā veidā – ar bilžu un video ķām niansēm, piemēram, ja kāds no
starpniecību – īsi un konkrēti tiek bērniem mācās privātajā iestādē vai
parādīts, kas cilvēkam jādara katrā profesionālajā skolā, ir nepieciešama
konkrētā situācijā, un tas, manuprāt, papildu izziņa no šīs iestādes. Turiedrošina,» atzīst I.Apine-Kurmiņa, pretī, ja mācības tiek apgūtas Jelpapildinot, ka ir grūti izstāstīt, ieteikt gavas pilsētas pašvaldības izglītības
katru situāciju, kas cilvēkiem dzīvē iestādēs – šī informācija mums jau ir

Tiesību
aizsardzība

Kultūra,
vaļasprieki,
ceļošana

Izglītība

Veselība

Ģimene,
bērni

pieejama. Tieši šo nianšu dēļ sarakste
mēdz izvērsties ilgāka, un cilvēkam
šķiet, ka tas nemaz nav tik vienkārši,» atzīst M.Liepiņa. Viņa papildina,
ka iestādei ik pa laikam tiek vaicāts,
vai kādus konkrētus jautājumus var
nokārtot attālināti. Visbiežāk iestāde
saņemot arī jautājumus elektroniskā
veidā, lai cilvēkam nav jātērē savs
laiks, ierodoties klātienē.

Vislielākie palīgi ir bibliotekāri

Darbs,
pensija

Mājoklis,
pārcelšanās

dienā,» stāsta pasniedzēja, vienlaikus
norādot, ka arī e-paraksts nav nekāds
bieds. Cilvēkam vienlaikus ar elektronisko identifikācijas karti (eID karte)
tiek izsniegti PIN kodi. Viņam pašam
mājās caur portālu «eParaksts.lv» ir
jāuzinstalē attiecīgā programma, lai
varētu ar to darboties. Portālā ir arī
pieejama konkrēta pamācība, kā tas
izdarāms. «Lai izmantotu e-parakstu, tad gan ir nepieciešams karšu
lasītājs. To cenas ir ļoti dažādas, taču
es ieteiktu nepirkt pašu lētāko. Lai
padarītu e-parakstu pieejamāku un
iztiktu bez papildu karšu lasītājiem,
šobrīd darbojas arī bezmaksas mobilā
aplikācija «eParaksts mobile». Šis
pakalpojums ir pieejams bez maksas,
bet, lai to varētu lietot, iedzīvotājam
ar portāla «eParaksts.lv» starpniecību
jānoslēdz līgums ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, lai saņemtu
nepieciešamo lietotāja numuru un
paroli. Līguma slēgšana ir bezmaksas
pakalpojums,» uzsver pasniedzēja.

I.Apine-Kurmiņa atzīst, ka bibliotekāri bieži vien ir advancētākie e-pakalpojumu lietotāji, jo viņiem regulāri
nākas saskarties ar klientiem, kuri
lūdz palīdzību. Jelgavas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Dagnija Avota
norāda, ka ik gadu bibliotēkas Informācijas centrā jūtams pieplūdums,
kas saistīts ar datoru izmantošanu
dažādiem e-pakalpojumiem. «Tā ir
mūsu ikdiena – palīdzēt apmaksāt
rēķinus, iemācīt rīkoties ar internetbanku, palīdzēt deklarēt dzīvesvietu, iesniegt deklarāciju, lai atgūtu
attaisnotos izdevumus... Printējam Pasta kastes aizstāj e-adrese
Lai saziņa ar valsts un pašvaldības
konta izrakstus, lai iedzīvotāji varētu
pieteikties pašvaldības pabalstiem. iestādēm notiktu vēl ātrāk, no šī gada
Nereti esam arī vieta, kur iedzīvotāji iedzīvotāji un juridiskas personas var
ierodas interesēties par, piemēram, pieteikties oficiālajai e-adresei portālā
e-parakstu – mācām, kā ar to rīko- «Latvija.lv», no 1. februāra to obligāti
ties. Šobrīd aktuāls ir jautājums par sāk lietot rezerves karavīri. Aktivizējot e-adresi, lietoe-adresi,» stāsta
tājs uz to saņems
D.Avota, norādot,
Kā pieteikties un saņemt
visas tās ziņas no
ka visbiežāk nā«eParaksts mobile»?
valsts un pašvalkas palīdzēt vedības iestādēm,
cāka gadagājuma
kuras agrāk tika
cilvēkiem, taču ir
sūtītas pa pastu uz
arī jaunieši, kuri
deklarēto adresi,
joprojām ar tehnopiemēram, paziloģijām ir uz «jūs».
ņojumi par NeD.Avota piebilst,
kustamā īpašuma
ka mēnesī ir arī
nodokļa nomaksu.
divi trīs gadījumi,
«Diemžēl lielai dakad klienti no bibļai iedzīvotāju nav
liotēkas datoriem
fizisku pastkastīsūta ar e-parakstu
Uzzini portālā eParaksts.lv.
šu, cilvēkiem bieži
parakstītus dokuatšķiras deklarētā
mentus. Cilvēks
šīs darbības izvēlas veikt bibliotēkā, un reālā dzīvesvieta, kā arī liels skaits
jo šeit pieejami speciāli karšu lasītāji, valstspiederīgo uzturas ārvalstīs. Līdz
turklāt, ja kaut kas noies greizi, viņš ar to nereti valsts un pašvaldības
iestāžu sūtījumi nesasniedz konkrēto
zina, ka bibliotekārs var palīdzēt.
iedzīvotāju. Ja personai ir e-adrese,
E-paraksts – ir virkne
viņš šos pašus dokumentus saņem
pakalpojumu, kur bez tā var iztikt e-pastā. Manuprāt, šādā gadījumā ļoti
Nereti iedzīvotāju arguments, lai būtiski tiek atvieglota komunikācija
nesāktu lietot e-pakalpojumus, sais- ar tautiešiem ārzemēs,» stāsta I.Apitās ar faktu, ka viņiem nav e-paraksta. ne-Kurmiņa. Saskaņā ar «Latvija.lv»
«Ir ievērojams skaits darbību, ko var apkopotajiem statistikas datiem līdz šī
paveikt bez e-paraksta, autorizējoties gada 17. janvārim e-adreses kontu bija
ar internetbankas datiem, un lielākā aktivizējušas 2064 fiziskas personas
daļa iedzīvotāju šobrīd to izmanto ik- un 154 juridiskas personas.

Visbiežāk izmantotie
e-pakalpojumi portālā
«Latvija.lv» 2018. gadā
E-iesniegums VSAA
pakalpojumiem – 883 859 iesniegumi
Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā – 297 484 iesniegumi
Dzīvesvietas deklarācijas
iesniegšana – 226 476 iesniegumi
Manā īpašumā deklarētās
personas – 171 404 iesniegumi
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas
periodiem – 161 614 iesniegumi

Visbiežāk apmaksātie
pakalpojumi ar portāla
«Latvija.lv»
starpniecību 2018. gadā
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu samaksa – 202 282 maksājumi
Ieskatīšanās Zemesgrāmatas
nodalījumā – 48 320 maksājumi
Nekustamā īpašuma apmaksa
tiešsaistē – 42 537 maksājumi
Caurlaides iegāde iebraukšanai
Jūrmalā – 40 314 maksājumi
Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā – 28 823 maksājumi

Visbiežāk skatītie valsts
pārvaldes pakalpojumu
apraksti portālā
«Latvija.lv» 2018. gadā
Slimības pabalsts – 199 480 skatījumi
Algas nodokļu grāmatiņa – 70 843
skatījumi
Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija
– 45 454 skatījumi
Saņemtās darbnespējas lapas –
41 371 skatījums
Vecuma pensija – 38 747 skatījumi

Populārākais autentifikācijas
veids portālā «Latvija.lv»
2018. gadā
Internetbanka – 10 867 194 cilvēki
eID – 348 602 cilvēki
«eParaksts» – 126 413 cilvēki
«eParaksts mobile» – 37 095 cilvēki
Lietotājvārds un parole – 9 275 cilvēki

ZIŅAS
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Mainīsies maksa par
atkritumu apsaimniekošanu
 Anastasija Miteniece

Jelgavas domes sēdē
apstiprinātas izmaiņas
saistībā ar maksu par
atkritumu apsaimniekošanu – no 1. aprīļa
cena par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 22,08 eiro par
kubikmetru (ar PVN).
Daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem pakalpojuma cena mēnesī veidos 2,76 eiro (ar
PVN). Salīdzinājumā
ar šobrīd spēkā esošo
tarifu maksa par atkritumu apsaimniekošanu
daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājam pieaugs
par 10 centiem mēnesī.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds norāda, ka saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem uzņēmums, izvērtējot
pērnā gada rādītājus, katru gadu
pārskata un aktualizē atkritumu
apsaimniekošanas maksu. Tarifu
ietekmē trīs pozīcijas – atkritumu
savākšana un pārvadāšana, dabas
resursu nodoklis un poligona tarifs
jeb maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā. A.Grīnfelds uzsver,
ka 2018. gadā visās pozīcijās notikušas izmaiņas.
Nedaudz lielāki izdevumi par
atkritumu savākšanu un pārvadāšanu pagājušajā gadā veidojušies
saistībā ar uzņēmuma darbinieku algas pieaugumu, degvielas
sadārdzinājumu un veiktajām investīcijām dalīto atkritumu savākšanas pakalpojuma paplašināšanā.
«Pērn sākām piedāvāt iedzīvotājiem un nelieliem uzņēmumiem
jaunu pakalpojumu – konteinerus
izlietotā papīra, plastmasas un metāla iepakojuma uzkrāšanai, kā arī
to bezmaksas izvešanu. Jau pirmajās nedēļās pakalpojums iemantoja
lielu iedzīvotāju interesi, tādēļ pērn
iegādāti kopumā 1800 dzeltenie

konteineri,» uzsver A.Grīnfelds.
Viņš papildina – turpinot piedāvāt
iespēju šķirot stiklu, iegādāti arī
papildu 590 zilie šķirošanas konteineri. Jāpiebilst, ka iepriekšējā
gadā ar Kohēzijas fonda atbalstu
uzņēmums iegādājās arī jaunu dalīto atkritumu savākšanas mašīnu
– ikdienā tā nodrošina dalīto atkritumu savākšanu Jelgavas pilsētas
teritorijā. Izdevumi šajā kategorijā
pieauga par 1,1 procentu.
Atkritumu apsaimniekošanas
maksas palielināšanās šogad saistīta arī ar izmaiņām dabas resursu
nodoklī, kas tiek maksāts par faktiski apglabātajiem atkritumiem.
Līdz ar likumā noteiktajām izmaiņām augusi gan dabas resursu
nodokļa likme, pieaugot no 35 līdz
43 eiro par tonnu, gan arī atkritumu poligonā «Brakšķi» apglabāto
atkritumu apjoms. 2018. gadā
Jelgavā savāktas 16 503 tonnas
jeb 113 024 kubikmetri atkritumu
– no tiem poligonā apglabāti 44
procenti, kas ir par trim procentiem vairāk nekā 2017. gadā.
Jāpiebilst, ka šogad audzis arī
poligona tarifs jeb maksa par
atkritumu apglabāšanu poligonā.
Poligona tarifs tiek izteikts maksā
par tonnu, bet pašvaldība mājsaimniecību radītos atkritumus
mēra kubikmetros. Piemērojot
maksu, jānosaka viena atkritumu
kubikmetra svars, un pērn tas bijis
146 kilogrami, kas ir par četriem
kilogramiem mazāk nekā iepriekš.
Jāpiebilst, ka no 2020. gada
1. janvāra sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifs
līdztekus dabas resursu nodokļa
likmes pieugumam līdz 50 eiro
par tonnu palielināsies līdz 56,72
eiro par tonnu – tas ietekmēs arī
atkritumu apsaimniekošanas
maksu pilsētā. Domes sēdē nolemts, ka saistībā ar šīm izmaiņām
no 2020. gada maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu būs
22,63 eiro par kubikmetru (ar
PVN), bet daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem pakalpojuma cena
mēnesī veidos 2,83 eiro (ar PVN).

