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Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju, Jelgavas pašvaldības adminis-
trācija, pašvaldības iestādes un kapitāl-
sabiedrības iedzīvotājus aicina pakal-
pojumus pēc iespējas saņemt attālināti. 

Pēc nākamā gada 1. oktobra jārēķi-
nās, ka visām būvēm, kas astoņu gadu 
laikā nebūs nodotas ekspluatācijā, 
piemēros paaugstinātu nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi.

Klientu apkalpošanas 
kārtība pašvaldības
administrācijā un iestādēs 

Valsts svētkus svinēsim 
savu tuvāko lokā

Laikus nepabeigtos 
būvobjektus apliks ar 
paaugstinātu nodokli

4. lpp.

20. lpp.

7. lpp.

SEKO SAVAI PILSĒTAI

• NĀKAMAIS NUMURS – 17. novembrī •

Gada beigās slēgs 
tirdzniecības centru 
«Rosme»; ēku rekonstruēs

Par bērna drošību un
uzvedību rotaļu laukumos 
ir atbildīgi vecāki

3. lpp.

6. lpp.

Jelgavā apkures tarifs pieaugs tikai par 6,6 procentiem

 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot Skolotāju dienu, Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā godināti mūsu pilsētas pe-
dagogi. Lai teiktu paldies par augstu 
pedagoģisko meistarību un ieguldīju-
mu bērnu un jauniešu izglītošanā, 34 
pilsētas pedagogiem visās izglītības 
pakāpēs un arī interešu izglītībā pa-
sniegts Jelgavas valstspilsētas domes 
Pateicības raksts.

«Paldies visiem par darbu neierastos apstāk-
ļos, īpaši tiem, kuri ar savu rīcību ir atbildīgi 
rīkojušies skolēnu un visas sabiedrības interesēs. 
Mūsu galvenais uzdevums šobrīd, kad valstī 
izsludināta ārkārtējā situācija, ir rūpēties par 

Saka paldies skolotājiem

to, lai mācību process izglītības iestādēs varētu 
turpināties klātienē. Katrs no mums ir atbildīgs 
par to, lai skolas netiktu slēgtas, tāpēc viens no 
svarīgākajiem aspektiem šobrīd ir vakcinācija. 
Mums ir jābūt atbildīgiem gan pret sevi, gan 
savu ģimeni, gan darba kolektīvu un sabied-
rību kopumā,» uzrunājot pedagogus, uzsvēra 
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, 
turpinot: «Pagājušais mācību gads nebija viegls 
ne jums, ne skolēniem, ne arī vecākiem, taču, 
neskatoties uz to, mūsu skolēniem ir uzvaras 
mācību olimpiādēs, dažādos konkursos un 
sporta sacensībās. Tas apliecina, ka ir paveikts 
milzīgs darbs. Paldies jums par darbu, par katras 
skolas ieguldījumu. Ikviens no jums, pedagogi, 
pilsētai ir ļoti svarīgs!»

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Auza uzsvēra, ka Jelgavas pedagogi ir spēcīga 

un saliedēta komanda, kas spēj tikt galā ar vis-
neierastākajām situācijām. «Vienmēr zinu, ka 
kolēģi atsauksies nekavējoties, viņi būs gatavi 
dalīties ar zināšanām un pieredzi, atbalstīt cits 
citu, un tas ir mūsu pilsētas izglītības sistēmas 
virzītājspēks. Visiem vēlu būt stipriem un tur-
pināt sniegt atbalstu arī šajā sarežģītajā laikā,» 
tā G.Auza, aicinot turēt godā savu profesiju, būt 
lepniem par to, ko dara, un būt par paraugu 
citiem.  

Katra pilsētas izglītības iestāde no sava 
kolektīva apbalvojumam izvirzīja vienu peda-
gogu, kurš ar savu attieksmi, profesionālo un 
nesavtīgo darbu ir lielisks piemērs pārējiem. 
Pasākumā piedalījās tikai personas ar Covid-19 
sertifikātiem. 

«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar trim ap-
balvotajiem skolotājiem. Turpinājums – 2. lpp. 

Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

Ņemot vērā kraso energoresursu 
cenu kāpumu pēdējo mēnešu laikā, 
uzņēmums «Gren Jelgava» izvērtēja 
šķeldas un dabasgāzes cenas pieau-
guma ietekmi uz siltumenerģijas gala 
tarifu Jelgavā un iesniedza Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēšanas komisi-
jai priekšlikumu par tarifa izmaiņām. 
Siltumenerģijas gala tarifs Jelgavā 
ir 55,94 EUR/MWh (bez PVN), un 
tas ir par 6,6 procentiem augstāks 
nekā spēkā esošais siltumenerģijas 
tarifs, kas ir 52,47 EUR/MWh (bez 
PVN) un nav mainījies kopš tarifa 
samazinājuma par 3,3 procentiem 
2020. gada septembrī. Pārskatītais 
siltumenerģijas tarifs Jelgavā stāsies 
spēkā 1. novembrī. 

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka 
SIA «Gren Jelgava», neskatoties uz būtisku 
dabasgāzes cenu pieaugumu un jau izskanēju-
šām ziņām, ka vairāki Latvijas siltumapgādes 

uzņēmumi tarifu paaugstina par 20–40 pro-
centiem un pat vēl vairāk, Jelgavā šosezon ne-
prognozēja tik strauju apkures tarifa kāpumu.

«Gren» biznesa vadītājs Latvijā Andris 
Vanags stāsta: «Mēs kā Ziemeļeiropas zaļās 
enerģijas uzņēmums, kas izstrādā un nodrošina 
ilgtspējīgus enerģijas risinājumus, galvenokārt 
centralizēto siltumapgādi, izmantojot vietējos 
un atjaunojamos energoresursus, jau sen esam 
pārliecināti, ka vietējo un atjaunojamo resursu 
izmantošana enerģētikā, īpaši centralizētās 
siltumapgādes nodrošināšanai blīvi apdzīvotās 
vietās, ir konkurētspējīgākais, efektīvākais un 
tādēļ arī labākais risinājums klientiem. Šoziem 
šī pozitīvā ietekme būs īpaši jūtama zemāku 
siltumenerģijas tarifu veidā. Pilsētās, kurās 
centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai 
tiek izmantoti atjaunojamie resursi, apkures 
tarifi būs stabilāki un piedzīvos procentuāli 
mazākas tarifa izmaiņas nekā tajās pilsētās, 
kurās siltumenerģijas ražošanā galvenokārt 
tiek izmantota fosilā dabasgāze, kuras cena 
pēdējā gada laikā ir pieaugusi par vairāk nekā 
500 procentiem, kā arī augusi CO2 izmešu 
cena, kas vēl vairāk sadārdzina dabasgāzes 

izmantošanu rūpnieciskajiem ražotājiem, jo 
papildus ir jāmaksā par dabasgāzes radītajiem 
CO2 izmešiem.» 

Jelgavā siltumenerģijas ražošana nav at-
karīga no viena kurināmā resursa. Galvenais 
resurss ir šķelda, kuras cena, salīdzinot ar 
dabasgāzi, vienmēr ir bijusi stabilāka. Da-
basgāzes īpatsvars siltumenerģijas ražošanā 
Jelgavā ir salīdzinoši neliels. Šāda elastība ku-
rināmo resursu izmantošanā ļauj siltumener-
ģijas uzņēmumam ātri reaģēt un pielāgoties 
situācijai kurināmā tirgū, izvēlēties kurināmo, 
kas ir gan pieejams, gan cenas ziņā izdevīgāks 
klientiem. «Līdz ar to varam būt droši, ka 
mūsu klientiem Jelgavā siltumenerģijas cena 
būs stabilāka un tarifa pieaugums būs zemāks 
nekā tad, ja mēs izmantotu tikai dabasgāzi,» 
ir pārliecināts A.Vanags. 

14. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija apstiprināja SIA «Gren 
Jelgava» iesniegto siltumenerģijas gala tarifu, 
un tas būs spēkā no 1. novembra. Savukārt 
iedzīvotāji rēķinus ar jauno tarifu saņems de-
cembrī, norēķinoties par novembrī piegādāto 
siltumenerģiju.
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«Mani vienmēr uztraucis, lai kādam 
jaunietim nejauši neaplaužu spārnus»

«Ir jābūt nepārtrauktā attīstībā, 
jādomā par savu izaugsmi»

«Saviem skolēniem 
mācu būt 
drosmīgiem»

Liene Sabule, 
Jelgavas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja:

«Esmu patīkami pārsteigta par to, ka no lielā skolas 
kolektīva Pateicības rakstam izvirzīja tieši mani. Ie-
spējams tāpēc, ka reti kad saku «nē», jo esmu atvērta 
jauniem izaicinājumiem un mani var viegli pierunāt 
pamēģināt kaut ko jaunu. Tāpat vienmēr esmu gatava 
dalīties savā pieredzē, ja no tā kāds cits var iegūt. Šobrīd, 
kad mācību procesā tiek ieviesta kompetencēs balstītā 
mācīšanās pieeja, ir būtiski pamēģināt, pārbaudīt praksē 
un dalīties pieredzē ar kolēģiem, ja kaut kas izdodas. 
Šķiet, tas ir mans ieguldījums gan skolas, gan pilsētas, 
gan arī Latvijas mērogā.  

Esmu šīs skolas absolvente un strādāt Valsts ģimnāzijā 
sāku pavisam nejauši. Studēt bioloģiju izvēlējos, patei-
coties savai bioloģijas skolotājai Inārai Švānei, un tieši 
viņa studiju laikā pierunāja mani pamēģināt pasniegt 
bioloģijas stundas Valsts ģimnāzijā. Savu izvēli neno-
žēloju. Uzskatu, ka skolotājam ir jābūt mūsdienīgam, 
tādam, kas seko līdzi aktualitātēm un mainās līdzi lai-
kam, saprot jauniešus, spēj komunicēt ar viņiem vienā 
valodā un ieinteresēt savā priekšmetā. Manuprāt, ja 
pats skolotājs nav gatavs mācīties, skolā ir grūti strādāt. 
Man interesē viss jaunais, un esmu gatava pamēģināt, 
lai saprastu, vai varu to izmantot savā dabā vai tomēr 
ne, un arī esmu gatava palūgt palīdzību jauniešiem, ja 
man kaut kas neizdodas. Arī saviem skolēniem mācu 
būt drosmīgiem. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka bērni un 
jaunieši skatās un mācās no pieaugušajiem, tāpēc man 
ir jārāda piemērs. 

Protams, attālinātais mācību darbs pedagoga ieras-
tajā ikdienā ienesa korekcijas, taču cilvēks ātri spēj 
pielāgoties. Sākumā grūti gāja visiem, bet, iepazīstot 
pieejamos resursus, ko var izmantot tieši šādai mācību 
formai, viss gāja raitāk. Mans lielākais izaicinājums bija 
vidēji astoņas stundas dienā nosēdēt pie datora. Taču 
skaidrs, ka visu laiku šādi bioloģiju mācīties nevar, jo 
pietrūkst praktisko un laboratorijas darbu, kas dabas-
zinātņu priekšmetos ir ļoti svarīgi. Bez pētīšanas un 
darīšanas – tā nav bioloģija. Veidojas mazāka izpratne 
par procesiem, turklāt zināšanas ir mazāk noturīgas, ja 
paši savām rokām nav pamēģinājuši. Pielāgojoties situā-
cijai, pagājušajā mācību gadā uzsvaru likām uz teoriju, 
bet šogad galvenokārt mums ir praktiskie darbi klasē, 
ārpus skolas, lai to, ko pērn apguvām teorētiski, tagad 
pārbaudītu praktiski.    

Vislielākais gandarījums par savu darbu ir brīžos, kad 
skolēni izvēlas studēt bioloģiju, atnāk uz skolu un pasa-
ka paldies. Nesen saņēmu vēstuli no savas skolnieces, 
kura rakstīja, cik ļoti viņai esot paveicies ar bioloģijas 
skolotāju, jo redz, cik kursabiedriem šobrīd ir grūti. To, 
ko māca augstskolā, viņa jau zina un var palīdzēt citiem. 
Tādos brīžos saprotu – esmu īstajā vietā! Jā, bioloģija ir 
sarežģīts priekšmets, tajā ir daudz teorētisko zināšanu, 
kas jāapgūst, jo tās nevar loģiski izdomāt. Vai nu zini, 
vai ne! Zināšanu apjoms ir milzīgs, līdz ar to jauniešiem 
šis priekšmets ne vienmēr ir mīļākais. Interese par bio-
loģiju pēdējos gados ir pieaugusi, jo izmainījusies tēmu 
secība, kādā bioloģija tiek apgūta. Proti, līdz šim skolēni 
7. klasē bioloģijā mācījās tikai par augiem, 8. klasē tikai 
par dzīvniekiem, bet 9. klasē par cilvēku, savukārt 
jaunā programma paredz, ka skolēni mācās nevis par 
konkrētiem organismiem, bet par procesiem organismos. 
Piemēram, par elpošanu. Vispirms pētām, kā elpo cilvēki, 
tālāk jau rodas interese uzzināt arī par dzīvniekiem, vēlāk 
pievēršamies augiem… Veidojot saikni un likumsakarību 
izpratni, interese par priekšmetu saglabājas ilgāk. Kuram 
tad nepatīk izzināt, kas notiek ar viņu pašu!» 

Veronika Miglāne, 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 

ķīmijas skolotāja:

«Esmu pedagogs ar 44 gadu stāžu, 
pasniedzot ķīmiju, un desmit gadus 
mācu arī bioloģiju. 27 gadi veltīti taga-
dējai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai. 
Dzīvē ne reizi neesmu nožēlojusi savas 
profesijas izvēli. To, ka būšu pedagogs, 
zināju jau sākumskolā, un šo izvēli 
ietekmēja klases audzinātāja, kura 
man bija spilgts paraugs, kādam ir 
jābūt skolotājam. Biju no kautrīgajiem 
un klusajiem bērniem, taču skolotāja 
vienmēr darīja tā, lai arī šie bērni ir 
iesaistīti it visā. Tas mani aizķēra, 
un šo principu cenšos ievērot arī savā 
klases darbā. Interesanti, ka arī mana 
dvīņumāsa Viktorija ir ķīmijas skolotā-
ja – viņa strādā Jelgavas 4. vidusskolā. 
Šo priekšrocību izmantojām attālināto 
mācību procesā – kopā izstrādājām 
darba plānus, metodiskos materiālus, 
uzņēmām videofilmiņas par dažādām 
ķīmijas tēmām un vēlāk publicējām 
«Youtobe», lai tas skolēniem ir mā-
cību materiāls. Neskatoties uz savu 
cienījamo vecumu, šajā laikā apguvām 
tik daudz jauno tehnoloģiju! Un, šķiet, 
tieši tāpēc man patīk darbs ar jaunie-
šiem – ir jābūt nepārtrauktā attīstībā, 
jādomā par savu izaugsmi, par jaunām 
pieejām sava priekšmeta pasniegšanā. 
Gribas ticēt, ka mums izdevās pārvarēt 
arī šo laiku, jo skolēnu atsauksmes 
bija labas, taču darbs klasē tomēr 

nav aizstājams. Klasē vairāk izjūti 
skolēnus, redzi, kam vajadzīga lielāka 
uzmanība. Lai gan skolēni stundām 
pieslēdzās, uzdevumus pildīja, tomēr 
nebija personīgā kontakta, un šobrīd 
daļai skolēnu zināšanās ir robs, jo līdz 
galam nav izprasta kāda tēma, kāds 
uzdevums. To caur datora ekrānu ir 
grūti sajust.  