Var pieteikties līdzfinansējuma
saņemšanai kanalizācijas
pieslēguma izbūvei
 Ilze Knusle

SIA «Jelgavas ūdens» no
7. marta sāk pieņemt
māju īpašnieku pieteikumus par pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanu centralizētās
kanalizācijas sistēmas
pieslēguma izbūvei.
Pieteikumus var iesniegt līdz
10. jūnijam, un veidlapas pieejamas mājaslapā www.ju.lv.
Pašvaldības atbalstu iespējams
saņemt pieslēguma izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas
līdz pievienojuma vietai konkrētā
īpašumā esošai ārējās kanalizācijas sistēmas daļai vai dzīvojamās
mājas ārsienai. Uz pašvaldības
līdzfinansējumu var pretendēt
gan daudzdzīvokļu mājas, gan
vienģimenes mājas. Daudzdzīvokļu mājām pieejams atbalsts līdz 75

Loka maģistrālē
izbūvēs stāvlaukumus

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2019. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (turpmāk –Noteikumi) dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA «JELGAVAS ŪDENS» (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 10. jūnijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2019. gadā ir 30 000 euro (trīsdesmit tūkstoši euro).
Ar Noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv vai
SIA «JELGAVAS ŪDENS» mājaslapā www.ju.lv.
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Īsi
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) nosaucis šī gada pirmā mēneša labākos autobusu vadītājus.
Janvārī par labākajiem atzīti Iveta
Zālmane un Mihails Derevjaņčenko.

JAP informē, ka I.Zālmane ir labākā autobusu vadītāja pilsētas pārvadājumos,
bet M.Derevjaņčenko – reģionālajos
starppilsētu pārvadājumos. Jāpiebilst,
ka I.Zālmane pilsētas pārvadājumos
ir labākā otro mēnesi pēc kārtas. Jāatgādina, ka JAP ieviesa labāko šoferu
nominēšanu, lai papildus motivētu
autobusa vadītājus un ar naudas balvu izteiktu pateicību par kvalitatīvi un
atbildīgi paveiktu darbu.
 Bijušās «Jelgavas Lauktehnikas»
veterānu apvienība aicina uz ikgadējo saietu, kas šogad notiks kultūras
namā «Rota» 16. martā pulksten 17.

Šonedēļ pie Loka maģistrāles 25. un 27. nama tiks uzsākta autostāvlaukuma pārbūve –
Foto: Ivars Veiliņš
šajā laikā automašīnu stāvēšana norādītajā vietā būs aizliegta.
 Anastasija Miteniece

Turpinoties vērienīgiem rekonstrukcijas
darbiem, šonedēļ pie
Loka maģistrāles 25.
un 27. nama tiks uzsākta autostāvlaukuma pārbūve – šajā laikā
automašīnu stāvēšana
norādītajā vietā būs
aizliegta. Būvdarbu laikā iedzīvotāji aicināti
novietot automašīnas
tuvākajā apkārtnē, kur
tas ir atļauts.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa norāda, ka Loka
maģistrāles rekonstrukcijas
projekta gaitā paredzēts izbūvēt
kopumā trīs autostāvlaukumus
pie trīs Loka maģistrāles daudz-

dzīvokļu namu iebrauktuvēm.
Tās ir vietas, kuras jau šobrīd
RAF masīva iedzīvotāji izmanto
automašīnu novietošanai. «Projekta gaitā stāvvietu zonā paredzēts izbūvēt komunikācijas
– nodrošināt lietus ūdens novadi
–, noasfaltēt teritoriju, kā arī iezīmēt stāvvietas,» tā S.Liepiņa.
Viņa uzsver, ka būvdarbu laikā
iedzīvotāji aicināti meklēt alternatīvas iespējas novietot savas
automašīnas tuvākajā apkārtnē,
piemēram, daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmos vai Pērnavas ielā.
Lai automašīnu novietošanas
problēma netiktu piedzīvota
masveidā, stāvlaukumu izbūve
notiks secīgi – sākot ar iebrauktuvi pie Loka maģistrāles 25. un
27. nama pie krustojuma ar Veco
ceļu. Jau šonedēļ iebrauktuves
zonā sāksies būvdarbi – tiks
nofrēzēts asfalts, un vēlāk sāk-

sies arī komunikāciju izbūve.
Iedzīvotāji aicināti ievērot izvietotās ceļazīmes un nenovietot
automašīnas vietās, kur tas ir
aizliegts.
Vēlāk būvdarbi secīgi turpināsies arī iebrauktuvē pie Loka
maģistrāles 15. un 13. nama
un Loka maģistrāles 7. un 5.
nama. Rekonstrukcijas projekta
gaitā paredzēts izveidot jaunu
stāvlaukumu arī pie Jelgavas
6. vidusskolas. Tur plānots
nodrošināt autostāvvietas 79
automašīnām.
Jāpiebilst, ka šonedēļ ierobežojumi stāsies spēkā arī uz
Loka maģistrāles dzelzceļa gaisa
pārvada – tur norisinās apgaismojuma balstu demontāža un
pārvada balstu stiprināšana, tādēļ būvdarbu vietā tiks izvietoti
luksofori un nodrošināta reversa
satiksme.

Būvē siltumenerģijas akumulatoru
No 1.lpp.

Siltumenerģijas akumulācijas
iekārta atradīsies līdzās «Fortum»
biomasas koģenerācijas stacijai
Rūpniecības ielā 73a. Tvertnes
ietilpība būs 5000 kubikmetru,
un tajā tiks uzkrāta saražotā
siltumenerģija, lai to izmantotu
siltumenerģijas pieprasījuma
maksimumstundās – pārsvarā apkures sezonas nakts periodos, kad
pieprasījums pēc siltumenerģijas ir
augsts, bet pēc elektroenerģijas –
zems. «Koģenerācijas stacijā saražoto elektrību pārsvarā pārdodam
biržā, tāpēc dienās, kad ir laba
cena, ražojam vairāk. Savukārt
siltumu, kad būs uzbūvēta tvertne,
varēs uzkrāt, lai izmantotu naktīs,
papildus nedarbinot iekārtas. Tas
arī ļaus operatīvi reaģēt uz temperatūras svārstībām, lai pie noteik-

procentiem no būvdarbu kopējām
izmaksām, bet nepārsniedzot 3750
eiro, savukārt vienģimenes mājas
atbalsta apmērs atkarīgs no tā, vai
kanalizācijas izbūves darbus veic
būvkomersants vai pats īpašnieks.
Ja pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma
karti, pieejamais līdzfinansējums
ir līdz 50 procentiem no būvdarbu
kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro. Savukārt, ja darbus
veiks pats īpašnieks saskaņā ar
pievada novietojuma plānu, no
pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par
viena vesela kanalizācijas tīkla
metra izbūvi (ieskaitot skatakas),
bet nepārsniedzot 500 eiro par
 Jana Bahmane
viena pieslēguma izbūvi.
Pašvaldības līdzfinansējumam
Zemgales reģiona
nevar pieteikties, ja pieteikuma
Kompetenču attīstības
iesniegšanas brīdī pieslēgums
centrs (ZRKAC) aicina
centralizētajai kanalizācijai jau ir
12. klašu skolēnus pieizbūvēts vai uzsākta tā būvniecība.

SIA «JELGAVAS ŪDENS» PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tas āra temperatūras nodrošinātu
atbilstošu temperatūru telpās,»
skaidro A.Vanags, piebilstot, ka
Rietumeiropā industriālajā vidē
šādas tvertnes pie enerģētikas uzņēmumiem ir ierasta prakse. Siltumenerģija tvertnē tiks uzkrāta
kā siltais ūdens, kas pēc nepieciešamības tiks ielaists siltumtīklos.
Savukārt atdzisušais ūdens no
siltumtīkliem nonāks tvertnē, kur
atkal tiks sasildīts.
Līdz ar iespēju uzkrāt siltumenerģiju koģenerācijas stacija
strādās vienmērīgi ar stabilu
jaudu, tādējādi ekonomējot primāro energoresursu – šķeldu –,
elektroenerģiju un samazinot
ūdens patēriņu. Tas arī pozitīvi
ietekmēs vidi, jo, uzlabojoties koģenerācijas stacijas efektivitātei,
samazināsies izmešu emisijas un

siltumnīcefektu radošās ogļskābās
gāzes CO2 izplūde atmosfērā. Tāpat siltumenerģijas akumulācijas
iekārta palielinās centralizētās
siltumapgādes sistēmas drošību,
jo kalpos kā rezerve siltumtīklu
piebarošanai noplūdes gadījumos. «Kopumā tiks stabilizēts arī
siltumenerģijas tarifs, jo siltuma
ražošanas lielā izmaksu pozīcija
ir kurināmais. Un, ja to varēsim
ietaupīt, rezultāts atspoguļosies arī
tarifā,» stāsta uzņēmuma vadītājs.
Siltuma uzkrāšanas tvertni SIA
«Fortum Latvia» būvē, realizējot
Eiropas Savienības fonda līdzfinansētu projektu «Siltumenerģijas
akumulācijas iekārtas izbūve
Jelgavā». Projekta kopējie izdevumi ir 1 730 856 eiro, no kuriem
paredzētais ES līdzfinansējums ir
429 138 eiro.

Skolēni var pieteikties bezmaksas karjeras nodarbībai

teikties bezmaksas karjeras nodarbībai «Ko
darīt pēc vidusskolas?».

Nodarbības dalībnieki – klase
vai skolēnu grupa – kopā ar karjeras konsultanti Līgu Dambergu
varēs izvērtēt savas ieceres, plānus
un izvēlētos studiju virzienus no
diviem aspektiem jeb domāšanas
veidiem – racionālā un intuitīvā.
«Katru gadu organizējam karjeras konsultācijas vai nodarbības
12. klašu skolēniem, lai palīdzētu

jauniešiem saprast, ko darīt pēc
vidusskolas. Pērn skolēnus aicinājām uz vairāku nodarbību ciklu,
bet šogad piedāvājam karjeras nodarbību klasei vai skolēnu grupai.
Runāsim par to, ka mūsu izvēles
ietekmē arī smadzeņu pusložu
darbība – viena ir racionālā jeb
loģiskā, bet otra intuitīvā jeb
tēlainā. Abas smadzeņu puslodes
atrodas savstarpējā mijiedarbībā,
tomēr katram no mums viena ir
vadošā. Šī metode varētu būt īpaši
noderīga jauniešiem, kuri svārstās
starp vairākiem variantiem – gan
vairākiem studiju virzieniem, gan
jautājumu – studēt Latvijā vai doties uz ārzemēm,» skaidro L.Damberga. Nodarbībā jauniešiem būs
iespēja izprast to, vai viņi ir vairāk

radoši, mākslinieciski haotiski vai
mīl kārtību visās lietās, ir racionāli
un loģiski.
Plānotais nodarbības ilgums ir
40 minūtes. Pieteikt nodarbību
var klases audzinātājs savai klasei,
rīkojot to skolā vai ZRKAC, kā arī
nodarbībai var pieteikties jauniešu
grupas 4–10 cilvēku sastāvā – tad
nodarbība notiks ZRKAC. L.Damberga papildina, ka nodarbību
skolēni var pieteikt sev ērtā laikā,
piemēram, 12. klašu pavasara
brīvlaikā no 18. līdz 22. martam
vai citā laikā.
Pieteikties karjeras nodarbībai
«Ko darīt pēc vidusskolas?» iespējams pa e-pastu liga.damberga@
zrkac.jelgava.lv vai pa tālruni
63012163.