Uzskatu, ka skolotāja galvenais 
uzdevums ir cienīt tos, kurus māci, 
un tad arī viņi cienīs tevi, ir jābūt 
godīgam, jo jaunieši ļoti jūt divkosību. 
Turklāt uzticētais darbs ir jādara ar 
visu sirdi – ja esmu uzņēmusies mācīt, 
tad tas ir jādara ar pilnu atdevi un tā, 
lai manu priekšmetu klasē saprastu 

ikviens skolēns, ne tikai apķērīgākie. 
Nenoliegšu, sabiedrībā valda stereo-
tips, ka ķīmija jauniešiem ir bieds, 
grūts priekšmets, ko tikai retais grib 
mācīties. Taču tā nav. Vienkārši – ne 
visiem padodas. Man ir ļoti svarīgi, lai 
katrs skolēns, arī tas, kuram ķīmija it 
kā nepatīk, no stundas aiziet sapratis 
to, ko esmu stāstījusi. 

Jāatzīst, man netīk, ja mani pārlieku 
slavē, jo uzskatu, ka tikai daru to, kas 
man patīk un padodas – mācu jaunie-
šiem ķīmiju. Neesmu no redzamāka-
jiem skolas pedagogiem, taču kolēģi 
mani zina pēc darbiem, un acīmredzot 
tie ir tik vērti, lai izvirzītu mani Patei-
cības rakstam.»

Aleksandrs Smirnovs, 
Jelgavas 5. vidusskolas direk-

tores vietnieks, matemātikas un 
informātikas skolotājs:

«Izvēle kļūt par skolotāju bija ap-
zināta. Mani saistīja matemātika un 
programmēšana, un saredzēju divas 
iespējas – aiziet pētniecībā vai strādāt 
skolā. Izvēlējos otro, jo gribēju dalīties 
zināšanās, un kur tad atrast vēl piemēro-
tāku darbu kā pedagogs! Mums uzticēts 
ārkārtīgi atbildīgs darbs, jo mēs veidojam 
nākamo paaudzi, jaunos speciālistus, 
personības, no mūsu rīcības daudz kas 
atkarīgs. Mani vienmēr uztraucis, lai 
es kādam jaunietim nejauši neaplaužu 
spārnus. Tāpat vienmēr paturu prātā, ka 
līdztekus maniem priekšmetiem man vi-
ņiem ir jāiemāca trīs pamatvērtības – būt 
godīgiem, būt taisnīgiem un nepadoties 
arī tad, ja kaut kas neizdodas. Diemžēl tā 
šobrīd ir problēma – skolēni nobīstas jau 
pie pirmajām grūtībām un uzreiz paziņo 
«man nepatīk!», «es nedarīšu!». Bet ir 
jāmēģina, un, ja pats kaut ko nezini, 
jāpajautā kādam, kurš zina.  

Esmu no Maltas, bet skolotāja darbs 
2009. gadā mani atveda uz Jelgavu. Te 
izveidota ģimene, bērni mācās skolā, 
un šo pilsētu saucam par savējo. Kad 
pēc studijām Daugavpils Universitātē 
meklēju darbu, kādu svētdienas rītu 
man piezvanīja no Jelgavas 5. vidus-
skolas un aicināja uz pārrunām. Pēc 
tām sapratu, ka šī ir spēcīga skola, ar 
labiem rezultātiem matemātikā un da-
baszinātņu priekšmetos, tāpēc pieņēmu 
izaicinājumu pārcelties un strādāt tieši 
šeit, lai kopā ar kolēģiem skolā attīstītu 
robotikas un inženierzinātņu virzienu. 
Man patīk darbs ar skolēniem, rast me-
todes, kā viņus ieinteresēt apgūt manus 
priekšmetus, un līdz šim tas veiksmīgi iz-

devies. Tiesa, pagājušais mācību gads un 
attālinātās mācības bija pārbaudījums 
gan mums, gan skolēniem, gan vecā-
kiem. Pandēmijas pirmajā vilnī, reaģējot 
uz situāciju, es skolā rosināju attālinātā 
mācību procesa nodrošināšanai izman-
tot tiešsaistes platformu «Microsoft Te-
ams» – izstrādāju un licencēju pedagogu 
profesionālās pilnveides programmu, 
apmācīju kolēģus, lai viņiem vieglāk 
pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem, 
un skolēnus. Tas viss – lai mūsu skolē-
niem un viņu vecākiem mācību process 
būtu pēc iespējas vienkāršāks un skolēns 
iegūtu zināšanas. Šajā platformā mums 
notika viss – aizvadījām tiešsaistes 
stundas, skolotāji ievietoja uzdevumus, 
un ar dažiem klikšķiem skolēni un ve-
cāki visam tika klāt. Ļoti būtiski tas bija 
jaunākajās klasēs, kamēr skolēni vēl nav 
tik prasmīgi IT lietošanā un vajadzīga ve-
cāku iesaiste. Strādāt klasē viennozīmīgi 
ir daudz vienkāršāk – ja skolēns kaut ko 
nezina, pienāc un parādi, bet attālinātajā 

darbā tas ir sarežģītāk, turklāt bērniem 
tehnoloģiskais nodrošinājums ir tik 
atšķirīgs. Viens strādā ar planšetdatoru, 
cits – ar telefonu, vēl kāds – ar datoru. 
Videokameru nav, un tu neredzi, ko 
skolēns dara, cik daudz no stāstītā viņš 
sapratis… Klātienē bērni daudz vairāk 
koncentrējas, skolotājs viņus redz un 
jūt, saprot, kuram nepieciešama palī-
dzība, kuru nepieciešams mazliet vairāk 
motivēt.

Man vienmēr svarīgi ir bijis skolai pie-
saistīt jaunos speciālistus, tāpēc, strādājot 
5. vidusskolā, labprāt uzņemos vadīt 
praksi LLU studentiem vai Jelgavas 
tehnikuma audzēkņiem, kuri mācās IT 
jomā. Piemēram, šajā mācību gadā mūsu 
skolā informātiku pasniedz mūsu bijusī 
absolvente LLU Informācijas tehnoloģiju 
fakultātes studente, kurai nodrošinājām 
prakses vietu.»

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, 
foto Ivars Veiliņš
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  Jelgavā deklarētās politiski represētās personas līdz 15. novembrim Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 var pieteikties vienreizēja 
pabalsta saņemšanai.

Jelgavas pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām 50 eiro apmērā tiek 
piešķirts reizi gadā – novembrī, līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. 
Lai saņemtu pabalstu pirmo reizi, personai jādodas uz Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi 
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetu, kur jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un attiecīgo statusu apliecinošs dokuments. Ja 
pabalstu pieprasa atkārtoti, iesniegumu var iesniegt klātienē, atstāt pastkastītē 
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē vai nosūtīt pa pastu: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, 
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001, vai nosūtīt pa e-pastu soc@soc.
jelgava.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Iesniegumā lūgums norādīt arī savu kontakttālruni, lai neskaidrību gadījumā ar 
personu var sazināties. Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā kredītiestādes kontā. Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības 
valstī, klientiem, ierodoties Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, ir jālieto mutes un 
deguna aizsargmaska.

Represētie var pieteikties pabalstam

«Jelgavas Vēstnesis»   
Metiens: 28 000 eks.    Iznāk reizi mēnesī

Izdevējs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 111. kabinets, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

Galvenā redaktore: 
Kristīne Langenfelde, tālrunis 63048801, 
e-pasts: 
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv

Druku nodrošina:  
SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.  Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

   Ik rudeni privātmāju iedzīvotājiem aktualizējas 
jautājums, ko darīt ar savāktajām koku lapām. 
Jelgavas Pašvaldības policijā uzsver: pilsētā 
lapas dedzināt un novietot tām neparedzētās 
vietās, tostarp atkritumu konteineros, ir aizliegts. 
Jelgavnieki lapas līdz pieciem 100 litru ietilpības 
maisiem darbdienās un neierobežotā daudzumā 

brīvdienās bez maksas var nodot kādā no trim pilsētas dalīto atkritumu vākšanas 
(DAV) laukumiem – Ganību ielā 84, Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6. Pakalpojums 
paredzēts tikai Jelgavas iedzīvotājiem, tāpēc pirms iebraukšanas laukumā jāuzrāda 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kurā atspoguļota transportlīdzekļa īpašnieka 
vai turētāja deklarētā adrese. 

Lai atvieglotu DAV laukumu darbu, līdz 31. oktobrim atkritumu poligonā 
«Brakšķi» būs novietots speciāls konteiners, kur tikai Jelgavas iedzīvotāji bez 
maksas var nodot savāktās koku lapas pēc tādiem pašiem noteikumiem kā  
DAV laukumos. 

Savukārt juridiskām personām pašām par saviem līdzekļiem jāorganizē lapu 
nodošana poligonā «Brakšķi» vai jāpasūta šis pakalpojums SIA «Jelgavas 
komunālie pakalpojumi». DAV laukumos no juridiskajām personām lapas 
netiek pieņemtas. SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvā šādus maksas 
pakalpojumus: pieteikt lielmaisu, kura ietilpība ir līdz 1000 kilogramiem, vai 
konteineru ar ietilpību līdz septiņiem kubikmetriem vai lapas pašiem nogādāt 
atkritumu poligonā «Brakšķi». Plašāka informācija par pakalpojumiem un to 
izmaksām pieejama uzņēmuma mājaslapā www.komunalie.lv vai pa tālruni 
63026010, 28626261.

Lapas bez maksas var nodot dalīto 
atkritumu vākšanas laukumos

Notiks ūdens apgādes sistēmas 
profilaktiskā dezinfekcija

UZMANĪBU – KONKURSS!

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sarūpētu balvu. 

Paldies 104 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās «Jelgavas Vēstneša» konkursā, 
kur bija jāatrod un jāsaskaita,

cik Jelgavas valstspilsētas logo publicēti 22. septembra numurā.

PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz bija publicēti 19 Jelgavas valstspilsētas logo. Pareizi atbildēja 84 dalībnieki.

BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors – Marta Ose, Einārs Antēns, Ruslana Dunkule, 
Leonīda Īriste, Marija Anna Čopa, Velta Freivalde, Uldis Markus, Jevgēnijs Kovzeļevs. 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība sazināsies ar katru konkursa uzvarētāju, 
lai informētu par iespēju saņemt balvu.

ATRODI SASKAITI ATBILDI

Cik Jelgavas valstspilsētas 
karogu publicēti?

Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts 
JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS KAROGS.

22. oktobrī  
no pulksten 8 līdz 12 zvani pa 

tālruni 63005574 
vai 63005567.

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt 
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.

  SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas 
profilaktisko dezinfekciju Jelgavā 25., 26. un 27. oktobrī ūdenim iespējams neliels 
hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs 
pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt.  Kristīne Langenfelde

Oktobra sākumā SIA «Jel-
gavas tirgus» vadība uz 
tikšanos aicināja tirdz-
niecības centra «Rosme» 
īrniekus, lai informētu 
par uzņēmuma lēmumu ar 
31. decembri tirdzniecības 
centru slēgt. Lai tirgotāji 
varētu turpināt darbu, vi-
siem esošajiem īrniekiem 
«Jelgavas tirgus» pie-
dāvā citas nomas telpas. 
Tirdzniecības centrs tiks 
slēgts, jo ēku paredzēts 
rekonstruēt.

SIA «Jelgavas tirgus» direktors 
Andris Vaišļa informē, ka ēkā 
ilgstoši nav veikts kapitālais re-
monts un arī Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests savā pēdējā 
atzinumā norādījis, ka ēka nav ap-
rīkota ar atbilstošu ugunsdzēsības 
iekārtu un hidrantiem, tādējādi 
tās turpmāka ekspluatācija nav 
pieļaujama. «Pēdējo mēnešu lai-
kā ar atsevišķiem īrniekiem jau 
vienojāmies par citu «Jelgavas 
tirgum» piederošu telpu nomu, lai 

Gada beigās slēgs tirdzniecības 
centru «Rosme»; ēku rekonstruēs

pamazām atbrīvotu tirdzniecības 
centru,» skaidro A.Vaišļa.

Šobrīd no ēkas 900 kvadrātmet-
riem iznomāti ir 250 kvadrātmet-
ri, un tur atrodas 11 tirdzniecības 
vietas. Tās izmanto desmit juridis-
kas personas. «Katram no šiem 
īrniekiem piedāvājam citas telpas 
tirgus teritorijā, nepaaugstinot 
īres cenu. Divas tirdzniecības 
zāles varam ierīkot tirgus telpās 
gar Uzvaras ielu, kā arī bijušajā 
kafejnīcā, vēl ir iespēja nomāt 

kioskus preču tirgū. Kad īrnieki 
būs izvēlējušies sev piemērotākās 
telpas, tās attiecīgi aprīkosim,» 
skaidro A.Vaišļa.

Tā kā šobrīd teritorijā pie dzelz-
ceļa stacijas tiek būvēts jaunais 
tirgus, nākotnē «Rosmes» ēkai, 
visticamāk, būs citas funkcijas. 
«Pirms rekonstruēt ēku, izvērtē-
sim tās potenciālo pielietojumu 
nākotnē, sagatavosim rekonstruk-
cijas projektu un ēku atjaunosim,» 
tā A.Vaišļa.   

 Kristīne Langenfelde

23. septembra Jelgavas 
domes sēdē deputāti pie-
ņēma lēmumu, kas paredz: 
skolēni, kuriem skolā ir 
piešķirtas brīvpusdienas, 
arī šajā mācību gadā, mā-
coties attālināti, varēs 
saņemt pārtikas pakas.

Šajā mācību gadā skolēni varēs saņemt pārtikas pakas
Izglītības pārvaldes vadītāja 

Gunta Auza informē, ka, līdzīgi 
kā pagājušajā mācību gadā, arī 
šogad pārtikas pakas skolēniem 
komplektē skolas ēdināšanas 
uzņēmums, bet procesu koordinē 
klases audzinātājs un skolas va-
dība. Ņemot vērā mācību procesa 
organizēšanu pašreizējā epidemio-
loģiskajā situācijā, brīdī, kad kon-

krētiem skolēniem mācības notiks 
attālināti, viņi brīvpusdienu vietā 
varēs saņemt pārtikas paku. Par 
nepieciešamību saņemt pārtikas 
paku jāinformē klases audzinātājs. 

Pārtikas pakas skolēniem sāka 
izdalīt jau septembra beigās, un 
tās varēja saņemt arī par iepriek-
šējām septembra nedēļām, ja tajās 
skolēns mācījās attālināti.