 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis martā būs slēgts apmeklētājiem šādos datumos – pirmdien,
11. martā, un pirmdien, 25. martā,
informē Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs.
 Aizvadītajā nedēļā notika Latvijas
Darba devēju konfederācijas (LDDK)
balvu pasniegšanas ceremonija
«Dari un mācies – viss tikai sācies!»,
godinot darba devējus, kuri nodrošina audzēkņiem mācību praksi un
atbalsta darba vidē balstītu izglītību. Balvas laureātu vidū ir arī SIA
«Sporta komplekss «Zemgale V»».
Savukārt Atzinības raksts par darba
vidē balstītu mācību īstenošanu
pasniegts Jelgavas tehnikumam.
Balva šogad pasniegta pirmoreiz, godinot Zemgales, Kurzemes, Vidzemes,
Latgales un Rīgas reģiona uzņēmumus,
kuri iesaistās profesionālās izglītības
kvalitātes uzlabošanā. «Iedibinot jaunu tradīciju, vēlamies izcelt tos darba
devējus, kuri ir sociāli atbildīgi un ar
skatu nākotnē pievēršas jautājumam
par kvalitatīvu jauniešu izglītību. Šobrīd
vērojam negaidīti lielu aktivitāti – kopumā darba vidē balstītās mācībās un
mācību praksēs iesaistījušies teju 2000
darba devēji, 39 profesionālās izglītības
iestādes un teju 5000 jaunieši,» norāda
projekta «Profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu dalība darba vidē balstītās
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» vadītāja Jolanta Vjakse.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) aicina darbā
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PALĪGSTRĀDNIEKU(-CI).
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• Pārvietot, šķirot mīksto inventāru;
• Veikt kosmētiskos remontdarbus;
• Veikt tehnisko palīglīdzekļu remontu.
Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes
laika;
• Pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot
dienesta viesnīcu.
Alga – EUR 530.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu
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Izsaukumu skaits sarucis par 1000

Foto: Ivars Veiliņš

 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā (JPPP) saņemto izsaukumu
skaits kopš 2016. gada sarucis par 1000, bet sastādīto administratīvo protokolu skaits – par 20 procentiem. «Pēc izsaukumu
rakstura un biežuma varam spriest par aktuālākajām problēmām
pilsētā, un šobrīd apkopotie dati liecina – tiek saņemti izsaukumi
saistībā ar alkohola lietošanu sabiedriskās vietās un smēķēšanu,
ar kuriem jāturpina strādāt pastiprināti, tomēr vienlaikus vairākās
jomās novērojami uzlabojumi. Pērn bijis mazāk izsaukumu saistībā
ar transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, īpašuma
apsaimniekošanas jautājumiem un kautiņiem. Izskausti arī vairāki
aizliegto vielu tirgotāji nepilngadīgajiem,» vērtē Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas vietnieks Andris Lakstīgala.
bas nodaļas priekšniece Inga Stepane papildina – šī gada izaicinājums būs turpināt
audzināt aizmāršīgos autovadītājus. «Lauvas tiesa pērn saņemto pārsūdzību bija
saistītas ar situācijām, kad autovadītāji
pagalmā nav ievērojuši papildzīmi «Tikai
ar atļauju», bet vēlāk aizbildinājušies –
atļauja viņiem ir, taču tā aizmirsta mājās,
novietota automašīnas salonā uz aizmugurējā sēdekļa, un, vai tas vispār ir svarīgi,
ja viņi šajā namā ir dzīvokļu īpašnieki.
Tomēr cilvēkiem ir jāsaprot – policijas
kompetencē nav pārbaudīt autovadītāja
piederību konkrētajai teritorijai, bet gan
kontrolēt CSN ievērošanu. Salonā pie loga
redzamā vietā ir jābūt atļaujai,» brīdina
Automašīnu logos
I.Stepane. Viņa uzsver, ka izsaukumi bieži
arvien mazāk «plāksteru»
vien tiek saņemti vakarā, kad cilvēki pārViens no sāpīgākajiem jautājumiem rodas mājās, neatrod brīvu stāvvietu un,
pilsētā jau ilgstoši ir transportlīdzekļu ieraugot auto bez atļaujas, izsauc policiju.
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošana. Krasi uzlabojumi šajā jomā Īpašuma apsaimniekošanas
nav notikuši, tomēr saņemto izsaukumu, jautājumos – efektīvāk runāt
Uzlabojumi 2018. gadā vērojami arī
sastādīto administratīvo protokolu un
mutisko aizrādījumu skaits lēnām sācis īpašuma apsaimniekošanas, dzīvnieku
mazināties. «Par ceļu satiksmes noteiku- labturības, kā arī atkritumu savākšanas
mu (CSN) neievērošanu sastādīti 2156 jautājumos – par vairākiem ar šiem noteikumiem saistītiem
protokoli – lēmumi,
pārkāpumiem pērn
kas ir par sešiem proJPPP ir nodarbināti
sastādīti 60 protocentiem mazāk nekā
186 darbinieki, no kuriem
koli, kas ir par 40
2017. gadā. Pozitīva
procentiem mazāk
dinamika saistīta ar
diennaktī pienākumus
nekā pērn. Savuvairākiem faktoriem
kārt preventīvais
– tas ir gan ilgstošs
publiskajā telpā veic
darbs ar iedzīvopreventīvais darbs,
aptuveni 30 cilvēki –
tājiem veikts 737
gan arī pašvaldības
reizes. Kā uzsver
līdzdalība problēmu
vidēji tas ir viens policists
A.Lakstīgala – šajā
risināšanā. Proti,
uz 2093 iedzīvotājiem.
gadījumā nostrādāgadu gaitā lielāko
jusi darba metodes
daļu izsaukumu saņemam tieši no daudzdzīvokļu namu maiņa, uzsvaru vēršot uz preventīvo darpagalmiem, kur automašīnas tiek no- bu. «Jau vairākkārt esam pārliecinājušies
vietotas zaļajā zonā vai uz ietves. Kopš – jo mazāk protokolu, jo labāka kārtība.
pilsētā pieejama pagalmu labiekārtošanas Pēc mutiska aizrādījuma vairums iedzīprogramma, daži pilsētas nami pagalmos votāju labprāt uzklausa un sadarbojas,
atrisinājuši stāvlaukumu jautājumu – uz lai novērstu pārkāpumu. Mūsu mērķis
tā rēķina nedaudz sarucis arī izsaukumu nav sodīt, bet gan veicināt noteikumu ieskaits,» skaidro A.Lakstīgala, kā labos vērošanu,» tā viņš. JPPP Pilsētas iecirkņu
piemērus minot stāvlaukumu Katoļu grupas vecākais inspektors Sandris Miezis
kā piemēru min pērnā gada situāciju, kad
ielā 6, 8, 19 un Zemgales prospektā 4.
tika akcentēts jautājums par numura zīŠī gada izaicinājums – aizmāršīgie mēm pie privātmājām. «Apsekojot pilsētu,
šoferi pagalmos ar atļaujām
no kopumā 1271 privātmājām pārkāpumi
Vienlaikus JPPP Satiksmes uzraudzī- tika konstatēti 565 gadījumos. Pirmajā

2018. gadā JPPP kopumā saņemti
8870 izsaukumi, kas ir par 500 mazāk
nekā 2017. gadā un par 1000 mazāk nekā
2016. gadā. Lai arī pamata tendences pilsētā paliek nemainīgas – stabili saglabājas
iereibušo personu skaits sabiedriskajās
vietās, ievietoto personu skaits atskurbtuvē, notiek smēķēšana neatļautās vietās
un tiek saņemti izsaukumi uz ģimenes
konfliktiem un kaimiņu trokšņošanu
–, dažās kategorijās tomēr novērojami
pakāpeniski uzlabojumi. Tas saistīts gan
ar Pašvaldības policijas darba stratēģijas
maiņu, gan arī pašvaldības līdzdalību
problēmu risināšanā.

Daudzus sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus pilsētā ikdienā palīdz novērst Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas Operatīvās vadības
nodaļas videonovērošanas inspektori. Viņi diennakts režīmā uzrauga pilsētu ar videonovērošanas
kameru palīdzību un, konstatējot pārkāpumu,
ziņo par to dežūrdaļai. Pērn pašvaldības policisti
devušies uz 1503 šādiem izsaukumiem.
Foto: Ivars Veiliņš
reizē inspektori nesteidza piemērot sodu,
bet gan runāja un skaidroja, kā rezultātā
otrreizējā apsekojuma laikā vairāk nekā
60 procenti privātmāju īpašnieki bija
novērsuši pārkāpumus,» min S.Miezis,
papildinot – ir atsevišķas situācijas, kad
cilvēki ilgstoši ignorē noteikumus, un
šādos gadījumos pārkāpumu novēršanu
efektīvāk stimulē naudas sods.

Nepilngadīgajiem aizliegtās vielas
tirgo mazāk

Piemērojot gana bargus naudas sodus,
pērn pilsētā uzlabojusies situācija ar
pilsētas tirgotājiem – aizliegto vielu jeb
alkohola, cigarešu un enerģijas dzērienu
tirdzniecības gaidījumu skaits nepilngadīgajiem ir ievērojami sarucis. «Skatoties
piecu sešu gadu griezumā – agrāk stundas
laikā varējām konstatēt vismaz divus
pārkāpumus. Šobrīd situācija ir manāmi
uzlabojusies,» norāda JPPP Nepilngadīgo
likumpārkāpumu prevencijas grupas
vecākā inspektore Daiga Antonova, uzsverot, ka 2018. gadā policija reidu laikā
pārbaudījusi 67 veikalus, kā rezultātā
fiksēti pieci gadījumi, kad nepilngadīgām
personām pārdoti alkoholiskie dzērieni.
Savukārt šogad 16 veikto pārbaužu
laikā alkohols nepilngadīgām personām
nav pārdots ne reizi. D.Antonova atzīst,
ka sakārtot šo jautājumu palīdzējis gan
likums, jo tika mainīti sodi par alkohola
pārdošanu nepilngadīgajiem, nosakot
atbildību ne tikai pārdevējam, bet arī veikala īpašniekam, kā arī regulāri īstenoti
reidi. «Ir sasniegts labs rezultāts, tomēr
tas diemžēl pilnībā neatrisina problēmu.
Šobrīd jāpieņem nākamais izaicinājums
– strādāt ar situācijām, kad pieaugušie
piekrīt nopirkt un nodot nepilngadīgajiem
šīs aizliegtās vielas,» pauž inspektore.

JPPP 2018. gadā saņemtie izsaukumi: 8870

Kautiņu problēmu
risina «saknē»

Darba taktikas maiņa notikusi arī citos
jautājumos. Piemēram, 2018. gadā par
40 procentiem līdz 39 gadījumiem samazinājies izsaukumu skaits, kas saistīts ar
kautiņiem pilsētā. «Par kautiņiem mums
visbiežāk ziņo videonovērošanas inspektori – parasti tie tiek piefiksēti ap pulksten
trijiem četriem naktī, beidzot darbu pilsētas naktsklubiem, vai rīta stundās pie
spēļu zālēm. Ar mērķi kontrolēt šīs bīstamākās zonas un nepieļaut situācijas, kad
rodas cietušie, vienmēr nosūtījām pie šīm
vietām patrulēt policijas ekipāžas. Tomēr
arī tas neatturēja iereibušos no konfliktu
skaidrošanas uz ielas, tāpēc mainījām
darba metodi. Sākām strādāt ar apsardzes
pakalpojuma sniedzējiem izklaides vietās,
jo tie ir cilvēki, kuri konkrētajā iestādē var
palīdzēt atrisināt konfliktu, nevis izdzīt
pārkāpējus ārā un ļaut skaidroties uz
ielas. Šobrīd redzam, ka šī taktika sākusi
strādāt,» tā A.Lakstīgala.

Aiztur zagļus un huligānus

Pērn JPPP turpināja sadarbību ar
Valsts policiju (VP) – no VP Zemgales
reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa
saņemti 344 izsaukumi. Daļa no tiem
tika pāradresēta atbilstoši JPPP kompetencei, bet daļa bija VP sadarbības
aicinājums. «Strādājam tikai Jelgavas
pilsētas teritorijā, tādēļ mums ir resursi
reaģēt ātri un nepieciešamības gadījumā
palīdzēt arī VP kompetencē esošajās
situācijās. Pērn pēc VP sniegtā raksturojuma patrulējot palīdzējām notvert vairākus cilvēkus, kuri, iespējams, pastrādājuši zādzības. Piemēram, bija gadījumi,
kad aizturējām personas, kuras zaga
personīgās mantas no automašīnām,

velo zagļus, kā arī cilvēku, kurš uz ielas
atņēmis mantas jaunietim,» stāsta JPPP
Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Māris
Velve. Tāpat viņš papildina – bijusi arī
situācija, kad divas personas sašāvušas
pieturas stiklu, un arī šajā gadījumā notikusi aizturēšana. Uz aizdomu pamata
par nozieguma izdarīšanu 2018. gadā VP
nodota 31 persona.
A.Lakstīgala norāda, ka gadu gaitā asākās problēmas pilsētā nav mainījušas raksturu, tādēļ arī šogad tiek turpināts darbs,
nodrošinot pilsētā sabiedrisko kārtību un
veicinot noteikumu ievērošanu. Viens
no lielākajiem papildu izaicinājumiem
šogad ir gatavošanās pārmaiņām, jo 2020.
gada 1. janvārī valstī stāsies spēkā jauns
Administratīvās atbildības likums. «Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(LAPK) ir spēkā jau kopš 1985. gada.
Vairākas tajā iekļautās tiesību normas neatbilst mūsdienu prasībām, tādēļ šobrīd
izstrādāts jauns likums. Tas apraksta,
kas ir administratīvais pārkāpums, kādi
ir soda veidi, kā arī procesu, kā notiek
lietas izskatīšana, soda piemērošana
un izpilde. Galvenā un lielākā atšķirība
ir tā, ka turpmāk Sevišķās daļas, kāda
šobrīd ir LAPK, vairs nebūs – konkrēti
pārkāpumi un sodi būs noteikti nozaru
likumos. Mūsu darbiniekiem būs jāmācās
un jāorientējas krietni plašākā informācijas telpā, un jāapgūst visas nianses,»
skaidro A.Lakstīgala, uzsverot – jaunais
regulējums nosaka arī būtiskas izmaiņas
administratīvo sodu sistēmā. Piemēram,
turpmāk naudas sods un brīdinājums būs
vienīgie pamatsodi, savukārt kā papildsodu varēs piemērot tiesību atņemšanu
un tiesību izmantošanas aizliegumu.
Paredzēts atteikties arī no tāda soda veida
kā administratīvais arests.

JPPP 2018. gadā
sastādītie
administratīvā
pārkāpuma
protokoli:

1632

Izsaukumi saistībā ar iereibušajiem sabiedriskā vietā – 2557
JPPP saņemto
Transportlīdzekļu apstāšanās/stāvēšanas noteikumu neievērošana – 1538
izsaukumu
skaits
Atsauktie izsaukumi – 569
9951
Ģimenes, kaimiņu vai citi konflikti – 544
Trokšņošana – 384
9451
Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem – 284
Nodotie izsaukumi VP – 63
8870
Izsaukumi saistībā ar nepiederošām personām – 93
Kautiņi – 39
Neapstiprinātie izsaukumi – 10
2016. gads 2017. gads 2018. gads
Citi izsaukumi – 2789

Sīkais huligānisms – 42
Transportlīdzekļa stāvēšanas/ apstāšanās noteikumu neievērošana pēc LAPK – 46
JPPP sastādīto
Gājēju noteikumu pārkāpšana – 44
administratīvo
Smēķēšana neatļautā vietā – 52
protokolu skaits
Trokšņošana – 36
2060 1906
Alkohola lietošana/atrašanās reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā – 1239
1632
Īpašuma un tam piegulošās teritorijas nekopšana, pārkāpumi
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu – 48
Pieaugušo pārkāpumi saistībā ar nepilngadīgajiem – 56
Ar dzīvnieku labturību saistīti pārkāpumi – 10
Dzīvošana bez deklarētas dzīvesvietas – 15
2016. gads 2017. gads 2018. gads
Citi – 44
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Ziemas festivālā – 2. vieta

Ērgļos aizvadīts 23.
Latvijas skolu Ziemas
olimpiskais
festivāls,
kurā mūsu
pilsētu pārstāvēja Jelgavas 4. vidusskola. Jelgavnieki mājās pārveda 11
medaļas – piecas zelta (slidošanā), tikpat sudraba un vienu – bronzas, skolu
kopvērtējumā izcīnot 2. vietu. Skolu
pārstāvēja 53 audzēkņi no 4. līdz 7.
klasei un viena skolniece no 9. klases,
kuri startēja disku golfā, 3 x 3 hokejā,
kalnu slēpošanā, kērlingā, ragaviņu
braukšanā, slidošanā un lielajā skolu
stafetē. Festivālā piedalījās gandrīz
1300 skolēnu no 139 Latvijas skolām.

Cīnās par vietu pusfinālā

Sieviešu volejbola komanda «Jelgava/
LLU» aizvadījusi pirmo Baltijas līgas izslēgšanas spēli pret Lietuvas komandu
«Alytaus Prekyba – Parama». Jelgavnieces
izcīnīja uzvaru piecu setu spēlē (25:18,
24:26, 21:25, 25:23, 16:14). Mūsu komandas rindās rezultatīvākā bija Līga
Plāte ar 26 gūtiem punktiem, 20 punkti
– Līvai Solai, 15 – Janai Leitei un 11 –
Kristīnei Dzierkalei. Diemžēl traumu guva
komandas galvenā uzbrucēja L.Plāte, un
atbildes spēlē viņa komandai palīdzēt nevarēs. Izslēgšanas spēļu kārtā komandas
cīnīsies līdz divām uzvarām. Pirmā spēle
notika Jelgavā, un tajā pārākas izrādījās
mājinieces. Sērijas otrā spēle notiks
9. martā Lietuvas pilsētā Alītā. Ja būs
nepieciešama trešā spēle, tā norisināsies
10. martā Alītā.
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SPORTS
Pēdējā spēle – piektdien

BK «Jelgava/LLU»
aizvadījis
pirmspēdējo regulārā
čempionāta spēli,
1. martā
Jelgavas
sporta hallē
uzņemot «LU/BS Rīga». Mājinieki izcīnīja pārliecinošu uzvaru – ar rezultātu
99:76 (24:17, 31:19, 20:23, 24:17).
Rezultatīvākais bija Armands Seņkāns
ar 20 iegūtiem punktiem. Regulārā
čempionāta pēdējo spēli BK «Jelgava/
LLU» aizvadīs 8. martā pulksten 20
Jelgavas sporta hallē pret BK «Valmiera
Glass/ViA 2».

Sasniedz sacensību
augstvērtīgāko rezultātu

Pagājušajā nedēļas nogalē Kuldīgā notika Baltijas U-18 komandu čempionāts
telpās. Latvijas izlases sastāvā startēja
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas sportiste Māra Anna Zīverte,
kura izcīnīja trīs medaļas un sasniedza
sacensību augstvērtīgāko rezultātu.
Zelts M.A.Zīvertei ir 300 m skrējienā ar
rezultātu 40,26 sekundes, kas ir jauns
personīgais rekords, un 4 x 200 m stafetē (rezultāts – 1:42,57 min.). Savukārt
60 m skrējienā viņai bronza ar rezultātu
7,88 sekundes. «Māras Annas rezultāts
300 metros ir šo sacensību augstvērtīgākais sniegums visu dalībnieku uzrādīto
rezultātu vidū,» uzsver trenere Laila Nagle. Komandu kopvērtējumā čempionātā
uzvarēja Latvijas izlase.
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Uzņemta filma
par 3 x 3 basketbolu

5. martā pirmizrādi piedzīvoja dokumentāla
filma «No Ghetto līdz olimpiādei» par Latvijas labāko 3 x 3 basketbola
komandu «Ghetto Basket». Tajā spēlē arī
jelgavnieks Edgars Krūmiņš jeb Snaiperis,
kurš atzīst – atrasties laukumā un spēlēt
3 x 3 basketbolu ir daudz vieglāk un patīkamāk nekā vienam pašam būt kameras
uzmanības centrā. E.Krūmiņa pārstāvētā
komanda 2017. gadā uzvarēja Eiropas
kausā, bet 2018. gadā gan Eiropas kausā,
gan FIBA Pasaules tūres finālturnīrā izcīnīja sudrabu. Filmu plānots demonstrēt
arī Jelgavā, bet vēl norisinās sarunas par
konkrētu laiku.

Lielais futbols sāksies sestdien

Jevgeņijs Boicovs –
Latvijas čempions

 Ilze Knusle

 Ilze Knusle
Šosezon FK «Jelgava» kapteinis būs aizsargs Renārs Rode, kurš ir spēlējis gan Latvijas izlasē tagadējā Jelgavas trenera Mariana Pahara vadībā,
gan vairākos ārzemju klubos. «Šī ir pirmā reize,
kad esmu izraudzīts par komandas kapteini, un
man tas ir liels gods,» norāda futbolists.
Foto: Ivars Veiliņš

«Runājot par šīs sezonas
mērķiem – būsim apmierināti, ja komanda rādīs
skaistu spēli, kas pulcēs pilnas tribīnes ar līdzjutējiem,
un futbola skolas audzēkņi
būs lepni par sava kluba
lielo komandu un vēlēsies
nākotnē būt tās sastāvā,»
otrdien prezentējot jauno
komandu, norādīja FK «Jelgava» direktors Armands
Peilāns. Sezonu Jelgavas
komanda sāks sestdien, 9.
martā, pulksten 13, kluba
bāzē Kārklu ielā 6 tiekoties
ar šī brīža Latvijas čempioniem «Riga» FC.
«Noskaņojums komandā ir labs –
sagatavošanās posmā esam paveikuši
lielu darbu un, lai gan zinām, ka viegli
nebūs, čempionātam esam gatavi, un
gribam spēlēt, gribam sajust sacensību
adrenalīnu,» uzsver komandas galvenais treneris Marians Pahars. Sagatavošanās periodā komanda aizvadīja
deviņas pārbaudes spēles pret Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas virslīgas komandām, kā arī Latvijas 1. līgas komandām. Piecās spēlēs izcīnīta uzvara, trīs
noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu, bet
vienā piedzīvots zaudējums.
Treneris skaidro, ka komandas
spēle būs atkarīga arī no pretiniekiem
– viņu sastāviem, spēles manieres,
taktikas. «Mēs, protams, centīsimies
spēlēt agresīvi, veidot momentus un
gūt vārtus, kas futbolā ir pats galvenais, bet daudz kas ir atkarīgs arī no
tā, kā mums ļaus spēlēt pretinieki, cik
stipri un meistarīgi būs viņi. Bet mēs
cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē, un
šosezon mums ir ļoti labi spēlētāji,» tā
treneris, piebilstot, ka ne vien Jelgavas, bet arī citas Latvijas čempionāta
virslīgas komandas starpsezonā piedzīvojušas būtiskas izmaiņas sastāvā
un būtībā ir teju izveidotas no jauna.
Mūsu komandas sastāvs ir nokomplektēts un, salīdzinot ar iepriekšējo
sezonu, mainījies apmēram par 50
procentiem. Deviņi no 29 pieteikumā

iekļautajiem spēlētājiem ir leģionāri.
Treneris vērtē, ka Latvijas virslīgā
komandu līmenis ir diezgan līdzīgs
un nedrīkst pretinieku novērtēt par
zemu. «Jelgavas komanda ir ambicioza, un tai ir vēsturiski panākumi, pie
kā vēlamies atgriezties, tāpēc mērķi
mums ir, pat ja tie netiek izteikti
skaļi,» norāda M.Pahars. Jāatgādina,
ka šosezon virslīgā spēlēs deviņas
komandas, aizvadot četrus apļus un
katra izspēlējot 32 spēles.
Pirmās piecas mājas spēles FK
«Jelgava» aizvadīs kluba treniņbāzē
Kārklu ielā uz mākslīgā seguma.
Treneris vērtē, ka tas ir pluss, jo
komanda šajā laukumā trenējas,
tam ir kvalitatīvs segums, turklāt
tas ir mājas laukums. «To nevar
salīdzināt ar apstākļiem, kādos
komanda iesāka aizvadīto sezonu –
Olainē uz ne tā labākā seguma un
ne tajos labākajos apstākļos,» tā
M.Pahars. FK «Jelgava» līdzjutējus
kluba treniņbāzē Jelgavā gaidīs
9. martā pulksten 13 spēlē pret
«Riga» FC (spēli tiešraidē translēs arī

FK «Jelgava» sastāvs
Vārtsargi: Germans Māliņš (Nr.1), (Nr.20), Andris Krušatins (Nr.19), ArVladislavs Kurakins (Nr.35).
tis Lazdiņš (Nr.28), Stilianoss Panteli
(Kipra) (Nr.29), Iraklijs Bidzinašvili
Aizsargi: Džeremijs Fernandess (Nī- (Gruzija) (Nr.14), Jakovs Biļjans
derlande) (Nr.22), Viktors Litvinskis (Horvātija) (Nr.4), Dāvis Indrāns
(Nr.77), Ivo Minkevičs (Nr.5), Momčilo (Nr.15), Eduards Emsis (Nr.21),
Rašo (Melnkalne) (Nr.27), Valērijs Aleksandrs Cauņa (Nr.8), Artjoms
Redjko (Nr.7), Renārs Rode (Nr.3), Vorobjovs (Nr.88).
Naims Šarifi (Krievija) (Nr.23), Artjoms
Osipovs (Nr.12), Helvijs Staļģis (Nr.18), Uzbrucēji: Gurams Lukava (Gruzija)
Leo Salmiņš (Nr.30).
(Nr.10), Džaneiro Purperharts (Nīderlande) (Nr.24), Marks Kurtišs (Nr.11.),
Pussargi: Jaels Eisdens (Nīder- Ņikita Ivanovs (Nr.17), Aivars Emsis
lande) (Nr.6), Daniils Hvoiņickis (Nr.9), Vsevolods Čamkins (Nr.99).
Best4Sport TV), 16. martā pulksten
17 spēlē pret FK «Ventspils», 5. aprīlī
pulksten 19 spēlē pret FK «Liepāja»,
19. aprīlī pulksten 18 spēlē pret FK
«Metta/LU» un 27. aprīlī pulksten
16 spēlē pret BFC «Daugavpils/Progress». Plānots, ka 12. maija mājas
spēli pret «RFS» un pārējās sezonas
mājas spēles jelgavnieki aizvadīs

Zemgales Olimpiskā centra stadionā.
Ieeja uz spēlēm maksās 2 eiro,
bet pensionāriem un pirmsskolas
vecuma bērniem tās būs pieejamas
bez maksas. Tāpat pieejami abonementi, kurus var iegādāties kluba
birojā Rūpniecības ielā 77a, «Kreklu
krogā» vai pirms mājas spēles norises
stadionā.