 Kristīne Langenfelde

SIA «AKG Thermotech-
nik Lettland» rūpnīcā 
atklāta jauna alumīnija 
profilu ražotne. Līdz ar 
tās izveidi uzņēmums 
ir pilnībā apguvis un 
izmanto savulaik ie-
gādātās bijušās «AMO 
plant» ražotnes telpas.

Svinīgajā pasākumā pie-
dalījās uzņēmuma vadība un 
Jelgavas domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš. SIA «AKG 
Thermotechnik Lettland» 
finanšu direktors Kaspars 
Mazapšs stāsta, ka aptuveni 
80 metrus garās alumīnija pro-
filu ražošanas līnijas atklāšana 
nozīmē tāda ražošanas procesa 
ieviešanu «AKG Latvija», kāds 
līdz šim nebija nodrošināts 
nevienā citā «AKG» grupas 
uzņēmumā. Tas būtiski sa-
mazinās grupas uzņēmumu 
atkarību no materiālu pie-
gādātājiem, kā arī palielinās 
galaprodukta – alumīnija ra-
diatoru – ražošanas ātrumu un 
uzņēmuma pielāgošanās spēju 
pasūtījumu svārstībām. «Gadā 
paredzēts saražot ap 2000 ton-
nu alumīnija profilu un tā-
dējādi ar alumīnija profiliem 
nodrošināt «AKG Latvija» un 
citas «AKG» grupas rūpnīcas 

Eiropā. Kopējās inves-
tīcijas alumīnija pro-
filu ražotnē sasniedz 
aptuveni 12 miljonus 
eiro, un tās uzņēmuma 100 gadu 
pastāvēšanas vēsturē ir lielākās 
investīcijas, kas veiktas tikai 
vienas iekārtas iegādei. Jau-
najā alumīnija profilu ražotnē 
sākotnēji būs apmēram 15 dar-
binieki un tiks ražoti apmēram 
200 dažādas formas un izmēra 
alumīnija profilu veidi,» stāsta 
K.Mazapšs.

Šobrīd ražotnē vēl tiek testētas 
un iestatītas iekārtas, bet sērij-
veida produkcijas ražošana tiks 
uzsākta pēc iestatīšanas darbu 
pabeigšanas un nepieciešamo 
ražošanas atļauju saņemšanas.

Paralēli tam uzņēmums pa-
plašina arī savu pamatdarbību, 
bijušajās «AMO plant» telpās 
izveidojot otru alumīnija radia-
toru ražotni. Paredzēts, ka šis 
darbs tiks pabeigts līdz gada 
nogalei. «Tādējādi uzņēmumam 
«AKG Latvija» Jelgavā līdz gada 
beigām būs divas alumīnija ra-
diatoru ražošanas rūpnīcas un 
viena alumīnija profilu ražotne. 
Tādēļ arvien aicinām darbā 
dažādu profesiju metālapstrā-
des darbiniekus gan alumīnija 
profilu, gan jaunajā radiatoru 
ražotnē,» uzsver K.Mazapšs.

«AKG Thermotechnik Lettland» paplašina 
ražošanu un atklāj jaunu ražošanas līniju

Foto: Ivars Veiliņš
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 Kristīne Langenfelde

Valsts operatīvā medicīnis-
kā komisija Latvijā izslu-
dinājusi ārkārtas situāciju 
medicīnā. Lai samazinātu 
saslimstības risku, ņemot 
vērā epidemioloģisko stā-
vokli un pieaugošo ārst-
niecības iestādes noslodzi, 
Jelgavas pilsētas slimnīcā 
noteiktas vairākas izmaiņas 
pakalpojumu sniegšanā.  

Kopš 19. oktobra pulksten 18 slēg-
ta Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu 
nodaļa. Taču, kā uzsver Jelgavas pil-
sētas slimnīcas valdes loceklis Kārlis 
Smilga, lai nodrošinātu stacionāro 
pediatrijas pakalpojumu pieejamību, 
mazos pacientus slimnīcā turpinās 
pieņemt dienas stacionārā katru 
darba dienu no pulksten 8 līdz 16, 
kā arī tiks nodrošināta diennakts 
neatliekamā medicīniskā palīdzība 
slimnīcas Uzņemšanas nodaļā.  
Šādu lēmumu Valsts operatīvā 
medicīniskā komisija pieņēmusi, jo 
valstī tiek meklēti papildu resursi 
Covid-19 pacientu uzņemšanai. 
Slēdzot Bērnu nodaļu, Jelgavas 
slimnīcā tiks izveidotas vēl 20 Co-
vid-19 pacientu aprūpes gultas. 
Tas nozīmē, ka kopumā Jelgavas 
slimnīcā būs 60 Covid-19 pacientu 
gultasvietas. K.Smilga skaidro, ka 
visas 40 līdz šim pieejamās gultasvie-
tas ir aizpildītas.

Jāatgādina, ka no pagājušā 
gada 6. novembra līdz šā gada 15. 
jūlijam Jelgavas pilsētas slimnīcā 
Bērnu nodaļa jau bija slēgta, tur 

izvietojot Covid-19 pacientus.
«Šobrīd situācija mazliet atšķiras, 

jo mēs slēdzam tikai stacionēšanās 
iespēju mazajiem pacientiem, bet 
dienas stacionārā varēs ārstēties 
arī turpmāk. Jāatzīst, ka šā brīža 
epidemioloģiskajā situācijā, kad vien 
iespējams, gan ģimenes, gan ārsti 
izmanto iespēju bērnus neievietot 
slimnīcā, bet gan ārstēšanos turpināt 
dienas stacionārā,» stāsta K.Smilga, 
piebilstot, ka pagājušajā nedēļā 
Bērnu nodaļā bija aizņemtas tikai 
septiņas gultasvietas.

Ja pacientam būs nepieciešama 
diennakts medicīniskā uzraudzība, 
viņš tiks novirzīts uz Bērnu klīnisko 
universitātes slimnīcu.

Šobrīd noteikts, ka šādas izmai-
ņas slimnīcas darbā būs spēkā līdz  
2022. gada 11. janvārim.

Jelgavas pilsētas slimnīcā noteik-
tas arī citas izmaiņas pakalpojumu 
sniegšanā: 

– stacionāro pacientu apmeklē-
jums (izņemot Covid-19 aprūpes 
nodaļu, kur pacientu apmeklējumi 
nav atļauti) pieļaujams tikai neat-
liekamos gadījumos, tikai vienam 
apmeklētājam ar ārstējošā ārsta 
atļauju, uzrādot sadarbspējīgu Co-
vid-19 vakcinācijas sertifikātu; 

– stacionāra pacients vai pacienta 
pavadošā persona (Dzemdību nodaļā 
un Bērnu nodaļā) nepamet nodaļas 
telpas bez ārsta vai māsas atļaujas 
visu stacionēšanās periodu; 

– Dzemdību nodaļā pacientes 
tuvu stāvošu personu apmeklējums/
dalība dzemdībās pieļaujama tikai ar 
sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas 
sertifikātu;

– paciņas pacientiem var nodot 
garderobistei, un nodošana iespē-
jama tikai garderobes darba laikā: 
darbdienās no pulksten 8 līdz 19, 
brīvdienās no pulksten 8 līdz 18. 
Uz paciņas skaidri un salasāmi 
jānorāda pacienta vārds, uzvārds 
un nodaļa. Paciņa jāiesaiņo tā, lai 
personāls var pārlūkot tās saturu, 
jo slimnīcā aizliegts pacientiem 
nogādāt alkoholu, cigaretes, asus 
priekšmetus;

– ambulatorie pakalpojumi tiek 
sniegti tikai ar iepriekšēju pie-
rakstu. Pierakstīties iespējams 
attālināti – pa tālruni vai slimnī-
cas mājaslapā www.jpslimnica.lv. 
Kontaktinformācija: Ambulatorās 
nodaļas speciālisti – 63030364; 
diagnostiskās radioloģijas izmek-
lējumi – 63030136; endoskopiskie 
izmeklējumi – 63030364; fizikālās 
procedūras, masāža – 63030137; 
fizioterapija – 63030638; Holtera 
monitorēšana, veloergometrija 
– 63030364; SIA «Centrālā labora-
torija» – 67334433 vai www.labora-
torija.lv; SIA «Vizuālā diagnostika» 
(magnētiskās rezonanses izmek-
lējumam) – 63049602, 22016937.

Jelgavas pilsētas slimnīcas vadī-
ba aicina iedzīvotājus uz sadarbību 
šajā epidemioloģiski nedrošajā 
laikā. «Aicinām pacientus tikai 
neatliekamos gadījumos apmeklēt 
slimnīcas Uzņemšanas nodaļu, 
savukārt citās situācijās vispirms 
vērsties pie sava ģimenes ārsta,» 
uzsver K.Smilga. Brīvdienās, kad 
ģimenes ārsti nav pieejami, pacienti 
aicināti zvanīt pa ģimenes ārstu 
konsultatīvo tālruni 66016001. 

Jelgavas slimnīcā slēdz Bērnu nodaļu un 
nosaka izmaiņas pakalpojumu sniegšanā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, 
Jelgavas pašvaldības administrācija, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 
iedzīvotājus aicina pakalpojumus pēc iespējas saņemt attālināti. Daļa iestāžu 
ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē neapkalpo, bet citās noteikti ierobe-
žojumi. Iestādēs, kurās klienti tiek apkalpoti klātienē, jāievēro epidemioloģiskās 
drošības prasības, tostarp jālieto sejas maska un jāievēro divu metru distance. 

Klientu apkalpošanas kārtība 
pašvaldības administrācijā un iestādēs

 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar Ministru kabineta lē-
mumu par obligātu vakcinā-
ciju pret Covid-19 veselības, 
sociālās aprūpes, izglītības 
jomā, publiskajā pārvaldē 
un pašvaldībā strādājošiem 
augusi interese par vakci-
nēšanos. Jelgavā vakcīnu 
pret Covid-19 iedzīvotāji var 
saņem vakcinācijas centrā 
Zemgales Olimpiskajā cen-
trā (ZOC), SIA «Jelgavas po-
liklīnika», SIA «Medicīnas 
sabiedrība «Optima  1»», 
SIA  «Zemgales veselības 
centrs» un pie ģimenes ār-
stiem. 

Reaģējot uz situāciju, šonedēļ 
palielināta vakcinācijas centra ZOC 
kapacitāte. «Esam pārcēlušies uz 
plašo gaiteni centra 2. stāvā, un vak-
cināciju nodrošina piecas brigādes 
līdzšinējo trīs vietā. Vidēji dienā katra 
brigāde apkalpo 150 cilvēkus. No 
šīs nedēļas vakcinācijas centrs ZOC 
atsāk darbu pirmdienās, un oktobrī 
papildus strādāsim arī ceturtdienās, 
tāpat par stundu esam pagarinājuši 
darba laiku. Sekojam līdzi situācijai 
un, ja būs nepieciešams, strādāsim 
vēl kādu dienu,» stāsta AS «Vese-
lības centru apvienība», kas no-
drošina vakcināciju ZOC, pārstāve 
poliklīnikas «Aura» direktore Anita 
Kamenščikova. Vakcinācijai iedzī-

votāji aicināti iepriekš pieteikties, 
taču katru dienu tiek nodrošināta 
arī «dzīvā rinda». Pieteikties vak-
cinācijai ZOC var mājaslapā www.
manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. 
Vakcinācijas punkts ZOC strādā 
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 
un sestdienās no pulksten 9 līdz 19 
un svētdienās no pulksten 9 līdz 
18. Vakcinācijas punkta pārstāve 
norāda, ka iespējams vienoties arī 
par lielāku darba kolektīvu vakci-
nāciju konkrēta uzņēmuma telpās. 
Ja radušās neskaidrības saistībā ar 
vakcinēšanos ZOC, lūgums zvanīt 
pa tālruni 22338272. 

Vakcināciju pret Covid-19 turpi-
na arī vairākas pilsētas medicīnas 
iestādes. Pieteikties vakcinēšanai 
SIA «Jelgavas poliklīnika» var tī-

Vakcinācijas centrs ZOC 
palielina kapacitāti; vakcīnu var 
saņemt arī pie ģimenes ārstiem

mekļvietnē manavakcina.lv, pa tālru-
ni 8989 vai sazinoties ar poliklīnikas 
reģistratūru pa tālruni 63022101. 
Vakcīnas saņemšanai SIA «Medi-
cīnas sabiedrība «Optima 1»» var 
pieteikties pa tālruni 63022987, bet 
vakcinēšanai Zemgales Veselības 
centrā – mājaslapā www.zvc.lv iz-
mantojot e-pierakstu vai sazinoties 
ar reģistratūru pa tālruni 63084004. 
Vakcinēšanu mūsu pilsētā turpina arī 
ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās 
ar Nacionālo veselības dienestu un 
sniedz valsts apmaksātus veselības 
aprūpes pakalpojumus. Ģimenes 
ārsti vai nu vakcinē savā praksē vai 
nosūta vakcinēties uz vakcinācijas 
kabinetu ārstniecības iestādē, ar 
kuru konkrētā ģimenes ārsta prakse 
sadarbojas. 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS  
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Pašvaldības administrācija, tostarp 

Klientu apkalpošanas centrs, klātienē 
pieņem apmeklētājus ar sejas masku 
un derīgu Covid-19 sertifikātu, kas 
jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu 
dokumentu. Apmeklētāju pieņemša-
nas laiks: pirmdienās no pulksten 9 
līdz 12 un no 17 līdz 19; no otrdienas 
līdz ceturtdienai no pulksten 9 līdz 
12 un no 15 līdz 17; piektdienās no 
pulksten 9 līdz 12.

Klientu apkalpošanas centrā Co-
vid-19 sertifikātu var izdrukāt, uzrā-
dot personu apliecinošu dokumentu. 
Dokumentus pašvaldībā var iesniegt 
pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

Ar pašvaldības administrācijas spe-
ciālistiem var sazināties pa tālruni:
• Klientu apkalpošanas centrs – 
63005522, 63005537;
• dzīvesvietas deklarēšana – 
63005503;
• Finanšu nodaļa – 63005550;
• Būvvalde – 63005576;
• Būvinspekcija – 63005566;
• Pašvaldības īpašumu pārvalde – 
63005518;
• dzīvokļu jautājumi – 63005523;
• licencēšanas jautājumi – 63005528;
• Attīstības un pilsētplānošanas pār-
valde – 63005569;
• informatīvais izdevums «Jelgavas 
Vēstnesis» – 63048800.

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
Iedzīvotāju pieņemšana iespēju 

robežās notiek attālināti, tālrunis 
informācijai 63048914, 63007224, 
e-pasts soc@soc.jelgava.lv. Ārkārtējās 
situācijas laikā klientiem, kuriem 
trūcīgas vai maznodrošinātas māj-
saimniecības statusa periods beidzas 
oktobrī vai vēlāk, tas automātiski bez 
klienta iesnieguma tiek pagarināts 
līdz 28. februārim. 