Noslēdzies 95. Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā, kurā startēja peldētāji no septiņām valstīm.
Ļoti sīvā konkurencē par
Latvijas čempionu kļuva Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS)
sportists Jevgeņijs Boicovs
individuāli un ar stafetes
komandu.
No JSPS čempionātā piedalījās 47
sportisti. «Sniegums ir labs – mūsu
sportisti finālpeldējumos startēja 50
reizes –, ņemot vērā, ka čempionātā
piedalījās daudz ārvalstu peldētāju,»
norāda JSPS direktore Zelma Ozoliņa, piebilstot, ka 28 no 39 iespējamajām zelta medaļām izcīnīja Baltkrievijas peldētāji. Latvijas sportisti tika
vērtēti arī atsevišķi nacionālajā ieskaitē, noskaidrojot valsts čempionus.
Latvijas čempionāta zelta medaļu
individuālajos peldējumos izcīnīja
JSPS peldētājs Jevgeņijs Boicovs 200
metros brīvajā stilā. Šajā kategorijā
startēja 69 peldētāji. Priekšpeldējumā
J.Boicova laiks bija 1:58,75 minūtes,
kas ļāva iekļūt finālā. Finālā Jevgeņijs savu rezultātu nedaudz uzlaboja – 1:57,52 minūtes – un izcīnīja
5. vietu. Tā kā viņam priekšā atradās
tikai ārvalstu peldētāji, jelgavnieka
rezultāts ir labākais Latvijā. Zelta
medaļu izcīnīja arī JSPS puiši 4 x 100
metru brīvā stila stafetē. Komandas
sastāvā: Andris Skuja, Emīls Dūmiņš,
Didzis Rudavs un J.Boicovs. Jelgavas
peldētāji izcīnīja arī 10 sudraba un
piecas bronzas medaļas, kā arī divi
peldētāji izpildīja Sporta meistara,
divi – Sporta meistara kandidāta un
četri – I sporta klases normatīvu.
«Augstvērtīgāko rezultātu no mūsu
peldētājiem uzrādīja Didzis Rudavs
50 metros brasā, kvalifikācijā distanci veicot 28,89 sekundēs. Savukārt
vērtīgākais dalībnieks komandā bija
Jevgeņijs Boicovs, jo startēja ļoti
daudzās distancēs un izcīnīja vienīgo
zelta medaļu individuālajā vērtējumā,» rezumē Z.Ozoliņa.

Izslēgšanas spēļu sērijā jāpārspēj divkārtējie čempioni
No 1.lpp.

Jelgavniekiem izslēgšanas spēlēs nevar
palīdzēt komandas līderis Rustams Begovs un uzbrucējs Raivis Kurņigins, kuri
guvuši traumas, kā arī uzbrucējs Kristaps
Millers, kurš kopā ar Latvijas studentu
izlasi startē 29. pasaules ziemas universiādē Krievijas pilsētā Krasnojarskā. «Mūsu
pieteikumā ir 30 spēlētāji, tā ka būs, ko
sūtīt uz maiņu,» norāda HK «Zemgale/
LLU» galvenais treneris Valērijs Kuļibaba,
gan atzīstot, ka R.Begova izkrišana no
ierindas ietekmē komandas sniegumu
un varbūt arī rezultātu. «Pirmajā spēlē
pretinieki uzspieda savu spēles stilu, kas
mums nav parocīgs, turklāt «Kurbads»
ir ļoti pieredzējusi komanda, pret kuru

ir grūti atspēlēties, ja tā izvirzās vadībā.
Tāpēc nākamajās spēlēs jācenšas neļaut
viņiem pirmajiem gūt vārtus,» tā treneris, papildinot, ka arī pašiem jāspēlē
rezultatīvi, jo bez vārtu guvumiem hokejā
uzvarēt nevar.
Jelgavnieki izslēgšanas spēļu sēriju
iesāka izbraukumā un pirmās divas sērijas spēles aizvada «Kurbada» ledus hallē
Rīgā. Mājas halles priekšrocības ieguva
tā komanda, kura regulāro čempionātu
noslēdza augstākā pozīcijā. Šajā pārī
augstākā pozīcijā atradās «Kurbads» – viņi
ierindojās 2. vietā, bet «Zemgale/LLU» –
3. vietā. Rezultāts izšķīrās regulārā čempionāta pēdējā spēlē. Pēc pirmspēdējās
spēles jelgavnieki bija pakāpušies uz

2. vietu, izvirzoties priekšā «Kurbadam»
ar vienu punktu, tomēr čempionāta pēdējā spēlē viņi piedzīvoja zaudējumu ar
rezultātu 0:2 pret HK «Prizma», kamēr
«Kurbads» izcīnīja uzvaru pret «Lido».
Izslēgšanas spēļu sērija norisināsies līdz
vienas komandas četrām uzvarām. Sērijas
trešā un ceturtā spēle notiks Jelgavas
ledus hallē – 9. martā pulksten 17 un
11. martā pulksten 19.30. Ja būs nepieciešams, piektā sērijas spēle norisināsies
13. martā Rīgā, sestā – 15. martā Jelgavā,
septītā – 17. martā Rīgā.
«Mūsu komandas mērķis, kas tika
izvirzīts sezonas sākumā, nav mainījies –
vēlamies cīnīties par visaugstākā kaluma
medaļām. Un, lai pārvarētu izslēgšanas

spēļu kārtu, mums jāspēlē sava spēle,»
norāda HK «Zemgale/LLU» treneris.
Jāpiebilst, ka regulārajā čempionātā abas
komandas savā starpā tikās sešas reizes.
Piecās no tām uzvarēja jelgavnieki.
Treneris uzsver, ka izslēgšanas sērijā
katra spēle jāspēlē ar maksimālu atdevi.
Tāpat jāspēj koncentrēties, jo visu var
izšķirt sīkums. «Izslēgšanas spēles – tas
ir kā karš, kurā tiek spēlēta spēka spēle,
jo likme ir medaļas un iespēja cīnīties par
čempionu titulu,» tā V.Kuļibaba.
Otrajā pusfināla pārī tiekas regulārā
čempionāta līderi HK «Mogo» un 4. vietas
ieguvēji HK «Prizma». Abu pāru uzvarētāji cīnīsies par čempionu titulu. Spēles
par bronzas medaļām netiks rīkotas.

Izslēgšanas spēļu sērijas
HK «Zemgale/LLU» –
HK «Kurbads» grafiks
• 2. spēle – 7. martā pulksten 19 «Kurbada ledus hallē.
• 3. spēle – 9. martā pulksten 17 Jelgavas ledus hallē.
• 4. spēle – 11. martā pulksten 19.30
Jelgavas ledus hallē.
• 5. spēle (ja būs nepieciešams) – 13.
martā «Kurbada» ledus hallē.
• 6. spēle (ja būs nepieciešams) – 15.
martā Jelgavas ledus hallē.
• 7. spēle (ja būs nepieciešams) – 17.
martā «Kurbada» ledus hallē.
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KONKURSS
Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsts

Pieteikšanās 2019. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu
konkursam (1. kārta)
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsts» 2019. gadam (1. kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti
un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību
un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz nolikumu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta
kārtība» (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/4),
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. Sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;
2. Nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
3. Administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības
nodrošināšanai;
4. Sociālo programmu īstenošanai;
5. Nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. Nekustamā īpašuma iegādei;
2. Politisko programmu īstenošanai.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā līdz 2019. gada 5. aprīlim pulksten 14 slēgtā
aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda:
1. Iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. Adresāts – Jelgavas pilsētas dome «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts».
• Projektu pieteikumu sūtīt pa pastu – Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2019. gada 5. aprīli.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2019. gada 3. maijam.
• Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas vai izmantojot
veidlapu «Projekta pieteikums «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts»», kas
publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā «Pilsēta_Sabiedrība_NVO» (projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā, 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā).
Kontaktpersona:
Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova.
Tālrunis: 63005535. E-pasts: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

Paziņojums par dzīvojamai mājai
Zvejnieku ielā 1, Jelgavā, funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka
2019. gada 27. februārī Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku Zvejnieku ielā 1, Jelgavā, iesniegumu un pieņēma lēmumu:
1. Pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu dzīvojamai mājai Zvejnieku
ielā 1, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001 009), zemes vienības robežās Meiju
ceļā 6, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001).
2. Informēt dzīvojamo māju Meiju ceļā 26, Meiju ceļā 24, Meiju ceļā 24a, Meiju ceļā 22,
Meiju ceļā 28, Meiju ceļā 30, Meiju ceļā 36, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā 14, Meiju ceļā 16,
Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Jelgavā,
dzīvokļu īpašniekus par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu
zemes vienības Meiju ceļā 6, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001), robežās.
3. Informēt dzīvojamās mājas Meiju ceļā 36, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0005
005), un dzīvojamās mājas Meiju ceļā 30, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0005
004), dzīvokļu īpašniekus, ka tiks pārskatīta tikai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala daļa,
kas ir daļa no zemes vienības Meiju ceļā 6, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 012 0001).
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 18-9 «Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu», aicinām dzīvojamo māju Meiju ceļā 26, Meiju ceļā 24, Meiju ceļā 24a,
Meiju ceļā 22, Meiju ceļā 28, Meiju ceļā 30, Meiju ceļā 36, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā 14,
Meiju ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Zvejnieku ielā 1, Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku
ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Jelgavā, dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas
datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā – pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14 – vai
nosūtīt tos elektroniskā veidā pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona: Līga Beiere. Tālrunis: 63005552.
Ozolnieku novada pašvaldības
sociālās aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.90001623310) aicina darbā

MĀSU PALĪGU(-DZI)

Prasības:
• Profesionālā vidējā izglītība;
• Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
Piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes
laika);
• Pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot dienesta
viesnīcu.
Alga – no 650 EUR.

MEDICĪNAS MĀSU

Prasības:
• Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un tiesības
praktizēt medicīnas māsas profesijā.
Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes
laika);
• Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
• Profesionālās izaugsmes iespējas;
• Pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot dienesta
viesnīcu.
Alga – no 750 EUR.

ERGOTERAPEITU(-I)

Galvenie pienākumi:
• Veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus;
• Patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko
izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu
un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā
arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības
izvērtēšanu;
• Plānot un realizēt ergoterapiju;
• Dokumentēt savas darbības.
Prasības:
• Atbilstoša augstākā izglītība;
• Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• Vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt
ergoterapeita profesijā).
Piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• Pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot
dienesta viesnīcu.
Alga – no 800 EUR.
CV un motivācijas vēstuli, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu diana.valtere@ozolnieki.lv
vai pastu: SAC «Zemgale»,
Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām – 63050449, 63050167,
63022863.
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24 stundu laikā radīs biznesa
plānu un produkta prototipu
 Ritma Gaidamoviča

Aplikācija, kas ļauj cilvēkam izveidot CV video formātā; mūzikas
instrumenta futrālis ar
temperatūras regulēšanas kontroles iespēju; aplikācija, kurā apkopots mūzikas skolu
un Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba mūzikas pakalpojumu piedāvājums dažādiem
pasākumiem – tās ir
tikai dažas no jauniešu
piedāvātajām idejām
pasākumu cikla «Biznesa nakts» pirmajā
pasākumā «Ideju laboratorija», kuras jau
šajā nedēļas nogalē viņi
centīsies realizēt dzīvē.
Aizvadītajā piektdienā Jelgavas
tehnikumā notika pasākumu cikla
«Biznesa nakts» pirmais pasākums «Ideju laboratorija», kurā
piedalījās 31 jaunietis no Jelgavas
4. vidusskolas, Amatu vidusskolas, Spīdolas Valsts ģimnāzijas,
Jelgavas tehnikuma, Tehnoloģiju
vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Kalnciema vidusskolas.
Viņu uzdevums bija, strādājot
komandās, radīt biznesa idejas, atrisinot kādu dzīves problēmu, ko
viņi vēlētos pārvērst reālā biznesā.
Rezultātā tika prezentētas 18 ieceres, bet balsojumā izvēlētas 10,
kas izvirzītas nākamajai kārtai,
lai cīnītos par naudas balvu 300
eiro apmērā.
Jau rīt, 8. martā, pulksten 15
jaunieši ar 10 izvēlētajām biznesa
idejām tiksies otrajā pasākumā
– «Biznesa nakts», kur viņiem notiks vairākas mentoru motivējošas
prezentācijas, bet pēcāk viņi sāks
darbu pie savu ideju turpmākas
attīstības. Viņiem vairāk nekā 24
stundu laikā būs jāsagatavo konkrēts biznesa plāns un produkta
prototips. Jauniešiem izstrādes
procesā ar padomu palīdzēs pieredzējuši uzņēmēji un speciālisti
no uzņēmējdarbības vides.
«Viens no galvenajiem mērķiem
ir sasniegts – esam iedrošinājuši
jauniešus ģenerēt biznesa idejas.
Idejas jauniešiem ir – dažas «trakākas», citas piezemētākas, bet
atzinīgi vērtēju to, ka ievērojams

Foto: Ivars Veiliņš

Par to, kā rast biznesa ideju, kā saskatīt
tās potenciālu, Jelgavas jauniešiem
pasākumā «Ideju
laboratorija» stāstīja pieredzējušais
IT jomas uzņēmējs,
start-up vides aktīvists Ernests Štāls.
skaits no tām ir saistīts ar digitāliem produktiem. Jaunieši domā
par produktiem ar augstu pievienoto vērtību, izmantojot lielāku
intelektuālo piepūli,» secina viens
no pasākuma organizatoriem,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita
Kazekevičs.
Jaunieši piedāvā Jelgavā radīt
vietu, kur viņi varētu rīkot filmu
vakarus, spēlēt galda spēles, uzstāties, Stacijas parkā izveidot kafijas
namiņu kā jauniešu pulcēšanās
vietu, ražot zeķes ar dažādiem
interesantiem uzrakstiem, skolēni
izskata iespēju piedāvāt mūzikas
instrumentu futrāļa temperatūras regulēšanas kontroles iespēju,
lai pasargātu instrumentu no
aukstuma, izstrādāt bezvadu
matu žāvēšanas fēnu. Tāpat ir
ideja izveidot aplikāciju, kurā
apkopots tuvāko mūzikas skolu
un Bērnu un jauniešu mūzikas
kluba mūzikas pakalpojumu piedāvājums dažādiem pasākumiem,
radīt vienotu aplikāciju, ar kuras
starpniecību varētu rezervēt vietu, piemēram, kādā no ēdināšanas
uzņēmumiem, izstrādāt aplikāciju, kas ļautu jebkuram cilvēkam
savu CV izveidot video formātā,
kas būtu daudz interesantāk, un
citas idejas. «Manuprāt, dažiem
no šiem produktiem ir liels potenciāls,» norāda biznesa inkubatora
vadītājs.
Pasākumu ciklu «Biznesa
nakts» atbalsta arī SIA «Jelgavas
tipogrāfija» valdes loceklis Juris

Sīlis, kurš iesaistījies arī pasākuma organizēšanā. «Pasākumu
vērtēju atzinīgi, jo virsmērķis ir
attīstīt jauniešos prasmi un vēlmi
nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Tiesa, tāpat svarīgs ir fakts, ka
šis ir mēģinājums izveidot platformu, kurā uzņēmējs sadarbojas
ar jauniešiem jau mācību procesā.
Tas ir ļoti svarīgi,» atzīst J.Sīlis,
cerot, ka šeit redzētais, dzirdētais,
piedzīvotais radīs jauniešos uzņēmējdarbības dzirksti, izpratni un
gūtās zināšanas noderēs turpmākajā dzīvē.
Jāatzīst, ka uzrunātie jaunieši
bija motivēti un liela daļa ieradušies ar konkrētu mērķi – gūt
jaunas zināšanas, kas palīdzētu
skolēnu mācību uzņēmuma izveidē. Daži tieši šajā pasākumā cerēja
rast biznesa ideju savam mācību
uzņēmumam, bet citi jau nolēmuši, ka pēc skolas absolvēšanas
savu dzīvi saistīs ar uzņēmējdarbību. «Mums nākamgad ir jāveido
skolēnu mācību uzņēmums. Līdz
maijam ir jāiesniedz konkrēts biznesa plāns. Mūsuprāt, šī «Biznesa
nakts» ir laba platforma, kas varētu mums palīdzēt ar idejām, un
noteikti arī gūsim padomus, ko un
kā labāk darīt,» pauž Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkņi
Mikus Lācis un Erlands Mercs.
Jelgavas tehnikuma topošais
programmētājs Santis Stenkevics
atzīst, ka viņš līdzīgos pasākumos
piedalās bieži, lai krātu zināšanas
un pieredzi, jo nolēmis, ka pēc skolas absolvēšanas nevēlas strādāt
pie kāda darba devēja, bet veidot

savu biznesu. Jāteic, ka tieši viņa
ideja par kafijas namiņa izveidi
Stacijas parkā ir viena no tām, kas
cīnīsies par 300 eiro lielo naudas
balvu komandai, kura centīsies
to attīstīt. «Manuprāt, šobrīd
Stacijas parks ir diezgan tukšs, un
tur labi iederētos kafijas namiņš,
jauniešu pulcēšanās vieta, ja ņem
vērā teritorijas attīstības plānus
pie Jelgavas dzelzceļa stacijas, kur
grasās pārcelt arī autoostu un tirgu. Nākotnē tur būs liela cilvēku
kustība,» spriež Santis.
Jāpiebilst, ka jaunieši savus gatavos produktus žūrijai prezentēs
9. martā pulksten 16, bet uzvarētāji tiks paziņoti pulksten 19.
Trīs veiksmīgāko ideju komandas
saņems 300 eiro lielu naudas balvu. «Mēs ceram, ka kāda no šīm
idejām tiks realizēta kā skolēnu
mācību uzņēmuma produkts.
Vēl labāk, ja radīsies starpskolu
skolēnu mācību uzņēmums, kurā
apvienojušies dažādu pilsētas skolu jaunieši,» norāda Ņ.Kazakevičs.
22. martā pulksten 15 LIAA Jelgavas biznesa inkubatorā notiks
pasākumu cikla «Biznesa nakts»
izskaņas pasākums «Izaugsme».
Tajā skolēniem būs iespēja uzzināt
plašāku informāciju par atbalsta
programmām un iespējām jaunajiem uzņēmējiem.
«Biznesa nakti» Jelgavā organizē Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā
ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociāciju, LIAA Jelgavas Biznesa
inkubatoru, Jelgavas Izglītības
pārvaldi, Jelgavas tehnikumu un
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju.

«Ģintermuižā» atklāta atkarīgo bērnu sociālās rehabilitācijas programma
 Anastasija Miteniece

Slimnīcā «Ģintermuiža» atklāta sociālās rehabilitācijas
programma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem. «Medicīnisko palīdzību atkarīgajiem bērniem
sniedzam jau vairākus gadus, taču ilgstoši pietrūkusi
arī turpmāka rehabilitācija – šobrīd esam pieņēmuši
izaicinājumu to nodrošināt. Vēlamies, lai slimnīca kļūtu
par vietu, kur bērni labprāt meklētu palīdzību, nevis, ar
kuru piedraud un biedē,» atklāšanas pasākumā uzsvēra
slimnīcas «Ģintermuiža» valdes loceklis Artūrs Bērziņš.
Iepazīstinot ar sociālās rehabilitācijas programmu, «Ģintermuižas» Narkoloģiskā dienesta
vadītāja Lilita Petermana stāsta:
«Programmas virsmērķis ir veicināt to, lai bērns varētu atteikties
no psihoaktīvo vielu lietošanas
un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Šobrīd lielākās problēmas ir
saistītas ar alkohola, kā arī marihuānas lietošanu.» Paredzēts,
ka rehabilitācijas programmā
tiks uzņemti bērni no visas Latvijas. Atveseļošanās process nav
ātrs, tādēļ programmas ilgums
ir līdz 12 mēnešiem. Programma
paredzēta 12–18 gadus veciem
pusaudžiem pēc pilna motivācijas

un ārstēšanas kursa pabeigšanas
narkoloģiskajā ārstniecības iestādē
vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanas kursa pabeigšanas. «Šāda
kārtība ir pareiza, jo tiek nodrošināta pēctecība – sākotnēji ir jāiziet
pamata medicīniskā ārstēšana un
tikai tad, kad pacients jau sāk apzināties savu atkarību, jānodrošina
kompleksa rehabilitācija,» norāda
L.Petermana. Programmā vienlaikus varēs uzņemt 17 klientus.
Slimnīca programmu īsteno
sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM), kura pērn organizēja
iepirkumu par šī pakalpojuma
nodrošināšanu. «No 2006. gada
strādājam, lai varētu nodrošināt

sociālās rehabilitācijas programmu, taču bieži vien iestādes, kuras
uzņēmās īstenot programmu,
nespēja ar to tikt galā. Ministrijā
pat izskanēja ierosinājumi vairs
nepiedāvāt šādu pakalpojumu un
nodrošināt bērniem tikai ambulatoru palīdzību, tomēr eksperti
uzsvēra – neviena pasaules valsts
bez tā neiztiek, un ir jāmeklē
veidi, kā to paveikt. Ņemot vērā
Jelgavas pieredzi, ticam, ka daudzie izaicinājumi tiks pievarēti,»
norāda LM Sociālo pakalpojumu
departamenta pārstāve Ineta
Pikše.
Slimnīcā jau kopš 2010. gada
tiek nodrošināta bērnu atkarību
obligātā ārstēšana pēc Bāriņtiesas
lēmuma, bet kopš 2014. gada slimnīcā darbojas narkoloģiskā motivācijas programma, kurā iespējams
pieteikties arī brīvprātīgi. 2018.
gadā brīvprātīgi narkoloģiskajā
motivācijas programmā iesaistījās 55 bērni, bet vēl ap 20 bērnu
programmā nonāca ar Bāriņtiesas
lēmumu. Šīs programmas kurss
ilgst 30 dienas. «Pirmais teju
jebkuram klientam ir noliegums

– problēmas neapzināšanās –, tieši
tādēļ ir svarīgi, lai pēc medicīniskās
palīdzības bērni turpinātu saņemt sociālo rehabilitāciju,» vērtē
L.Petermana. I.Pikše papildina –
Bāriņtiesas kompetencē turpmāk
būs piemērot bērniem arī obligāto
sociālo rehabilitāciju.
Programmas darbība notiek
terapeitiskā vidē ar diennakts
izmitināšanu, strukturētu dienas, nedēļas un mēneša plānu.
Programmā piesaistīti arī dažādi
speciālisti: sociālais darbinieks,
psihologs, sociālais rehabilitētājs,
dežurants, bet pēc vajadzības –
funkcionālie speciālisti, piemēram,
ergoterapeits un mākslas terapeits, kā arī psihiatrs un narkologs.
Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta arī izglītības saņemšana,
kā arī dažāda veida nodarbības.
Bērnu sociālās rehabilitācijas
programmas korpusā ir pašaprūpes telpas, nodarbību telpas,
vairākas dzīvojamās istabas, kā arī
atpūtas vieta. Lai telpas pielāgotu
rehabilitācijas nodaļas vajadzībām,
no slimnīcas līdzekļiem tika ieguldīti vairāk nekā 15 000 eiro.