Pārējām personām iesniegums, 
pretendējot uz sociālo atbalstu, 
jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldei, 
ievietojot to pastkastītē pie Infor-
mācijas kabineta (115. kabinets), 
nosūtot pa e-pastu soc@soc.jelgava.
lv (jāparaksta ar drošu elektronisko 
parakstu), iesniedzot caur portāla 
www.latvija.lv e-pakalpojumu «Ie-
sniegums iestādei» vai nosūtot pa 
pastu klienta oriģināli parakstītu 
iesniegumu, adrese: Jelgavas Soci-
ālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara 
Kalpaka iela 9, LV-3001. 

BĀRIŅTIESA
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka pa 

tālruni 63081700.  

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Dzimtsarakstu nodaļa pakalpoju-

mus aicina saņemt attālināti – elek-
troniski portālā www.latvija.lv vai 
pa e-pastu dzimt@dome.jelgava.lv 
(dokuments jāparaksta ar drošu elek-
tronisko parakstu) vai pa pastu, adre-
se: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001.

Reģistrēt dzimšanas, laulību un 
miršanas faktu klienti var tikai pēc 
pieraksta, iepriekš piesakoties pa 
tālruni 63080522. 

IESTĀDE «PILSĒTSAIMNIECĪBA»
Apmeklētājiem iepriekš jāpiesakās 

pa tālruni 63084470, apmeklējuma 
laikā obligāti jālieto sejas maska un 
jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts 
un personu apliecinošs dokuments.

Nodevu samaksa, inženiertopogrā-

fisko plānu, būvniecības ieceru, 
tehnisko noteikumu, atzinumu 
izsniegšana vai saskaņošana notiek 
elektroniski.

Apbedīšanas pakalpojumu snieg-
šana organizēta tikai pēc iepriekšējas 
pieteikšanās. Apmeklējuma laikā 
jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts 
un personu apliecinošs dokuments. 
Izvērtējot pakalpojuma nozīmību, 
noteikts: ja pakalpojuma pieprasītājs 
nevar uzrādīt Covid-19 sertifikātu, 
viņam jābūt identificējamam. Apbe-
dīšanas pakalpojumus var saņemt 
no pirmdienas līdz ceturtdienai no 
pulksten 15 līdz 17 un piektdienās 
no pulksten 12.30 līdz 14. Tālrunis 
informācijai 29238810, 63023845.

JELGAVAS KULTŪRAS NAMS 
Jelgavas kultūras nams pieejams, 

uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu 
un personu apliecinošu dokumentu. 
Izņēmums ir bērni līdz 12 gadiem, 
kuri dodas uz kādu no iestādes «Kul-
tūra» amatiermākslas kolektīvu indi-
viduālajiem mēģinājumiem. Bērniem 
no 12 gadu vecuma pie ieejas jāuzrāda 
derīgs Covid-19 sertifikāts vai pēdējo 
72 stundu laikā veikta skrīninga testa 
negatīvs rezultāts. 

JELGAVAS BIBLIOTĒKAS
Bibliotēkas aicina lasītājus iz-

mantot iespēju grāmatas rezervēt 
e-katalogā mājaslapā www.jelgavas-
biblioteka.lv. Klātienē pakalpojumi 
pieejami tikai reģistrētajiem lietotā-
jiem. Datoru bibliotēkās var izmantot 
ne ilgāk par 30 minūtēm. Bibliotēkās 
notiekošos pasākumus un lasītavu 
var apmeklēt, tikai uzrādot Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu. 

REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS
Jelgavas Svētās Trīsvienības baz-

nīcas tornī un mājā Vecpilsētas ielā 
14 klātienē tiek uzņemti apmeklētāji 
tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu. 

ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS 
VĒSTURES UN MĀKSLAS 

MUZEJS UN ĀDOLFA ALUNĀNA 
MEMORIĀLAIS MUZEJS

Muzeja pakalpojumi klātienē pie-
ejami, uzrādot Covid-19 sertifikātu. 
Izņēmums ir bērni līdz 12 gadu ve-
cumam, kuri muzeju apmeklē pieau-
gušā pavadībā. Bērniem no 12 gadu 
vecuma jāuzrāda pēdējo 72 stundu 
laikā veikta skrīninga testa negatīvs 
rezultāts vai Covid-19 sertifikāts. 

SIA «JELGAVAS NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA PĀRVALDE»

Ārkārtējās situācijas laikā klienti 
tiek apkalpoti tikai attālināti. Dzī-
vokļu īpašnieki ar apsaimniekotāju 
aicināti sazināties telefoniski vai elek-
troniski, izmantojot uzņēmuma infor-
matīvo sistēmu. JNĪP Klientu apkal-
pošanas daļas tālrunis – 63021828. 
Mājas pārvaldnieku tālruņa numuri 
pieejami mājaslapā www.nip.lv, sadaļā 
«Kontakti».

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
Iedzīvotāji aicināti pakalpojumus 

saņemt attālināti. Abonentu apkal-
pošanas daļa – e-pasta adrese dati@
ju.lv, tālrunis 63022886; biroja admi-
nistratore – e-pasta adrese jelgavas.
udens@ju.lv; tālrunis 63023575. 
Klātienē pieņem apmeklētājus ar 
Covid-19 sertifikātu.

Foto: Ivars Veiliņš
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Avots: iestāde «Pilsētsaimniecība»

Grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde šogad Jelgavā veikta

Līču ielas posmā 
no Prohorova ielas 

līdz Upes ielai 

2061,4 m2 platībā

Emburgas ielas posmā 
no Prohorova ielas līdz Upes ielai 

2189,1 m2 platībā

Birzes ielas posmā 
no Neretas ielas 

līdz Emburgas ielai 

3036,4 m2 platībā

Cepļu ielas posmā 
no Cepļu ielas Nr.1 

līdz Cepļu ielai Nr.18 

3152,9 m2 platībā

Dārza ielas posmā 
no Pulkveža Oskara 

Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai 

2393,2 m2 platībā

Egas ielas posmā 
no Dambja ielas 
līdz Maija ielai 

1381,8 m2 platībā

Iecavas ielas posmā 
no Izstādes ielas 

līdz Valgundes ielai 

1418,90 m2 platībā

Kārļa ielas posmā 
no Kazarmes ielas 
līdz Zvejnieku ielai 

2872,30 m2 platībā 

Akmeņu ielas posmā 
no Imantas ielas 

līdz Kronvalda ielai 

1077,5 m2 platībā

Platones ielas posmā 
no Salnas ielas līdz Platones ielai Nr.75 

2258,5 m2 platībā

Kronvalda ielas posmā 
no Imantas ielas līdz Pumpura ielai 

1755,10 m2 platībā

 Ritma Gaidamoviča

Lai nodrošinātu komfortablā-
kus braukšanas apstākļus un 
samazinātu ielu uzturēšanas 
izmaksas, šogad no maija 
līdz septembrim 11 pilsētas 
grantēto ielu posmos veikta 
divkārtu virsmas apstrāde.

Pašvaldības iestādē «Pilsētsaim-
niecība» informē, ka kopumā virs-
mas apstrāde šogad veikta 11 ie-
lās 23 587 kvadrātmetru platībā. 
Līdztekus šiem darbiem noregulēts 
komunikāciju kapju un sadzīves ka-
nalizācijas aku vāku augstums, kā arī 
papildinātas nomales. Grants seguma 
ielu divkārtu virsmas apstrāde šogad 
notikusi Līču ielas, Emburgas ielas, 

Šogad ielu seguma divkārtu virsmas 
apstrāde pilsētā veikta 11 ielās

Birzes ielas, Cepļu ielas, Dārza ielas, 
Egas ielas, Iecavas ielas, Kārļa ielas, 
Kronvalda ielas, Akmeņu ielas un 
Platones ielas posmos.

Lai uzlabotu satiksmes drošību, 
Līču ielā, Emburgas ielā, Birzes ielā, 
Cepļu ielā, Dārza ielā, Iecavas ielā, 
Kronvalda ielā, Akmeņu ielā un Pla-
tones ielā noteikts maksimālā ātruma 
ierobežojums līdz 30 kilometriem 
stundā. Grants seguma ielās krusto-
jumos ar ielām, kurās veikta divkārtu 
virsmas apstrāde, uzstādītas ceļa 
zīmes Nr.206 «Dodiet ceļu».

Divkārtu virsmas apstrāde ir ielu 
uzturēšanas veids, kuru izmanto 
gan uz melna seguma, gan uz grants 
ielām. Grants seguma ielām tiek 
uzklāts šķembu slānis un melnā 
sega – bituma emulsija, tādējādi ielas 

segums vairs neput, tiek nodrošināti 
komfortablāki braukšanas apstākļi, 
kā arī samazinās ielu uzturēšanas 
izmaksas, jo iela nav jāgreiderē un 
jāatputekļo. Ielas virsmas segums 
iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr 
tas nav pielīdzināms asfalta noturībai 
un nestspējai, tādēļ to var sabojāt 
intensīva kravas transporta satiksme 
vai pārgalvīga manevrēšana.

Šajās ielās pastiprināti tiek uzrau-
dzīta satiksmes drošība un veikta 
satiksmes intensitātes uzskaite. Tiek 
izvērtēti piemērotākie risinājumi 
par papildu maksimālā braukšanas 
ātruma ierobežojumiem, piemēram, 
ātrumvaļņu izbūve. Ātrumvaļņu 
ierīkošana tiks izvērtēta 2022. gada 
budžeta ietvaros. Darbi tiks organizēti 
saskaņā ar piešķirto budžetu.

 Ritma Gaidamoviča

Sākušies Jelgavas pašvaldī-
bas operatīvās informācijas 
centra (POIC) ēkas Sarmas 
ielā 4 energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbi.

Piesaistot Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda finansējumu projektā 
«Jelgavas pašvaldības operatīvās 
informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 
energoefektivitātes paaugstināšana», 
pašvaldībai piederošā ēka tiek silti-
nāta ar mērķi ilgtermiņā samazināt 
siltumenerģijas patēriņu un ar to 
saistītās izmaksas, kā arī radīt mūs-
dienu prasībām atbilstošu darba vidi. 
29. jūlijā Jelgavas pašvaldība noslēdza 
būvdarbu līgumu ar SIA «Build-In-
vest Latvia», kas uzvarēja iepirkuma 
konkursā. Sarmas ielā 4 darbi jau 
sākti. 

POIC Projektu vadības nodaļas 
vadītāja Mārīte Ieviņa stāsta, ka 
šobrīd jau daļēji nosiltināts cokols, ar 
būvniekiem saskaņoti logu izmēri, lai 
tos varētu pasūtīt un nomainīt visā 
ēkā. Projekta gaitā POIC ēkai papil-
dus tiks nosiltināts jumta pārsegums, 
ārsienu konstrukcijas, rekonstruēts 

ēkas ieejas mezgls, izbūvēti saules 
aizsegi jeb fasādes žalūzijas un eva-
kuācijas kāpnes. Tāpat rekonstruēs 
un sabalansēs apkures sistēmu, uz-
labos siltummezgla automatizācijas 
sistēmu, rekonstruēs ventilācijas 
sistēmu, nomainīs apgaismojumu un 

izbūvēs zibens aizsardzības sistēmu. 
Visus darbus plānots pabeigt desmit 
mēnešu laikā.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 
SIA «Build-Invest Latvia» būvdarbus 
veiks par kopējo summu 511 946,21 
eiro ar PVN.

Siltina POIC ēku
Foto: Ivars Veiliņš Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība turpina 
īstenot projektu «Proti un 
dari!» un aicina iesaistīties 
jaunus dalībniekus. Pro-
jekta mērķis ir motivēt un 
iesaistīt atbalsta pasākumos 
jauniešus vecumā no 15 līdz 
29 gadiem, kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un 
nav reģistrēti Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieki.

No 2016. gada līdz šā gada oktobrim 
individuālu atbalstu projektā saņēmu-
ši jau 196 jaunieši, no kuriem vairāk 
nekā puse pēc projekta ir vai nu uzsā-
kuši mācības, vai iesaistījušies darba 
tirgū. Šobrīd atbalstu saņem astoņi 
jaunieši un tiek gaidīti pievienojamies 
jauni dalībnieki. «Proti un dari!» 
mērķis ir iesaistīt atbalsta pasāku-
mos tos 15–29 gadus vecos jauniešus, 
kuri nestrādā, nav reģistrēti NVA kā 
bezdarbnieki un nemācās. Vispirms 
jaunietim tiek izraudzīts viņam 
piemērots programmas vadītājs un 
mentors, tad jaunietis tiek profilēts, 
lai apzinātu viņa vājās un stiprās 
puses, un rezultātā top individuāls 
darba plāns, lai jaunieti pēc iespējas 
sekmīgāk iekļautu sabiedriskajā dzīvē 
un darba tirgū. Individuālā atbalsta 
programma var ilgt līdz deviņiem 
mēnešiem, bet visbiežāk projektā 
jaunieši iesaistās 4–6 mēnešus. 

Jauniešu mentors Jānis Otikovs, 
kurš par mentoru strādā jau vairākus 
gadus, atzīst, ka jaunieša interese 
iesaistīties lielā mērā atkarīga no tā, 
kur viņš ir ieguvis informāciju par pro-
jektu. «Ja to atradis pats, motivācija 
mācīties, apgūt kaut ko jaunu, strādāt 
ar sevi ir daudzkārt lielāka nekā tad, 
ja projektā viņu mudinājuši iesaistīties 
vecāki vai draugi. Šādos gadījumos 
nepieciešama lielāka kontrole un mo-
tivēšana,» stāsta J.Otikovs, uzsverot, 
ka jaunietim ir jāapzinās – atbalsta 

pasākumu mērķis nav sarežģīt viņa 
dzīvi, bet gan palīdzēt iegūt izglītību, 
paaugstināt kvalifikāciju un viņa 
konkurētspēju darba tirgū. «Dažkārt 
ne jau tas, ka viņi atrod darbu vai 
izvēlas mācīties, ir būtiskākais – daudz 
svarīgāks ir morālais atbalsts, stimuls, 
lai jaunieši notic paši sev un rīkojas. 
Nereti jaunietim ir grūti saprast, ko 
viņš grib šajā dzīvē, taču kopīgiem spē-
kiem mums tas izdodas,» tā mentors. 

J.Otikovs skaidro, ka lielākoties 
projektā iesaistās jaunieši ar nepa-
beigtu izglītību, tādi, kuri ieguvuši 
arodu, bet nevēlas savā profesijā 
strādāt, vai arī jaunās māmiņas. «Pie-
mēram, kāda LLU absolvente, bērna 
kopšanas atvaļinājumā saprotot, ka 
vairs nevēlas strādāt savā profesijā, 
projektā ieguva grāmatvedes kvali-
fikāciju un šobrīd turpina darbu šajā 
jomā,» stāsta J.Otikovs, norādot, ka 
šī ir iespēja sevis pilnveidošanai, tur-
klāt bez maksas. Nepieciešama vien 
motivācija kaut ko savā dzīvē mainīt.   

Jaunietis projektā saņem regulāru 
mentora un programmas vadītāja 
atbalstu, kā arī dažādu speciālistu 
konsultācijas, piemēram, psihologa, 
karjeras konsultanta, logopēda. Tāpat 
šajā projektā iesaistītie bez maksas var 
apmeklēt kursus, iegūstot sertifikātu 
vai apliecību, un līdz šim dalībnieki iz-
vēlējušies mācīties svešvalodas, prog-
rammēšanu, lietvedības pamatus, 
apmeklēt skaistumkopšanas jomas 
kursus, aukles, autoiekrāvēja vadītāja 
kursus, B kategorijas autovadītāja 
kursus, grāmatvedības, metinātāja 
kursus. 

Jaunieši iesaistīties projektā «Proti 
un dari!» var, sazinoties ar kādu no 
programmas vadītājām Jelgavā –  
Daci Ekšu (tālrunis 29536996, e-pasts 
2402@tvnet.lv) vai Edīti Koma-
su-Dorbi (tālrunis 28366389, e-pasts 
edite.komasa@freelanceri.lv). 

Projekts «Proti un dari!» tiek īs-
tenots ar Eiropas Savienības fondu 
atbalstu programmā «Izaugsme un 
nodarbinātība».

Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, var 
pilnveidoties projektā «Proti un dari!»

 Ritma Gaidamoviča

Šomēnes Zemgales 
Olimpiskajā centrā 
(ZOC) sākta futbola 
laukuma mākslīgās 
zāles seguma no-
maiņa. Plānots, ka 
darbi tiks paveikti 
divu mēnešu laikā.

Saskaņā ar iepirkuma rezul-
tātiem ZOC futbola laukuma 
mākslīgo segumu (90x50 met-
ri) maina SIA «Sporta halle». 
Plānotais darbu finansējums ir  
34 230 eiro bez PVN.  

Jāpiebilst, ka šomēnes tiek 
renovēts arī ZOC Jāņa Lūša 
stadiona tribīņu segums. «Se-
gums zem krēsliem savu laiku 
ir nokalpojis, ietekmi uz to 
atstājusi saule un nokrišņi. Re-
novācija ļaus novērst mitruma 
nokļūšanu zem tribīņu seguma 
un tālāk telpās,» stāsta ZOC 
valdes loceklis A.Ozollapa. Sa-
skaņā ar būvdarbu iepirkuma 
konkursa rezultātiem tribīņu 
segumu renovē SIA «Tools 
Vendor». Līguma summa par 
darbu izpildi ir 84 387,24 eiro 
bez PVN. Ja laikapstākļi būs 
darbiem labvēlīgi, tribīņu segu-
ma renovāciju plānots pabeigt 
līdz 25. oktobrim. 

Maina ZOC futbola laukuma mākslīgo 
segumu

«Mākslīgā seguma futbola 
laukums ZOC kalpo vairāk nekā 
desmit gadu – kopš centra atklā-
šanas. Slodze tam ir bijusi liela, 
un šobrīd laukums ir fiziski nolie-
tojies, uz tā vairs nevar profesio-
nāli trenēties un aizvadīt spēles. 
Taču šo mākslīgās zāles segumu 
noteikti var izmantot citiem 
mērķiem, piemēram, kā segumu 
rotaļu laukumā, un par to šobrīd 
pilsētas kontekstā tiek domāts,» 
stāsta ZOC valdes loceklis Ar-
mands Ozollapa. Ar valsts at-
balstu programmā «Reģionālās 
attīstības atbalsta pasākums 
– infrastruktūras pielāgošana 
un uzturēšana» ZOC ir saņē-
mis finansējumu 81 325,42 eiro 
jauna laukuma seguma iegādei, 
un šomēnes sākta vecā seguma 
demontāža. A.Ozollapa norāda, 
ka jaunajam segumam jābūt ie-
klātam divu mēnešu laikā – līdz 
novembra beigām. 

Foto: Ivars Veiliņš
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Ir noslēgusies pirmā aktīvā sezona jaunajā bērnu rotaļu 
pilsētiņā Uzvaras parkā, un pašvaldība jau sāk gatavoties 
nākamajai sezonai. Lai dažādotu atpūtas iespējas ģime-
nēm, paredzēts, ka nākamajā vasarā parku papildinās 
dažādi kultūras pasākumi bērniem.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», kas apsaimnieko rotaļu 
pilsētiņu, informē, ka ziemas sezonā parka darba laiks būs par 
stundu īsāks – no 1. novembra līdz 31. martam Uzvaras parks 
apmeklētājiem būs atvērts no pulksten 7 līdz 22, savukārt vasaras 
sezonā, no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, parks apmeklētājus atkal 
gaidīs no pulksten 7 līdz 23.

Uzvaras parks šobrīd ir populārākā rotaļu vieta pilsētā, un ap-
meklētāji parkā vasaras laikā bija visas dienas garumā. Ģimenes ar 
bērniem izzināja un aktīvi izmantoja jaunās atpūtas iespējas. Tagad, 
kad bērni jau iepazinuši jaunās rotaļu iekārtas, pašvaldība domā, 
kā dažādot atpūtas iespējas parkā. Pašvaldības iestāde «Kultūra» 
šobrīd sāk gatavoties nākamajai sezonai un vasarā Uzvaras parkā 
paredz rīkot arī tematiskus bērnu rītus, radošās darbnīcas, teātra 
izrādes un koncertus. 

Noslēdzas pirmā aktīvā sezona rotaļu pilsētiņā

 Kristīne Langenfelde

Pilsētvidē ir daudz vietu, 
kur īpaša uzmanība jāpie-
vērš bērnu drošībai un ve-
cākiem, pieskatot savas at-
vases, jābūt īpaši modriem. 
Šādas vietas ir arī bērnu 
rotaļu laukumi, kur nereti 
vecāki aizmirst par savu 
atbildību, ļaujot bērniem 
rotaļāties nepieskatītiem. 
Vecāka klātbūtne ne vien-
mēr nozīmē bērna pieska-
tīšanu  – aizrunāšanās ar 
citiem vecākiem, sēdēšana 
telefonā vai novēršanās «ti-
kai uz brīdi» ir pietiekami, 
lai bērns nokļūtu bīstamā 
situācijā.

Rotaļu laukumi un to iekār-
tas pilsētā tiek uzturētas saskaņā 
ar Ministru kabineta 2020. gada 
7. janvāra noteikumiem Nr.18 
«Spēļu un rekreācijas laukumu 
drošuma noteikumi». Tie nosaka 
nepieciešamos kontroles un uzrau-
dzības pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu riskus publiskajā ārtelpā 
izbūvētajos spēļu un rekreācijas 
laukumos, kā arī tajos esošajām 
iekārtām un aprīkojumam. Pašval-
dības iestādē «Pilsētsaimniecība» 
informē, ka rotaļu laukumos pilsētā 
tiek veiktas pēcuzstādīšanas un arī 
regulārās pārbaudes. Nesen izvei-
dotajos un rekonstruētajos rotaļu 
laukumos arī izvietoti informatīvie 

stendi par iekārtu atbilstošu lieto-
šanu, aizliegumiem, tur norādīta 
apsaimniekotāja kontaktinformā-
cija, kā arī informācija par to, kā 
rīkoties nelaimes gadījumā. Tomēr 
ne vienmēr laukumu apmeklētāji 
ar šo informāciju iepazīstas un tur 
norādīto ievēro.

Šogad vairākos pilsētas rotaļu 
laukumos notikušas vērienīgas 
izmaiņas – atklāta bērnu izklaides 
un atpūtas pilsētiņa Uzvaras parkā, 
jaunas iekārtas uzstādītas Ozol-
skvērā un pagalmā Loka maģistrālē, 
rotaļu iekārtas nomainītas arī citos 
rotaļu laukumos. «Rūpējoties par 
bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas 
iekārtu drošu lietošanu, ikdienā 
kāds vecāks vai nevienaldzīgs ga-
rāmgājējs nereti iesūta satrauktu 
ziņu par drošības noteikumu neie-
vērošanu vai tīšu iekārtu bojāšanu 
rotaļu laukumos,» stāsta «Pilsēt-
saimniecības» speciāliste Kristīne 
Lazdiņa, uzsverot: «Tā kā ikdienā 
sekojam līdzi rotaļu laukumu tīrībai, 
kārtībai, tehniskajam stāvoklim un 
nepieciešamības gadījumā organizē-
jam iekārtu, seguma vai aprīkojuma 
remontu vai noņemšanu, esam pa-
teicīgi vērīgajiem iedzīvotājiem, kas 
operatīvi informē par bojājumiem 
vai pārkāpumiem. Tas samazina 
laiku līdz brīdim, kad iekārta atkal 
ir droši lietojama. Taču vienlaikus 
uzrunājam vecākus, kuru bērni 
vai pusaudži rotaļu laukumos veic 
bīstamas darbības, uzkāpjot augstās 
vietās vai vietās rotaļu iekārtā, kas 

nav paredzētas kāpelēšanai. Šādi 
lielākie bērni rāda negatīvu piemēru 
mazākajiem un paši nonāk bīstamās 
situācijās. Aicinām vecākus ar bēr-
niem regulāri pārrunāt šādas rīcības 
sekas un nepieļaut situācijas, kas var 
radīt traumas ne tikai pusaudzim, 
bet arī mazākiem bērniem, kuri 
turpat netālu spēlējas.»

«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka 
rotaļu ierīces, kas ir viegli pieejamas, 
domātas jaunākiem bērniem, bet 
ierīces, kurām ir grūtāk piekļūt, 
paredzētas vecākiem bērniem. 
Vecāki aicināti būt atbildīgiem un 
nepakļaut mazākos bērnus riskam, 
ieceļot ierīcēs, kas nav paredzētas 
viņu vecumam. Vecākiem ir jāizvēr-
tē, vai bērns konkrētajā ierīcē ar visu 
var tikt galā pats. Pārvērtējot bērna 
prasmes, rodas traumēšanās risks. 
Nelaimes gadījumā vecāki bieži vien 
vaino apsaimniekotāju, bet pirmām 
kārtām jau vecāku pienākums 
pirms ierīces lietošanas ir novērtēt 
iespējamos riskus. Par bērna dro-
šību atbildīgs ir vecāks! Iekārtas ir 
jāizmanto tām paredzētajā veidā, un 
par to atbildība jāuzņemas vecākiem 
vai personām, kas tajā brīdī bērnu 
pieskata.

Vienlaikus jāatgādina, ka vecāki, 
kuri savus bērnus atstāj bez uzrau-
dzības, tostarp rotaļu laukumos, 
var tikt saukti pie administratīvās 
atbildības. Tieši tāpat kā pie ad-
ministratīvās atbildības var saukt 
tos, kuri tīši bojā rotaļu laukumu 
elementus.

Par bērna drošību un uzvedību rotaļu 
laukumos ir atbildīgi vecāki

Bērni atrodas rotaļu iekārtā neat-
ļautā un bīstamā vietā, Ozolskvērs.

Bērnu paceļ, lai aizsniegtu viņa 
vecumam un augumam nepiemērotu 

iekārtu, Uzvaras parks.
Bērni atrodas rotaļu iekārtā neatļautā un bīstamā vietā, 

Uzvaras parks.

Foto: iestāde 
«Pilsētsaimniecība», 

jelgavnieku 
iesūtīti foto

 Atrodoties rotaļu laukumā, BĒRNI IR JĀPIESKATA – vecāks 
vai pieskatītājs ir atbildīgs par sava bērna drošību. 

 Rotaļu laukumu informatīvajos stendos JĀIEPAZĪSTAS 
ar iekārtu lietošanas un drošības noteikumiem. IEVĒROJOT 
NOTEIKUMUS un iemācot tos saviem bērniem, varēsim būt 
droši, ka rotaļu iekārtas un laukumu izmantojam pareizi.

 Rotaļu iekārtas tiek iedalītas viegli pieejamās, kas paredzētas 
mazākiem bērniem, un grūtāk pieejamās (augstākas, apgrū-
tināta iekļūšana, piekļūšana) – lielākiem bērniem. VECĀKS 
BĒRNU NEDRĪKST IECELT IEKĀRTĀ, kur bērns saviem spē-
kiem nevar iekļūt. Vecākiem ir jāizvērtē, vai bērns konkrētajā 
iekārtā ar visu var tikt galā patstāvīgi.

 ROTAĻU IEKĀRTAS JĀLIETO TIKAI PAREDZĒTAJAM 
MĒRĶIM. Iekārtas var izturēt lielāku svaru, vecāks var pārbau-
dīt un apskatīt rotaļu iekārtu. Bet, tiklīdz iekārta tiek lietota 
nepareizi, pielietots apzināts fizisks spēks, to bojājot vai laužot, 
rodas bīstamība un risks. Iekārtās nedrīkst kāpt uz vietām, kur 
tas nav atļauts vai nav paredzēts.

 IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI SADARBOTIES ar rotaļu laukumu 
apsaimniekotāju un par konstatētām bīstamības pazīmēm vai 
bojājumiem kādā no bērnu rotaļu vai aktīvās atpūtas laukumiem 
nekavējoties informēt Pašvaldības operatīvās informācijas centru 
pa iedzīvotāju ATBALSTA TĀLRUNI 8787.

 Ja pamanīta apzināta un ļaunprātīga iekārtu laušana vai bo-
jāšana, jāziņo Jelgavas Pašvaldības policijai PA TĀLRUNI 8550. 

JELGAVNIEKI AICINĀTI NEBŪT VIENALDZĪGI,  
un ar savu līdzdalību, vērību un rūpēm gan vecāki, gan bērni 

lūgti iesaistīties pilsētvides uzturēšanā!

Foto: Ivars Veiliņš

IEVĒRO!
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Ir atlicis mazāk nekā gads, lai tie nekustamā īpašuma īpašnieki, kuri 
objekta būvniecību sāka līdz 2014. gada 1. oktobrim, ēku nodotu 
ekspluatācijā. Pēc nākamā gada 1. oktobra jārēķinās, ka visām bū-
vēm, kas astoņu gadu laikā netika nodotas ekspluatācijā, piemēros 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi. Maksājums 
var pieaugt vairākas reizes. «Lai no tā izvairītos, ir pēdējais brīdis 
sākt kārtot dokumentāciju objekta nodošanai ekspluatācijā, jo pro-
cess ir gan laika, gan finanšu ietilpīgs, it sevišķi, ja nepieciešamas 
izmaiņas projektā. Otra iespēja – nepabeigto būvniecības objektu 
nojaukt un par to informēt Būvvaldi,» uzsver Jelgavas pašvaldības 
Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina.  

pēc projekta, bet no vērtības, kāds tas 
šobrīd ir dabā.  

Vienlaikus gan N.Ļubina uzsver: 
tas nenozīmē, ka būvniecības process 
nevarēs turpināties. Tāpat kā līdz šim 
īpašniekam būs iespēja pagarināt 
izsniegto būvatļauju un turpināt 
būvniecību, taču tas nemainīs paaug-
stināto nodokļa likmi. 

Īpašniekam jārēķinās, ka ēkas 
nodošana ekspluatācijā ir laikietilpīga 
un nav lēta – visu nepieciešamo do-
kumentu sagatavošanai jārēķinās ar 
summu līdz 1000 eiro. Visdārgāk – pat 
līdz 600 eiro – parasti izmaksā būves 
kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas 
nepieciešama, lai būvi vai telpu grupu 
ierakstītu zemesgrāmatā. Šo pakalpo-
jumu sniedz Valsts zemes dienests.