PAZIŅOJUMI
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

pārdod rakstiskā izsolē
ar lejupejošu soli kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: transportlīdzeklis – traktors VTZ
30SCH un metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai.
2. Izsole notiks 2019. gada 20. martā plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā, Jelgavā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar lejupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās:
ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16a, 6. kabinetā, Jelgavā, vai mājaslapas www.jelgava.
lv sadaļā «Sludinājumi» un www.pilsetsaimnieciba.lv
sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.
gada 19. martam, iepriekš sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi,
tālrunis 26016003.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles
vieta un laiks: reģistrētam dalībniekam piedāvājums
jāiesniedz 2019. gada 20. martā plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a,
14. kabinetā, Jelgavā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
izsoles nodrošinājums – 300 euro – jāsamaksā pirms
izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»:
AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121,
norādot maksājuma mērķi «Transportlīdzekļa – traktora VTZ 30SCH un metāla lāpstas (traktoram) sniega
tīrīšanai – izsoles nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde «Kāpēcīši»
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā PELDĒŠANAS TRENERUS(-ES).

Lielākais Jelgavas kultūras pasākumu
organizators, pilsētas pašvaldības
iestāde «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471)
aicina savai komandai pievienoties

SPECIĀLISTU(-I) TEHNISKAJOS JAUTĀJUMOS.
Galvenie pienākumi:
• Izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus uz
skatuves un āra pasākumos;
• Iekārtot kultūras nama telpas pasākumiem;
• Palīdzēt māksliniekiem skatuves un kultūras nama
noformēšanā;
• Piedalīties remontdarbu organizēšanā;
• Darbs gan individuāli, gan komandā.
Prasības kandidātiem:
• Vidējā izglītība;
• Pieredze remontdarbos;
• Gatavība strādāt brīvdienās un svētku dienās;
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• Prasme patstāvīgi plānot darbu, izvirzot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• Uz sadarbību vērsta komunikācija;
• Noturība pret stresu.
Mēs piedāvājam:
• Atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
• Darba samaksu — 4,77 EUR/h (bruto).
Kontaktinformācija: e-pasts kultura@kultura.jelgava.lv.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2019. gada
15. martam uz norādīto e-pasta adresi. Informējam,
ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

Darba alga: 820 EUR par slodzi (30 h).
CV sūtīt pa e-pasta adresi kapecisi@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis: 26305690; 63022872.
SIA «Steel PRO» (reģ.Nr.40203155061) ir metālapstrādes uzņēmums, kas projektē, izgatavo un uzstāda
iekārtas elektroenerģijas un siltumenerģijas iegūšanai
no koksnes, iekārtas dažādu birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai un uzglabāšanai, kā arī metāla
būvkonstrukcijas.

SIA «Steel PRO» (reģ.Nr.40203155061) ir metālapstrādes uzņēmums, kas projektē, izgatavo un uzstāda
iekārtas elektroenerģijas un siltumenerģijas iegūšanai
no koksnes, iekārtas dažādu birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai un uzglabāšanai, kā arī metāla
būvkonstrukcijas.

Saistībā ar paplašināšanos aicinām darbā

Saistībā ar paplašināšanos aicinām darbā

ATSLĒDZNIEKUS(-CES).

Pienākumi:
• Pēc rasējumiem salikt metāla konstrukcijas un ierīces;
•Griezt, urbt un slīpēt materiālus.
Prasības:
• Pieredze atslēdznieka amatā.
Piedāvājam:
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (plānotais
atalgojums – 900–1300 EUR);
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• Draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• Labus darba apstākļus un individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• Profesionālo pilnveidi un attīstību;
• Iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām.
Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai
CV sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

METINĀTĀJUS(-AS).

Prasības:
• Spēja orientēties tehniskajos rasējumos;
• Praktiska pieredze nerūsējošā un parastā tērauda
apstrādē un metināšanā;
• Spēja plānot un organizēt savu darbu;
• Augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu;
• Metinātāja sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
(nav obligāts).
Piedāvājam:
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (plānotais
atalgojums – 900–1300 EUR);
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• Draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• Labus darba apstākļus un individuālos darba aizsarglīdzekļus;
• Profesionālo pilnveidi un attīstību;
• Iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām.
Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai
CV sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

7

Strauji augošs būvniecības uzņēmums
SIA «BPS Pilsēta» (reģ.Nr.43603049955)
aicina darbā BIROJA DARBINIEKU(-CI)
uz pilnu slodzi.
Tavos darba pienākumos ietilps:
• Darbs ar līgumiem, analītiskām atskaitēm, tabulām u.tml.;
• Lietvedības un citu dokumentu aprites nodrošināšana
uzņēmumā (datu ievade, dokumentu izstrāde, pārbaude, reģistrēšana, uzskaite, nosūtīšana utt.).
Mēs sagaidām:
• Pieredzi darbā ar dokumentācijas sagatavošanu un
lietvedības organizēšanu;
• Teicamas latviešu un ļoti labas krievu (vēlams arī
angļu) valodas zināšanas;
• Precizitāti, rūpīgu attieksmi pret veicamajiem darbiem;
• Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī darbam
ar «MS Office» programmām;
• Prasmes patstāvīgi plānot savu darbu un paveikt to
noteiktajos termiņos.
Plānotais atalgojums – 700 EUR (bruto).
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli
pa e-pastu noma@bpsnoma.lv.
Strauji augošs būvniecības uzņēmums
SIA «BPS Pilsēta» (reģ.Nr.43603049955)
aicina savai komandai pievienoties

DARBU TĀMĒTĀJU VALSTS KONKURSIEM.
Prasības:
• Labas komunikācijas prasmes;
• Izpratne būvniecībā un tehniskās lietās;
• Spēja strādāt patstāvīgi, radoši, orientējoties uz rezultātu;
• Spēja ātri apgūt jaunu informāciju un būt elastīgam;
• Spēja meklēt risinājumus problēmsituācijās;
• Komunikabla, enerģiska personība;
• Augsta atbildības sajūta;
• Prasme strādāt ar datoru («MS Office», e-pasti, internets);
• Augstākā izglītība.
Uzņēmums piedāvā:
• Pilnas slodzes darbu stabilā, augošā uzņēmumā;
• Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• Labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
• Plānotais atalgojums – 900 EUR (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu noma@bpsnoma.lv, norādot
vēlamo atlīdzību. Darba vieta atrodas Jelgavā.

Jelgavas Mūzikas vidusskola
sestdien, 23. martā, plkst.11.00
aicina uz

Atvērto durvju dienu.
Programmā:
• Koncerts;
• Iepazīšanās ar dažādiem mūzikas
instrumentiem un skolu.
Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Adrese: Lapskalna iela 2, Jelgava.
Būsiet gaidīti!

Meklē darbu
Vīrietis (60) meklē šofera darbu, ir B, C, E
kategorija, 95. kods jāatjauno. T.20525623.

Infografiku
veidošana

4. martā pl. 1730

Vīrietis meklē darbu. T.25994203.
Mūrnieks meklē darbu. T.26963198.

18. martā pl. 18

00

19. martā pl. 1730

Līdzjūtības
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
(J. Silazars)

Dokumentu

pārvaldības pamati
20. martā pl. 1715

Budžeta plānošana
un noviržu analīze
biznesā
22. martā pl. 1000

Personāla
lietvedība

26. martā pl. 1000

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Viju Lomanovsku,
dēlu pāragri zaudējot.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Viju Lomanovsku,
dēlu mūžībā pavadot.

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

27. martā pl. 1715

Kaligrāfija
iesācējiem

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

pakalpojumu sniegšanai
4. aprīlī pl. 1000

1. aprīlī pl. 1730

S!
AKSA

BEZM

19. martā,
plkst. 17:30

Gudro vecāku skola

Kā sagatavot bērnu pārmaiņām (bērnudārzs, otrs bērns, u.c.)?
!

KSAS

A
BEZM

Garīgā un emocionālā
veselība 65+

25. martā,
plkst. 14:00

SAS!

AK

BEZM

Bērnu (0-7 gadi)
emocionālā audzināšana

9. aprīlī,
plkst. 17:30

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

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Viju Lomanovsku,
dēlu mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«OPTIMA 1»» kolektīvs
Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
(P. Priede)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar kolēģi Māri Satovski,
no brāļa atvadoties.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ZINAIDA ANDRJUKOVA (1916. g.)
MIHAILS ROMANOVS (1951. g.)
VIKTORS KAUSIŅŠ (1945. g.)
JURIS RAUBĒNS (1964. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.10 Meža kapsētā.
ZINAĪDA BUHVALOVA (1957. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.15 Meža kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
7. martā pulksten 17 – liriska pēcpusdiena, veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai,
«Viss sievietēm!». Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
7. martā pulksten 19 – Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā «Draugi uz mūžu».
Piedalās instrumentālā grupa A.Livčas vadībā. Biļešu cena – 8–15 € (kultūras namā).
8. martā pulksten 19 – Riharda Čerkovska stāvizrāde par attiecībām «Tinder
Surprise» (18+). Biļešu cena – 7 € (kultūras namā «Rota»).
8. martā pulksten 20 – tematiskā 8. marta balle «Kā toreiz...» ar uzkodām, grupu
«Tandēms trijatā», loteriju, fotostūri un ziediem. Biļetes var iegādāties internetā www.
ekase.lv vai Lauktehnikas ēdnīcā darbdienās no pulksten 11 līdz 14. Vairāk informācijas
– portālā www.natre.lv (Lauktehnikas ēdnīcā Aviācijas ielā 8d).
9. martā pulksten 10 – ekskursija «Ar mīlestības pinekļiem»: ekskursija ar autobusu pa Jelgavas novada muižām kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
9. martā pulksten 15 – kamermūzikas koncerts. Muzicē trio «Metamorfoze».
Programmā: Žanmišela Damāza, Vaita Erdmana-Ābeles, Antonio Džakometi, Fridriha
Kūlava un Anže Rozmana kamermūzika divām flautām un klavierēm (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
9. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Mazajā zālē).
10. martā pulksten 13 – slāvu svētki Masļeņica. Biļešu cena iepriekšpārdošanā –
1 €. Papildinformācija – www.sip.jelgava.lv (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
10. martā pulksten 15 – Liepājas teātra viesizrāde: B.Sleida melodrāma «Nākamgad tai pašā laikā» (14+). Režisors – S.Ščipicins (Sanktpēterburga). Stāsts par to,
kas ir mīlestība, krāpšana, kāda loma dzīvē ir laulībai, vai ģimenes esamība ierobežo
personīgo brīvību. Lomās: A.Jēkabsone, S.Pēcis, K.Kārkliņš, L.Jeruma. Biļešu cena –
10–15 € (kultūras namā).
12. martā pulksten 12 – «Teātris un es» piedāvā leļļu izrādi bērniem «Nelūgtais
ciemiņš». Vāvere un viņas draugi dzīvoja mierīgu un harmonisku dzīvi, līdz kādu dienu
viņi izdzirdēja dīvainu skaņu... Draugi nespēja noticēt – pie viņiem ieradies nelūgts
ciemiņš – lielām ausīm, milzīgām acīm un briesmīgi garu un baisu degunu... Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
13. martā pulksten 12; 14. martā pulksten 16 – animācijas filma «Jēkabs, Mimmi
un runājošie suņi» (Latvija, Polija, 2018). Piedzīvojumu stāsts par diviem bērniem,
runājošu suņu baru un priekšpilsētas glābšanu. Pilnmetrāžas animācijas filma visai
ģimenei pēc L.Pastores grāmatas «Maskačkas stāsts» motīviem. Režisors – E.Jansons.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
13. martā pulksten 14 un 16.30; 14. martā pulksten 12; 23. martā pulksten
12, 15 un 18 – komēdija «Klases salidojums» (Latvija, 2019) (16+). 25 gadus pēc
skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. Tikšanās – tās
ir jaukas atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais – tā ir neprātīga
ballīte, kur viņus gaida trakas lietas. Režisors – A.Ēķis. Lomās: A.Ančevskis, I.Strads,
J.Kaukulis, E.Vāne, I.Puķe. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
16. martā pulksten 11 – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa atvērtā ekskursija
ar gidu, iegādājoties ieejas biļeti apmeklējumam (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. martā pulksten 12 – cikla «Radītprieks» ietvaros nodarbība «Mezglošana»:
gaismas ķermeņa radīšana mezglošanas tehnikā. Nodarbību vada meistare I.Kokmane.
Dalības maksa – 14 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. martā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
17. martā pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros: Jelgavas
novada vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889, 63005447.
17. martā pulksten 16 – muzikāla vides izglītības leļļu teātra viesizrāde «Draudzēsimies» (Liepāja). Izrāde bērniem māca saudzēt dabu un draudzēties ar to. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
19. martā pulksten 17.30 – Gudro vecāku skolas seminārs «Kā sagatavot bērnu pārmaiņām – bērnudārzs, ģimenē ienāk otrs bērns u.c.». Pieteikties pa tālruni
63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas
(ZRKAC Svētes ielā 33).
20. martā pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: D.Berijs «Augusta
vaļi». Traģikomisks stāsts divās daļās par divām māsām, kuras katru vasaru pavada
vientulīgas salas krastā pie okeāna. Režisors – F.Deičs. Lomās: L.Dēvica, L.Kalēja,
A.Māsēns, M.Zemdega (Nacionālais teātris), A.Vilims. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
21. martā pulksten no 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: ikviens aicināts apskatīt
un rezervēt lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās grāmatas, CD un citus izdevumus
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
22. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele «Koridors».
Pilsētas nomales stāsts divos cēlienos. Režisors – A.Bolmanis. Lomās: S.Bērziņa,
L.Krūmiņa, E.Majevska, A.Matisons, K.Bolmanis, R.Avots. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
23. martā no pulksten 14 līdz 15.30 – izstādes «Slepenais dubultnieks» ietvaros –
sarunu pēcpusdiena «Kas ir depresija?» ar psiholoģēm Santu Ozoliņu un Zani Avotiņu.
Dalība – bez maksas (kultūras namā).
24. martā pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Mazā raganiņa». Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
24. martā pulksten 16 – koncerts «Gavēņa laika mūzika». Muzicē – Jelgavas katoļu katedrāles koris un senās mūzikas ansamblis «Viatoribus» no Šveices. Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas katoļu katedrālē).
25. martā pulksten 14 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
26. martā pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās ar autoru Oskaru Tarvidu «Eju
varavīksnes ceļu». Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
26. martā pulksten 19 – koncerts «Piazzolla. Lācis. Tango variācijas» (5+). Piedalās:
A.Noviks (akordeons), S.Šteinbergs (vijole), R.Melderis (vijole), A.Štrāls (alts), A.Paukšēns
(čells), R.Ozols (kontrabass). Programmā: A.Pjacolla, K.Lācis, M.Nisinmans, R.Mendisabals, P.Data. Piedāvā – «Latvijas koncerti». Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 10. martam – mākslinieču A.Mediņas, A.Laicānes, I.Laizānes un I.Smildziņas
darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. martam Lienes Ābomas gleznu izstāde «Mirklis sev» (Jelgavas tehnikuma
bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 28. martam – izstāde «Slepenais dubultnieks»: ar mākslas darbiem piedalās
T.Bell, M.Dundure, L.Freiberga, I.Gagaine, K.Hīemā (EST), L.Jaunzeme, Č.D.Kellijs
(ASV), M.Lazdiņa, V.Lukstiņa, M.Molnika, A.Naumovs, A.Ozoliņa, B.Rēdere, K.Rubene,
Dž.Skulme, S.Ē.Stambergs (EST), G.Strautmane, V.Šimkus, V.Šmite, D.R.Šmits, V.Šulca,
S.Undzēna, A.Vares (EST) (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 28. martam – fotogrāfiju izstāde «Neērtie bērni»: fotogrāfes Aritas Strodes-Kļaviņas personālizstāde. (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
29. martā pulksten 18 – Alisas Gibetas gleznu izstādes «Tēli un iespaidi» atklāšana
(Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
Līdz 31. martam – JRTC veidotā izstāde «Jelgava toreiz un tagad» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 7. marts