Vēl viens veids, kā izvairīties no pa-
augstinātā nodokļa maksājuma, ir ne-
pabeigto būvniecības objektu nojaukt. 
Tas varētu būt aktuāli īpašniekiem 
ar sen iesāktu būvobjektu un pašu 
pieņemtu lēmumu, ka būvniecība 
netiks turpināta, taču visus šos gadus 
objekts tā arī stāvējis nepabeigts. Šajā 
gadījumā ir jāsaņem atļauja objekta 
nojaukšanai.

Tāpat šajā laikā īpaši uzmanīgiem ir 
jābūt nekustamā īpašuma pircējiem, 
jo, lai gan būs mainījies īpašnieks, 
būvniecības procesam atvēlētais 
laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi. 
«Tāpēc katram, kurš šobrīd iegādājas 
ekspluatācijā nenodotu objektu, iesa-
ku izvērtēt savas iespējas būvniecību 
pabeigt noteiktajā termiņā vai arī 
rēķināties ar paaugstinātu NĪN,» 
uzsver N.Ļubina.

Visbiežāk tiem, kuri būvniecības 
procesu sākuši salīdzinoši nesen, 
rīcība, lai būvi nodotu ekspluatācijā, 
ir skaidra, taču citiem jautājums, ar 
ko sākt, ja gadu desmitiem piederē-
jusi nepabeigta būve, varētu būt ļoti 
aktuāls. «Tāpēc pirmām kārtām tos 
īpašniekus, kuriem ir nepabeigtas 
būves, aicinu sazināties ar Jelgavas 
pašvaldības Būvvaldi, lai izprastu 
situāciju un rīcības soļus. Iespējams, 
kādā gadījumā būvniecība ir apstā-
jusies pašā noslēguma fāzē un, lai 
objektu nodotu ekspluatācijā, nepie-
ciešams nokārtot tikai formalitātes,» 
saka N.Ļubina.

Laikus nepabeigtos būvobjektus 
apliks ar paaugstinātu nodokli; 
termiņš – 2022. gada 30. septembris

JELGAVAS PAŠVALDĪBAS 
BŪVVALDES PIEŅEMŠANAS LAIKS

Pirmdienās no pulksten 15 līdz 19.

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka pašvaldī-
bas Klientu apkalpošanas centrā, tālrunis 

63005522, 63005537 vai 63005593.

ĢIMENES MĀJU DRĪKST 
NODOT EKSPLUATĀCIJĀ, JA: 

pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un 
inženierkomunikāciju izbūve;

veikta fasādes apdare un ir labiekārtota 
teritorija ielas pusē; 

ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, 
virtuve un sanitārais mezgls;

sanitārās iekārtas ir pievienotas inženier-
tīkliem.

Ja būvi pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas 
apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecī-
bas, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa 
uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var 
veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie 
jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

Plašāk: www.jelgava.lv

Pirms septiņiem gadiem mūsu val-
stī mainījās būvniecības politika – ja 
līdz tam objektu varēja celt kaut visu 
mūžu, arvien pagarinot būvatļauju, 
tad 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā 
Ministru kabineta noteikumi «Vispā-
rīgie būvnoteikumi», kuros noteikts, 
ka privāto un sabiedrisko objektu būv-
niecībai atvēlētais laiks ir astoņi gadi. 
Ja šajā laikā objekts netiek nodots 
ekspluatācijā, īpašniekam jārēķinās, 
ka būvei tiks piemērota paaugstināta 
NĪN likme, kas ir trīs procentu apmē-
rā no īpašuma kadastrālās vērtības. 
Šāda nodokļa likme īpašniekam būs 
jāmaksā līdz brī-
dim, kad objekts 
tiks nodots eks-
pluatācijā. Šā brīža 
situācija liecina, 
ka Jelgavā būtiski 
paaugstināto NĪN 
likmi varētu nāk-
ties maksāt līdz 
pat 300 nepabeig-
tu objektu īpašnie-
kiem, ja vien viņi 
līdz 2022. gada 
septembrim būvi 
nenodos eksplua-
tācijā.

«Jelgavas Vēst-
nesis» šīs izmaiņas 
likumdošanā ak-
tualizēja jau pirms 
diviem gadiem, un tobrīd daudzi nepa-
beigto būvobjektu saimnieki sarosījās, 
taču pēdējā laikā aktivitāte atkal ir 
būtiski samazinājusies. «Jāsaprot, 
ka liela daļa šādu nepabeigtu objektu 
saimnieku ir ļaunprātīgi nodokļu 
nemaksātāji un ar šīm izmaiņām 
likumdošanā valsts vēlas panākt 
ilgstoši nenokārtotu saistību izpildi. 
Būvinspekcijai nav noslēpums, ka arī 
mūsu pilsētā ir jaunbūves, kurās būv-
niecības process ir noslēdzies, tajās pat 
dzīvo cilvēki, bet objekts ļaunprātīgi 
netiek nodots ekspluatācijā. Par to var 
saukt pie administratīvās atbildības, 

un sods fiziskām personām ir līdz 
1400 eiro,» skaidro N.Ļubina.

Būvvaldē secina, ka situācijas ir 
dažādas – kāds būvatļauju regulāri 
pagarinājis, cits būvniecību iesāka, 
bet nepabeidza, vēl kāds būvniecības 
procesā paņēmis pauzi. Nepabeigto 
objektu saimniekiem jārēķinās, ka 
pēc 2022. gada 1. oktobra ekspluatā-
cijā nenodotajos objektos ieradīsies 
Būvinspekcijas pārstāvji, lai fiksētu 
objekta stāvokli. «Būvinspekcijas 
darbs būs apsekot objektu, lai fik-
sētu – tur notiek būvniecība vai 
ne, kādā būvniecības stadijā tas ir. 

Pēc tam atbilstoši 
Kadastra objekta 
reģistrācijas un 
kadastra datu 
aktualizācijas no-
teikumiem aizpil-
dīsim ēkas datu 
deklarāciju un ie-
sniegsim to Valsts 
zemes dienestā. 
Tālāk jau dienests, 
pamatojoties uz šo 
deklarāciju, ob-
jektam noteiks 
vērtību, kas būs 
par pamatu NĪN 
aprēķināšanai,» 
stāsta N.Ļubina. 
Un no tā brīža ne-
pabeigtās būves 

īpašniekam tiks aprēķināts NĪN trīs 
procentu apmērā no kadastrālās 
vērtības. Rezultātā objekta īpašnie-
kam nodokļa maksājums var pieaugt 
vairākas reizes, tāpēc tie īpašnieki, 
kuri jau zina, ka līdz noteiktajam 
termiņam objektu ekspluatācijā ne-
varēs nodot, šobrīd paši var pasūtīt 
jaunbūves kadastra uzmērīšanas 
lietu, lai fiksētu jaunbūves stadiju. 
Tas ļaus noteikt jaunbūves stāvokli, 
faktisko vērtību un, visticamāk, sa-
mazināt paaugstinātās NĪN likmes 
maksājumu, jo nodoklis netiks aprē-
ķināts objektam, kāds tas paredzēts 

Par atļaujām ielu tirdzniecībai pašvaldības 
iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2022. gadam

2021. gada 8. novembrī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaim-
niecība» (turpmāk – Iestāde) sāks izsniegt atļaujas ielu tirdzniecībai pašvaldības 
iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2022. gadam.
Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības 
vietā (turpmāk – atļauja), tirgotājam jāiesniedz iesniegums Iestādē Pulkveža 
Oskara Kalpaka ielā 16A, 3. kabinetā. Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta  
2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 15.6.1 apakš-
punktu jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces 
vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību. 
Fiziskās personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās 
darbības veicēja apliecības kopiju un juridiskās personas reģistrācijas apliecības 
kopiju. Noformējot atļauju, iesnieguma iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments. Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par vienas tirdzniecības 
vietas izmantošanu pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās. Nodevas apmērs 
noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.185 «Par 
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» IV. nodaļas 12. punktā. Nodevas likme 
par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem 
amatniecības darinājumiem ir 0,43 euro dienā, 2,13 euro nedēļā vai 7,11 euro mēnesī. 

Atļauju pašvaldības iekārtotajām ielu tirdzniecības vietām var noformēt 
Iestādē, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 63023845:

• no 2021. gada 8. novembra līdz 2021. gada 13. novembrim no plkst.8.30 līdz 12;
• no 2021. gada 15. novembra no plkst.15 līdz 17.
Brīvdienās un svētku dienās atļaujas neizsniedz.

Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi!

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un 
ielu tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var iepazīties Iestādes 
mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «Ielu tirdzniecības vietas».

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
2021. gada 7. oktobrī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu  
Nr.2-35.1.2/2916 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā». 
Detālplānojuma ierosinātāji ir nekustamā īpašuma Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, īpašnieki.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības sadalīšana, paredzot individuālo dzīvojamo 
māju, transporta, inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas paš-
valdībā Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām 
63005493, 63005475, e-pasts dace.sture@dome.jelgava.lv, sandra.ozola@dome.jelgava.lv, 
kā arī informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
2021. gada 18. oktobrī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu  
Nr.2-26.3/7466 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Riekstu ceļā 7, Jelgavā». 
Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamā īpašuma Riekstu ceļā 7, Jelgavā, īpašnieks.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības sadalīšana, paredzot apbūves, transporta, 
inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām 63005493, 
63005475, e-pasts dace.sture@dome.jelgava.lv, sandra.ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija 
pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.
geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
iestāde «Kultūra» aicina pieteikties 

ēdinātājus, 
lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus – 
kafejnīcas darbību Jelgavas kultūras nama telpās 

Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā.

Pieteikumu iesniegšana – sūtot piedāvā-
jumu uz e-pasta adresi kultura@kultura.
jelgava.lv.

Telpas var apskatīt, iepriekš vienojoties 
pa tālruni 29541741.

Ar nolikumu var iepazīties mājaslapā 
www.kultura.jelgava.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
2021. gada 7. oktobrī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.2-35.1.2/2914 «Detālplānojuma nekustamajam īpašumam 4. līnijā 66A, Jelgavā, projekta 
nodošana publiskajai apspriešanai». 
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 
29269076.
Detālplānojuma teritorijā ir paredzēts izveidot 9 jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju 
apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks organizēta pa koplietošanas ceļu no 4. līnijas. 
Ar detālplānojuma redakciju no 20.10.2021. līdz 17.11.2021. var iepazīties Jelgavas valsts-
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», 
un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par 
detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 26490841 
vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies videokonferences režīmā platformā «Zoom». 
Lai saņemtu informāciju par sanāksmes norises laiku un pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu 
kontaktinformāciju uz e-pasta adresi dace.sture@dome.jelgava.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi: 
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski uz e-pasta adresi dome@dome.jelgava.lv vai 
portālā www.geolatvija.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes 
«Kultūra» valdījumā atrodas nekustamais 

īpašums Cukura ielā 22, Jelgavā (Deju nams). 
Aicinām pieteikties potenciālos īrniekus telpu nomai.

Telpas ir atbilstošas sporta, deju un citu nodarbību, pakalpo-
jumu nodrošināšanai. Pieejamās telpas īrei – lielā zāle (332 
m2), biroja telpa (33 m2), baleta zāle (121 m2), akrobātikas 
zāle (145,5 m2), pedagogu telpa (71,8 m2).

Īrei pieejamie laiki – katru darba dienu no plkst.8 līdz 14.

Minimālais telpu īres laiks – 1 stunda, iepriekš saskaņojot 
laikus ar JVPPI «Kultūra». Tālrunis uzziņām – 28286316.

Telpu īres cenrādis – mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.



8  |  TĒMA oktobris | 2021

 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa 
inkubators ir vieta, kur jau teju piecu gadu garumā tiek attīstīta 
konkurētspējīga uzņēmējdarbība, nodrošinot jauna biznesa uzsāk-
šanai un jau esoša biznesa attīstībai nepieciešamo vidi: apmācības, 
koprades telpas, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. 
«Līdz šim inkubācijas programmā esam uzņēmuši un atbalstījuši  
89 jaunos uzņēmējus, bet pirmsinkubācijas programmā savas 
biznesa idejas dzīvotspēju pārbaudījuši 256 biznesa ideju autori. 
Inkubatora dalībnieki ir spējuši radīt augstvērtīgus produktus un 
pakalpojumus, apgūt ne tikai Latvijas, bet arī eksporta tirgu Eiropā 
un Āzijā, kā arī izveidot pilsētā vairāk nekā 200 jaunu darba vietu. 
Kopš 2017. gada mūsu atbalstīto uzņēmumu apgrozījums sasniedzis 
teju deviņus miljonus eiro,» stāsta LIAA Jelgavas Biznesa inkuba-
tora vadītāja Agnese Oļševska. 

nu un ražošanu, gan mikroprocesoru 
un datoru programmatūras izstrādi, 
gan arī 3D dizaina izstrādi. 

Tendence – inovatīvi 
produkti

«Vietējais un eksporta tirgus ir 
pārsātināts, tādēļ, lai šādos apstākļos 
konkurētu, ir jāizceļas. Saprotot šo 
tendenci, komersanti rada un attīsta 
produktus ar pievienoto vērtību, kad 
uzņēmējdarbība iet rokrokā ar zinātni 
un tehnoloģijām. To redzam arī statis-
tiski: 12 no 16 pilsētas uzņēmumiem 
inkubācijas programmā atbilst RIS3 
jeb viedās specializācijas stratēģijai, 
kas apliecina produkta augstu pie-
vienoto vērtību un inovāciju,» stāsta 
A.Oļševska, papildinot: ir produkti, 
kas sākotnēji gūst lielāku pieprasī-
jumu vietējā tirgū, un tikai tad tiek 
attīstīts eksports, bet ir arī tādi, kas 
mērķtiecīgi tiek izstrādāti kā eksporta 
produkti. Piemēram, «Jeff» komanda 
ir izstrādājusi finanšu pakalpojumu 
starpniecības risinājumu lietotni «Jeff 
App». Tas ir kredītu brokeris, kas sa-
vieno aizņēmējus ar piemērotākajiem 
aizdevumiem un izmanto alternatīvos 
datus, lai uzlabotu piekļuvi finanšu 
produktiem banku neapkalpotajiem 
klientiem. Proti, par klientu tiek 
ievākti dažāda veida alternatīvie dati 
no mobilajām ierīcēm, sociālajiem 
medijiem, telekomunikāciju operato-
riem, kā arī citiem avotiem. Apkopojot 
šos datus vienuviet un tālāk nododot 
banku vai alternatīvo aizdevēju rīcībā, 
iespējams pieņemt ātru lēmumu par 
aizdevuma piešķiršanu. Jau šobrīd 
lietotne ir novērtēta Vjetnamā un Fi-
lipīnās, kur daudziem potenciālajiem 
klientiem nav savu bankas kontu un 
uzkrātas kredītvēstures, pēc kā paras-
ti vērtē klientu maksātspēju. Savukārt 
pilsētas uzņēmums «Richberry» ražo 
ķirbju sēklu miltus, no kuriem gatavo 
bezglutēna miltu produktus. Lai gan 
sāka kā mājražotāji, gada laikā uzņē-
mums ir iekļuvis četrās lielveikalu 
ķēdēs Latvijā un pamazām uzsāk eks-
portu uz Lietuvu un Igauniju. 