Bērnu rotaļlietās
izteikta vēsture
«Caur rotaļlietām varam izzināt Latvijas vēsturi un ģeopolitiku,» spriež baušķenieks Jānis Bite, kura kolekcionētās rotaļlietas apkopotas izstādē Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā.

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

«Kad pirms septiņiem gadiem manā ģimenē ienāca dēls, nolēmu – vēlos,
lai viņš uzaug, spēlējoties
ar rotaļlietām, ar kādām
spēlējāmies paši. Nopirku
viņam rūpnīcā «Straume»
ražoto rotaļlietu lunahods,
kas tika salauzta pirmajās
5, 10 minūtēs. Tas man lika
aizdomāties par to, ka vecās
rotaļlietas pazūd ļoti ātri,
un, lai tās saglabātu, nolēmu veidot padomju laika
bērnu rotaļlietu kolekciju.
Tā sniedz iespēju parādīt
mūsdienu bērniem, ar kādām rotaļlietām spēlējās
viņu vecāki un vecvecāki,
bet mūsu paaudzei atsauc
atmiņā bērnību,» stāsta kolekcionārs no Bauskas Jānis
Bite, kura kolekcionētās rotaļlietas apkopotas izstādē
«Rotaļlietas stāsts». Izstāde
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
apskatāma līdz 14. aprīlim.
J.Bites kolekcijā ir aptuveni 670
bērnu rotaļlietu, kuras ražotas laikā
no 1890. līdz 1994. gadam. Rotaļlietas
pie kolekcionāra nonākušas ne vien no
dažādām Latvijas vietām, bet teju no
visas kādreizējās Padomju Savienības
teritorijas – no Lietuvas, Moldovas,
Krievijas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Ukrainas. Tālākā rotaļlieta atceļojusi no salas Āzijas austrumu pie-

krastē Sahalīnas, kas atrodas aptuveni
15 000 kilometru attālumā no Latvijas.
«Lielākā daļa mūsdienu rotaļlietu ir
saistītas ar tehnoloģijām, taču ir arī
idejas, kas atgriežas. Piemēram, tāda
pati rotaļlieta kā šobrīd tik populārā
kendama Latvijā tika darināta jau
aizvadītā gadsimta 20. un 30. gados,»
atklāj kolekcijas īpašnieks.
Senākie izstādē apskatāmie priekšmeti ir 1860. gada ģimenes albums un
1890. gada skaidu lelle. Tāpat Jelgavas
muzejā apskatāms 1910. gadā darināts
koka bērnu šūpulis, ko kolekcionārs
restaurējis savam bērnam. «Caur
rotaļlietām varam izzināt Latvijas
vēsturi un ģeopolitiku. Piemēram,
manā kolekcijā ir viena ekskluzīva
rotaļlieta, kas stāsta par 1943. gada
notikumiem. Tolaik Jaunjelgavā
atradās frontes līnija, un kāds vācu
armijas kareivis tur no koka izgreba
lidmašīnu, ko uzdāvināja latviešu
puikam. Šo koka lidmašīnu saņēmu
no kunga, kas tolaik bija šis mazais
zēns,» stāsta kolekcionārs. Tāpat viņa
kolekcijā ir 20. gadsimta 50. gadu
beigās un 60. gadu sākumā Kaukāzā
ražots rotaļu autobuss, kas lielu popularitāti iemantoja pēc filmas «Kaukāza
gūstekne» tapšanas, kurā redzams
līdzīgs autobuss. «Mani interesē rotaļlietas, kuras skāris laika zobs. Man ir
svarīgi parādīt, kā tās ir saglabājušās
līdz šodienai. Kolekcijā ietilpst arī
dažas restaurētas rotaļlietas, taču ir
arī tādas, kas izvilktas, piemēram, no
ugunskura vai metāllūžņu kaudzes,»
norāda J.Bite.
Izstādē apskatāma arī īpaši rūpnīcā «Straume» ražotām rotaļlietām

veltīta sadaļa. «Man ir viena no Latvijā lielākajām «Straumes» rotaļlietu
kolekcijām. Daudzām rotaļlietām
saglabājušās arī oriģinālās kastes, kas
ir pat vēl augstvērtīgākas par pašām
rotaļlietām, jo kastes cilvēki parasti
izmeta, un tās ir saglabātas ļoti maz.
Interesanti, ka, padomju laikā iegādājoties rotaļlietu, uz tās kastes tika
iespiests zīmogs ar datumu. Manā
kolekcijā ir arī kastes bez šādiem zīmogiem – tas nozīmē, ka rotaļlieta iegādāta pa blatu,» teic kolekcijas īpašnieks.
Izstādē var apskatīt arī «Straumē»
ražotas mehāniskās rotaļlietas – ārstu
un pavāru, dejojošu tautumeitu un
tautudēlu. J.Bite atklāj, ka rotaļlietu
detaļa, kas agrāk bija vislielākais deficīts, ir mikromotoriņi – tos pārlika
no vienas rotaļlietas citā, bet šobrīd
J.Bites kolekcijā ir kaste ar 82 pilnīgi
jauniem mikromotoriņiem.
Izstādē aplūkojami arī bērnu ratiņi,
galda spēles, gumijas rotaļlietas, leļļu
šujmašīnas un trauki, pedāļu mašīnas
un daudz kas cits. «Padomju laika rotaļlietas ir mūsu dzīvās atmiņas – daļa
no mūsu vēstures,» vērtē kolekcionārs.
Izstādes gaisotni papildinās arī padomju laika multfilmas.
Jāpiebilst, ka Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
izstādes laikā piedāvā muzejpedagoģisko nodarbību bērniem, kurā muzejpedagoģe Teika Putna gan pastāstīs
par izstādē apskatāmajām rotaļlietām,
gan arī aicinās pildīt tematiskus
uzdevumus. Nodarbība paredzēta
pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem. Dalība iepriekš jāpiesaka pa
tālruni 64373585.

Atvadas no ziemas – Masļeņicā
 Jana Bahmane

Šogad tradicionālo slāvu
svētku Masļeņicas svinības
Jelgavā notiks 10. martā.
Uz jautrām izdarībām, radošo darbnīcu, pankūku
baudīšanu un atvadīšanos
no ziemas Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās
un skvērā pie ēkas tiek
aicināts ikviens interesents
no pulksten 13.
Masļeņicas nedēļā ir jāizklaidējas,
katru dienu jāiet ciemos vai jāuzņem
ciemiņi pašiem, jāiet rotaļās, jādzied
dziesmas un jājoko. Savukārt pēdējā
svētku dienā tradicionāli tiek dedzināta salmu lelle Masļona, kas simbolizē ziemu – šis rituāls simboliski
sveic pavasari.
Pasākuma pirmā daļa kopā ar
teātra trupu «Poteha» Sabiedrības

integrācijas pārvaldes zālē sāksies
pulksten 13 – aktivitātes dalībniekiem būs iespēja baudīt Masļeņicas
svētkiem raksturīgu dzīvo mūziku
un iesaistīties tematiskās spēlēs.
No pulksten 14 svētki turpināsies
skvērā pie Sabiedrības integrācijas
pārvaldes. «Ģimenes ar dziesmām,
spēlēm, aktivitātēm un rotaļām
sagaidīs Jelgavas mazākumtautību
biedrības, kas iepazīstinās gan ar
katras Masļeņicas dienas nozīmi un
tradīcijām, gan priecēs ar jestrām
dziesmām. Interesentiem būs arī
iespēja darināt īpašas lellītes kopā ar
rokdarbnieci Leokādiju Rinkūnu,»
stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece, kultūras
darba speciāliste Evika Kaufelde,
papildinot – radošās darbnīcas gan
šoreiz notiks iekštelpās, lai to norisi
neietekmētu laikapstākļi.
Aktivitātes vadīs Jelgavas mazākumtautību biedrības un kolektīvi

«Slavjanočka», «Ļanok», «Džerelo»,
apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai»
jaunieši. Kā brīvprātīgie darbosies arī
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
7.v klases audzēkņi. Arī šogad, piedaloties aktivitātēs, klātesošie varēs
saņemt kuponiņus, ko apmainīt pret
pankūkām, bet tie Masļeņicas svētku
dalībnieki, kuri būs iegādājušies biļetes uz pasākuma pirmo daļu, varēs
tikt pie pankūkas, uzrādot biļeti. Svētku noslēgumā kopīgi tiks dedzināta
lielā salmu lelle, kopā ar to aizvadot
ziemu un iepriekšējā gada rūpes.
Dalības maksa teātra studijas «Poteha» programmā ir viens eiro. Biļetes
uz pasākumu var iegādāties Jelgavas
nacionālo kultūras biedrību asociācijā Skolotāju ielā 8 darba dienās no
pulksten 9 līdz 19, kā arī pasākuma
dienā no pulksten 12, ja biļetes vēl būs
pieejamas. Savukārt aktivitātes svaigā gaisā un radošo darbnīcu ikviens
interesents var apmeklēt bez maksas.