Kāpina apgrozījumu 
desmitiem reižu

Inkubatora paspārnē uzņēmumi 
attīstās un kāpina apgrozījumu. 
Ņemot vērā, ka vairāki uzņēmumi 
starta pozīcijā sāka teju ar nulli, 
atsevišķos gadījumos pieaugums ir 
iespaidīgs. Piemēram, pēc inkubatora 
datiem, ķirbju sēklu miltu ražotāji 
«Richberry» divu gadu laikā audzēja 

apgrozījumu 239 reizes, hokeja nūju 
lentes aizvietotāja ražotāji «Rocket-
grip» – 53 reizes, bet uzņēmums 
«Agence», kas piedāvā personāla 
nomas pakalpojumus, – 18 reizes. 
Šajā uzņēmumā inkubācijas periodā 
no 40 līdz 110 cilvēkiem audzis arī 
darbinieku skaits. Inkubatorā skaid-
ro, ka komersantu veiksmes atslēga ir 
vīzija par sava produkta attīstību un 
prasmīga līdzfinansējuma piesaiste. 
«Inkubācijas programmas pievieno-
tā vērtība uzņēmumu attīstībai ir 
«gudrā nauda», proti, mēs atbalstām 
uzņēmumus, kuriem finanšu līdzekļi 
nāk kopā ar zināšanām, kā tos izman-
tot,» skaidro A.Oļševska. Viņa stāsta, 
ka uzņēmumu vajadzības atšķiras: 
ražotāji vairumā izmanto iespēju 
iegūt grantu izejvielām, iepakojuma 
un dizaina izstrādei, iekārtu iegādei, 
bet pakalpojuma sniedzēji piesaista 
līdzekļus digitālajam mārketingam.

«Nelaužas tirgū, 
zaudējot laiku un 

naudu»
«Šobrīd puse no pilsētas uzņēmu-

miem inkubācijas programmā ir tie, 
kas kādreiz pārbaudījuši savas idejas 
dzīvotspēju pirmsinkubācijā, radot 
produktu vai pakalpojumu teju no 
nulles,» stāsta A.Oļševska. Piemē-
ram, «Rocketgrip» komanda, kas 
ražo hokeja nūju lentes aizvietotāju, 
atnāca ar ideju no skolēnu mācību 
uzņēmuma un biznesa inkubatorā 
attīstīja to līdz konkurētspējīgam biz-
nesam. Šobrīd uzņēmējiem jau ir sava 
ražotne un produkts ar e-komercijas 
starpniecību tiek pārdots 22 pasaules 
valstīs. «Pirmsinkubācija ir vieta, kur 
īsā laikā pārbaudīt savas idejas poten-
ciālu – notestēt produktu, iespējams, 
kļūdīties. Tas palīdz taupīt laiku un 
naudu, veltīgi nelaužoties tirgū,» 
vērtē A.Oļševska. Viņa stāsta, ka ir 
gadījumi, kad konkrētā ideja izrādās 
neienesīga, bet ir gadījumi, kad pēc 
sešiem mēnešiem iegūtas pamatzinā-
šanas un komersanti turpina darbu 
jau bez inkubatora atbalsta. Tā pirms-
inkubācijas dalībnieks, kurš sāka ar 
piedāvājumu izbraukuma ēdināšanai, 
šobrīd jau atvēris restorānu, vēl viena 
programmas dalībniece, kura ražoja 
bērnu apģērbu, atvēra audumu stu-
diju un eksportē produktu ar digitālo 
platformu starpniecību. Savukārt pui-
sis, kurš pirmsinkubācijā strādāja ar 
ideju par digitālo dvīni – tehnoloģiju, 
kas ar bezvadu tehnoloģijām palīdz 
apzināt iekārtas tehnisko stāvokli 
–, šobrīd sadarbojas ar lielākajiem 
Latvijas uzņēmumiem. 

«Pat ar gatavu 
produktu iekļūt tirgū ir 
izaicinājums»
«Richberry» īpašniece 
Elīna Romašova:
«Inkubācijas prog-
rammā nokļuvām 
mēnesi pēc uzņē-
muma dibināšanas. 
Tobrīd man jau bija gatavs produkts 
– ķirbju sēklu milti. To izstrādāju, 
studējot maģistrantūrā LLU Pārtikas 
tehnoloģijas fakultātē. Lai gan biznesa 
ideja bija realizēta, tālākie soļi iekļūša-
nai tirgū bija izaicinājums. Šajā brīdī 
inkubatora komanda nospēlēja ļoti 
būtisku lomu. Kopā mēs izvirzījām attīs-
tības mērķus, es ieguvu nepieciešamos 
kontaktus, mentorus, saņēmu grantu 
iepakojuma dizaina izstrādei, reklāmai, 
iekārtu iepirkšanai. Tagad saprotu, 
ka līdztekus finansiālajam atbalstam 
inkubatorā man palīdzēja nostāties uz 
pareizajām sliedēm. Kopš 2019. gada 
uzņēmuma apgrozījums ir audzis 239 
reizes, šogad sasniedzot 23 975 eiro, 
esam iekļuvuši četrās lielveikalu ķēdēs, 
sākām eksportu uz Lietuvu un Igauniju. 
Šobrīd ar e-komercijas palīdzību vēla-
mies palielināt apgrozījumu par vēl 20 
procentiem.»

«Finansiāls atbalsts ļauj 
augt straujāk»
«Agence» 
valdes loceklis 
Rolands Einštāls:
«Inkubatoram pie-
v i e n o j ā m i e s  k ā 
samērā jauns, bet 
strauji augošs pilna servisa personāla 
nodrošināšanas uzņēmums. Proti, 
darbinieku piesaistei nodrošinām savu 
atpazīstamību visā Latvijā, uzņemoties 
gan darbinieku atlasi, gan loģistikas 
un dzīvesvietas nodrošināšanu. Uzņē-
mējiem tā ir iespēja taupīt resursus un 
laiku, bet vienlaikus pievienotā vērtība 
ir reģionālās mobilitātes veicināšana. 
Šobrīd strādājam ar pilsētas un novada 
uzņēmumiem piecās nozarēs – kokap-
strāde, pārtikas ražošana, loģistika, 
metālapstrāde un pakalpojumi. Biznesa 
inkubatorā pamatā izmantojam finanšu 
atbalstu jeb 50 procentu līdzfinansēju-
mu ārpakalpojumiem. Mūsu uzņēmu-
mā tā ir lietvedība un grāmatvedība, kur 
līdz ar biznesa specifiku – darbinieku 
skaita pieaugumu – strauji palielinās 
arī darba apjoms. Tāpat izmantojam 
līdzfinansējumu mārketinga vajadzī-
bām, jo reklāma ir primārais veids, kā 
nodrošinām darbinieku piesaisti. Arī 
šis atbalsts mums ir liels ieguvums, 
jo, ietaupot pusi no izmaksām, varam 
atļauties investēt divtik vairāk. Turpinot 
attīstību, šogad plānojam sasniegt 1,2 
miljonu eiro apgrozījumu.»

Biznesa inkubators: pievienotā vērtība 
uzņēmumu attīstībai ir «gudrā nauda»

Uzņēmējdarbības attīstība inkuba-
torā notiek divās pamata program-
mās. Pirmsinkubācijas programmā, 
kas ilgst sešus mēnešus, darbojas 
fiziskas personas un jaunie uzņē-
mumi, kuru starta pozīcija ir biznesa 
ideja. Šai mērķgrupai nodrošināti 
daudzi atbalsta instrumenti: biznesa 
idejas novērtējums, biznesa modeļa 
pilnveide, apmācības, koprades telpa 
un biroja aprīkojums. Septembrī 
programmu noslēdza 25 dalībnieki, 
un šobrīd tiek vērtēti pieteiku-
mi jaunajā uzsaukumā. Savukārt 
inkubācijas programmā darbojas 
komersanti, ne vecāki par trim ga-
diem, ar jau attiecīgi iegūtu juridisko 
statusu un jau izstrādātu produktu 
vai pakalpojumu. Šīs programmas 
ilgums ir līdz četriem gadiem, un 
līdztekus pirmsinkubācijas atbalsta 
klāstam dalībniekiem nodrošināts 
finansējums aprīkojuma iegādei un 
specifiskiem pakalpojumiem – pro-
totipēšanai, ekspertu konsultācijām 
un citiem. Tāpat tiek līdzfinansēta 
telpu noma, kā arī dažāda veida 
ārpakalpojumi. Šobrīd inkubācijā 
darbojas 41 uzņēmums, tostarp 16 
ir Jelgavas komersanti, bet pārējie 
– Dobeles, Bauskas un Jelgavas no-
vada uzņēmēji. Būtiski uzsvērt, ka 
12 uzņēmumi jau noslēguši dalību 
programmā un veiksmīgi turpina 
uzņēmējdarbību bez inkubatora 
atbalsta. 

Pilsētas uzņēmumu 
fokuss – ražošana 

Gadu gaitā interese par inkubatora 
sniegto atbalstu aug – uz vienu vietu 
inkubācijas programmā pretendē 
4–5 uzņēmumi. «Ja iepriekš vairums 
jauno uzņēmēju inkubācijas prog-
rammā pieteicās ar biznesa ideju vai 
iestrādēm, tad šobrīd 70 procentos 
gadījumu par vietu konkurē jaunie 
komersanti ar jau gataviem produk-
tiem un pakalpojumiem,» tendences 

ieskicē A.Oļševska. Viņa stāsta, ka vis-
plašāk inkubācijā pārstāvētā nozare 
ir ražošana, kurā izdalāmas vairākas 
preču grupas – apģērbs, sporta preces, 
pārtika, mēbeles, tīrīšanas līdzekļi, 
inženierkonstrukcijas, piemēram, Jel-
gavas uzņēmums «Forgaminnt Kids» 
izgatavo apģērbu no inovatīva dzinta-
ra pavediena un mīkstās rotaļlietas no 
ekoloģiskiem materiāliem, «Purus.
Pet» ražo dabīgus kopšanas produk-
tus mājdzīvniekiem, bet «3DTech» 
izmanto 3D drukāšanas tehnoloģiju 
inženierkonstrukciju izgatavošanai. 
Tie ir soliņi un atkritumu urnas, 
tiltiņi un autobusu pieturas, vasaras 
mājiņas un dzīvokļu mājas.

Līderpozīcijā arī  
IT pakalpojumi

Otra plašāk pārstāvētā nozare 
inkubatorā starp pilsētas uzņēmu-
miem ir informācijas tehnoloģijas 
(IT), piedāvājot specializētus pakalpo-
jumus. Viens no jomas pārstāvjiem ir  
SIA «Eligent», kas realizē automāti-
kas projektus, kuri iekļauj trīs pamat-
virzienus: robotizācija, rūpnieciskā un 
ēku automatizācija. Tāpat IT pakal-
pojumu jomā darbojas SIA «Adven-
tum Tech» – uzņēmuma izstrādātie 
sensori kopā ar mobilo lietotni ziņo 
par būvkonstrukciju noslodzi. Šāda 
informācija palīdz samazināt būvnie-
cības riskus un uzlabot darba drošību 
būvlaukumos. Savukārt pērn dibi-
nātais pilsētas uzņēmums «Unicorn 
Unlimited» ienāca tirgū ar digitālā 
audita pakalpojumu. Uzņēmums no-
drošina mājaslapas izvērtēšanu, kuras 
rezultātā klients saņem interaktīvu 
materiālu ar piezīmēm par veicama-
jiem uzlabojumiem. Sekojot ieteiku-
miem, internetveikaliem ir iespēja 
kāpināt pārdošanas apjomus par 15 
procentiem. Bet jelgavnieki no «L-teh-
nology» nodrošina multifunkcionālus 
pakalpojumus, piedāvājot gan dažādu 
elektronikas spiesto plašu projektēša-

Jelgavas Biznesa inkubatora inkubācijas programmas uzņēmumu eksporta apjoms un apgrozījums

Inkubācijas programmas atbalsts 
Jelgavas Biznesa inkubatora 
(inkubācijas programmas) uzņēmumiem 
no 2017. līdz 2021. gadam

• Apgrozījums kopš 2017. gada – 8 996 386 eiro
• Eksports kopš 2017. gada – 3 601 485 eiro

• Apgrozījums 2020. gadā – 2 799 865 eiro
• Eksports 2020. gadā – 1 281 620 eiro

• Komersantiem apstiprināto grantu kopsumma – 
1 905 302,36 eiro
• Noslēgto pakalpojuma līgumu līdzfinansējuma 
apmērs – 341 934,13 eiro

• Jelgavas uzņēmumi 
     inkubācijas programmā – 16 
• Izveidoto darba vietu skaits – 163
• Jelgavas uzņēmumi inkubācijas
    programmā, kuru apgrozījums pārsniedz
   100 000 eiro gadā, – «Jeff», «Agence»,
   «Baltic Plastic products», «Eligent»
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 23. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21-20
«BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»

Jelgavā, 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr.14, 2 p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu
 
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.
2. Noteikumu izpratnē brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspil-
sētas pašvaldībā ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pabalsti, kurus 
piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, lai nodrošinātu 
materiālo atbalstu noteiktai iedzīvotāju mērķa grupai vai personai sva-
rīgos dzīves periodos, vai personas aktuālās problēmas risināšanai.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas 
apliecina mājsaimniecības tiesības saņemt brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstu, kā arī saņemtā pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam 
mērķim (kvīts, čeks, kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu 
sistēmas konta pārskats un citi);
3.2. iesniedzējs – viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām, 
kura noteikumos noteiktajā kārtībā vēršas Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības iestādē «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP) 
pabalsta saņemšanai.
3.3. speciālists – persona, kura ir darba tiesiskajās attiecībās ar Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi vai ar Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādi «Jelgavas Amatu vidusskola» 
par pedagoģiskā darba veikšanu.
4. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura savu 
pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā 
teritorijā.
5. Lai saņemtu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, izņemot vienreizēju 
pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, iesniedzējs, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu, kā arī citus dokumen-
tus, kas noteikumos noteikti attiecīgā pabalsta saņemšanai. Lai saņemtu 
vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, iesniedzējs iesniedz 
iesniegumu JSLP vai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 
Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā.
6. Lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta, izņemot noteikumu 
12.13. un 12.14. apakšpunktā noteikto pabalstu, piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP 
Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, 
kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie 
dokumenti. Lēmumu par noteikumu 12.13. un 12.14. apakšpunktā 
noteiktā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt pieņem JSLP vadītājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, 
kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie 
dokumenti.
7. JSLP brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, izņemot noteikumu 12.13. 
un 12.14. apakšpunktā noteikto pabalstu,  izmaksā pēc JSLP Pabalstu 
piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 
15. vai 30. datumam. Noteikumu 12.13. un 12.14. apakšpunktā noteiktos 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus izmaksā 3 darbdienu laikā pēc JSLP 
vadītāja lēmuma pieņemšanas.
8. Noteikumu 12.3.–12.6., 12.9. apakšpunktā noteikto brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstu piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu pēc mēneša, 
kad pieņemts JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.
9. Noteikumu 12.3.–12.6. apakšpunktā noteiktais pabalsts netiek pie-
šķirts, ja šim mērķim jau ir piešķirts papildu sociālās palīdzības pabalsts 
atsevišķu izdevumu apmaksai.
10. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu vai atcelt lēmumu par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez 
pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumu 11. punktā noteiktajiem 
pienākumiem.
11. Iesniedzēja pienākums ir: 
11.1. iesniegt apliecinošus dokumentus un izziņas, kuri noteikti notei-
kumos un kurus JSLP pieprasa lēmuma pieņemšanai;
11.2. atļaut apsekot dzīvesvietu, ja tas ir nepieciešams lēmuma pie-
ņemšanai;
11.3. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta saņemšanai;
11.4. sadarboties ar sociālā darba speciālistu.

II. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi
12. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldībā ir:
12.1. vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
12.2. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās 
dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu;

12.3. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē; 
12.4. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības 
iestādē;
12.5. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglīto-
jamajam;
12.6. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas 
segšanai;
12.7. pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;
12.8. pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam;
12.9. pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
segšanai;
12.10. ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;
12.11. ikgadējs pabalsts politiski represētai personai;
12.12. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un 
vairāk gadu;
12.13. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes;
12.14. apbedīšanas pabalsts.

III. Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
13. Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk III. 
nodaļā – piedzimšanas pabalsts) 72,00 euro apmērā par bērnu, kuram ir 
piešķirts personas kods, piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu 
pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas 
administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.
14. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot 
noteikumu 13. punktā noteikto piedzimšanas pabalstu, piešķir piedzim-
šanas pabalstu:
14.1. 1423,00 euro apmērā, ja piedzimst 2 bērni vienās dzemdībās;
14.2. 2846,00 euro apmērā, ja piedzimst 3 un vairāk bērnu vienās 
dzemdībās.
15. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna 
piedzimšanas dienas.
16. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērnam ir piemērota kāda no 
ārpusģimenes aprūpes formām.
17. Piedzimšanas pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā 
kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

IV. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās 
dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni
18. Ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās 
dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu (turpmāk IV. nodaļā – pabalsts) 
43,00 euro apmērā piešķir katram bērnam līdz 3 gadu vecumam. 
19. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

V. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē
20. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē (turpmāk V. nodaļā – pabalsts) izglītojamajam no daudzbērnu 
ģimenes piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā 
gadā, nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.
21. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

VI. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības 
iestādē 
22. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības 
iestādē (turpmāk VI. nodaļā – pabalsts) izglītojamajam no daudzbērnu 
ģimenes kārtējā mācību gadā piešķir:
22.1. izglītojamajam 100% apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības iestādes «Jelgavas izglītības pārvalde» ēdināšanas pakalpo-
juma maksas apmēra;
22.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu 
(sagatavošana pamatizglītības ieguvei), nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.
23. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

VII. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglī-
tojamajam
24. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītoja-
majam (turpmāk VII. nodaļā – pabalsts) 20% apmērā no ēdināšanas 
pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valsts-
pilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases 
izglītojamajam kārtējā mācību gadā. 

25. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības 
maksas segšanai 
26. Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības 
maksas segšanai (turpmāk VIII. nodaļā – pabalsts), nepārsniedzot 15,00 
euro mēnesī piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam no daudzbērnu 
ģimenes, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot 
izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem.
27. Pabalstu pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes 
maksājumu kontā.

IX. Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasnieg-
šanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei
28. Ikmēneša pabalstu 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā piešķir 
personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk 
– persona ar invaliditāti) aprūpei (turpmāk IX. nodaļā – pabalsts), ja 
persona ar invaliditāti atbilst:
28.1. visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:
28.1.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir 
noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai,
28.1.2. ir smagi garīgas veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi,
28.1.3. ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās 
traucējumiem;
28.2. un vienam no papildu kritērijiem:
28.2.1. no pusotra gada līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai veselības 
stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski 
medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas 
apmācību,
28.2.2. no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ 
nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedago-
ģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo 
mājas apmācību.
29. Pabalsta saņemšanai papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam 
personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis, izņemot bērna vecāku, 
iesniedz apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt bērnu.
30. JSLP pieprasa informāciju no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes «Jelgavas izglītības pārvalde» par noteikumu 28.2. apakšpunktā 
noteikto.
31. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja:
31.1. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte;
31.2. beidzas termiņš, uz kuru noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas 
kopšanas nepieciešamībai;
31.3. uzsākta izglītības ieguve izglītības iestādē;
31.4. nav sniegts Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinums par individuālo mājas apmācību;
31.5. ir sasniegta pilngadība.
32. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā noradītajā kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

X. Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam
33. Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam (turpmāk 
X. nodaļā – pabalsts) piešķir, ja speciālists atbilst visiem turpmāk 
norādītajiem kritērijiem:
33.1. speciālists ir noslēdzis darba līgumu par pedagoģiskā darba veik-
šanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādi;
33.2. speciālists ir noslēdzis īres līgumu par citas personas, izņemot 
pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri, kura atrodas Jel-
gavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, un faktiski dzīvo īrētajā 
dzīvojamajā telpā;
33.3. speciālista vai viņa laulātā īpašumā nav dzīvojamās telpas Jelgavas 
valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
34. Pabalstu, nepārsniedzot 150,00 euro mēnesī, piešķir uz 10 mēne-
šiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 10 mēnešiem, 
nepārsniedzot īres līgumā noteikto īres maksu.
35.  Pabalsta saņemšanai speciālists papildus noteikumu 5. punktā 
noteiktajam iesniedz šādus dokumentus:
35.1. darba līguma par pedagoģiskā darba veikšanu kopiju;
35.2. īres līguma kopiju.
36.  Pabalsta izmaksa pirms termiņa tiek pārtraukta, ja ir izbeigtas darba 
tiesiskās attiecības vai speciālistam tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā 
telpa, kurai ir noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās 
telpas statuss.
37. Pabalstu pārskaita speciālista iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
vai pasta norēķinu sistēmas maksājumu kontā.
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38. Papildus noteikumu 7. punktā noteiktajam speciālista līdzdarbības 
pienākums ir vienu reizi 10 mēnešos uzrādīt JSLP apliecinošu dokumentu 
(kvīts, čeks, kredītiestādes maksājumu konta pārskats u.c.), kas nofor-
mēts uz speciālista vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam 
mērķim.

XI. Pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 
maksas segšanai
39. Pabalstu valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
segšanai (turpmāk XI. nodaļā – pabalsts) 100% apmērā no braukšanas 
maksas piešķir uz nenoteiktu laiku:
39.1. pensionāram, nepārsniedzot 10 braucienus mēnesī;
39.2. politiski represētai personai, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī.
40. Pabalsta saņemšanai papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam 
iesniedzējs uzrāda attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu 
(pensionāra vai politiski represētās per sonas apliecību).
41. Pabalstu pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja 
kredītiestādes maksājumu kontā.

XII. Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekam
42. Ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (turpmāk XII. nodaļā – pabalsts) 
50,00 euro apmērā piešķir reizi kalendārajā gadā.
43. Pabalsta saņemšanai iesniedzējs papildus noteikumu 5. punktā 
noteiktajam uzrāda attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu.
44. Atkārtoti pabalstu izmaksā līdz katra turpmākā gada 30. aprīlim.
45. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XIII. Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai
46.  Ikgadējo pabalstu politiski represētai personai (turpmāk XIII. nodaļā 
– pabalsts) 50,00 euro apmērā piešķir reizi kalendārajā gadā.
47. Pabalsta saņemšanai iesniedzējs papildu noteikumu 5. punktā 
noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.
48. Atkārtoti pabalstu izmaksā līdz katra turpmākā gada 30. novembrim.

49. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XIV. Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 
un vairāk gadu
50. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 150,00 euro apmērā reizi 
kalendārajā gadā piešķir personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (turpmāk 
XIV. nodaļā – pabalsts). 
51. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no 
personas 100 gadu vecuma sasniegšanas dienas.
52. Atkārtoti pabalstu izmaksā personas dzimšanas dienā vai, ja noteiktais 
datums iekrīt brīvdienā, tad pabalstu izmaksā nākamajā darbdienā.
53. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

XV. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes
54. Vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes (turpmāk XV. nodaļā – pabalsts) 50,00 euro apmērā piešķir 
personai, kura atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:
54.1. ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes;
54.2. pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē 
bija deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
55. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 
personas atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.
56. Iesniedzējs papildus noteikumu 5. punktā noteiktajam uzrāda Ieslodzīju-
ma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes 
vai tiesas nolēmumu. Gadījumos, kad iesniedzējs no brīvības atņemšanas 
iestādes atbrīvots citā valstī, viņš iesniedz attiecīgās valsts kompetentās 
institūcijas izdotu izziņu, kas tulkota Latvijas Republikas valsts valodā.
57. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

XVI. Apbedīšanas pabalsts
58. Apbedīšanas pabalstu 400,00 euro apmērā piešķir apbedīšanas 
izdevumu segšanai.

1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar liku-
ma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu. Saskaņā ar likuma «Par 
pašvaldībām» 12. pantā noteikto pašvaldība attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 
ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Lai sniegtu materiālo atbalstu 
Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām 
svarīgos dzīves periodos vai personu aktuālo problēmas risināšanai, 
tiek izstrādāti noteikumi, paredzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus.   
Šie noteikumi nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.
Noteikumos noteiktos brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir, neizvērtējot 
mājsaimniecības materiālo situāciju, lai nodrošinātu materiālo atbalstu 
noteiktai iedzīvotāju mērķa grupai vai personai svarīgos dzīves periodos, 
vai mājsaimniecībai aktuālās problēmas atrisināšanai.
Noteikumos ir noteikti 14 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības brīvprātī-
gās iniciatīvas pabalstu veidi: vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas 
gadījumā, pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās 
dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu, pabalsts ēdināšanas pakalpojuma 
apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē, pabalsts ēdināšanas pakalpojuma 
apmaksai vispārējās izglītības iestādē, pabalsts profesionālās ievirzes 
izglītības programmas dalības maksas segšanai, pabalsts ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam, pabalsts personas ar 
invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem aprūpei, pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciā-
listam, pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
segšanai, ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, ikgadējs pabalsts politiski repre-
sētai personai, ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 
100 un vairāk gadu, vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības 
atņemšanas iestādes, apbedīšanas pabalsts. Katram iepriekšminētajam 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta veidam ir noteikti iesniedzamie dokumenti, 
pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība. Noteikumos paredzēts, ka 
ikgadējos pabalstus JSLP var pieprasīt vienu reizi, un pēc tam noteikumos 
noteiktajā laika periodā pabalsts tiek izmaksāts atkārtoti. 
Noteikumos, salīdzinot ar spēkā esošajos noteikumos noteikto, tiek pa-
redzēts palielināt pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 
5.–6. klases izglītojamajam apmēru no 0,28 euro dienā uz 0,32 euro 
dienā, vienreizējā pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes, apmēru par 7,00 euro – no 43,00 euro uz 50,00 euro, kā arī 

59. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:
59.1. mirušais nav atpazīts;
59.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas valstspilsētas administratīvajā 
teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):
59.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;
59.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par noteikumos noteikto 
apbedīšanas pabalsta apmēru.
60. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par noteikumos 
noteikto apbedīšanas pabalstu, tad pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, 
lai segtu starpību starp noteikumos noteikto un VSAA piešķirto pabalstu.
61. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas 
apbedīšanu.
62. Apbedīšanas pabalstu pārskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja 
kredītiestādes maksājumu kontā.

XVII. Lēmuma par brīvprātīgas iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība
63. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP 
paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
64. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto 
lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 
to piešķirt var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā 
no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža 
Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001. Jelgavas valstspilsētas domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

XVIII. Noslēguma jautājumi
65. Noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. oktobra.
66. Pabalsti, kuri personai ir piešķirti līdz 2021. gada 30. septembrim uz 
periodu līdz 2021. gada 31. decembrim, tiek izmaksāti līdz 2021. gada 
31. decembrim.

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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palielināt apbedīšanas pabalsta apmēru par 129,00 euro – no 271,00 euro 
uz 400,00 euro. Apbedīšanas pabalsta apmēra palielināšana saistīta ar 
apbedīšanas pakalpojuma cenu paaugstināšanu pēdējo desmit gadu laikā.
Ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidotā JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa 
lēmumu par brīvprātīgas iniciatīvas pabalsta, izņemot vienreizējo pabalstu 
personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, un apbedīšanas 
pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā mēneša 
laikā, kad saņemti noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. JSLP 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, izņemot vienreizējo pabalstu personai, 
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, un apbedīšanas pabalstu, 
izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas 
līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Vienreizējo pabalstu personai, 
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, un apbedīšanas pabalstu 
izmaksā 3 darbdienu laikā pēc JSLP vadītāja lēmuma pieņemšanas.
Pabalstus pārskaita iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu 
sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam, vai izmaksā JSLP 
kasē. Noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. oktobra.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas 
noteikumu 40. punktu līdz jaunu pašvaldību saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. oktobrim piemērojami 
pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu 
veidi, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu un dzīvokļa pabalstu, 
un to piešķiršanas kritēriji. Tas nozīmē, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 
2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr.15-20 «Jelgavas pilsētas 
pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi» zaudēs spēku ar 2021. 
gada 1. oktobri un to vietā tiks izstrādāti divi saistošie noteikumi, pirmajos 
noteikumos tiks paredzēti sociālās palīdzības pabalsti atsevišķu situāciju 
risināšanai, kurus piešķir, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju 
un nosakot trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, bet otrajos 
noteikumos tiks paredzēti brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kurus piešķir, 
neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.  
Noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu 
veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldībā, kā arī palielinātu brīvprātīgas iniciatīvas pabalsta ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksas segšanai 5.–6. klases izglītojamajam apmēru, 
vienreizēja pabalsta apmēru personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes, un apbedīšanas pabalsta apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumu izpildei tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2021. gada budžetā. 
Tiek prognozēts, ka laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. 

gada 31. decembrim noteikumos noteiktajiem pabalstiem ir nepiecie-
šami naudas līdzekļi par kopējo summu 434 638,60 euro, tajā skaitā: 
vienreizējam pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā 23 696,00 euro 
(171 persona x 72,00 euro + 8 personas x 1423,00 euro), pabalstam 
pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 
148 800,00 euro (992 personas x 50,00 euro x 3 mēneši), pabals-
tam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē  
92 880,00 euro (1032 personas x 30,00 euro vidēji mēnesī x 3 mēneši), 
pabalstam profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas 
segšanai 13 005,00 euro (289 personas x 15,00 euro mēnesī x 3 mē-
neši), pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 5.–6. 
klases izglītojamajam 1983,60 euro (114 personas x 5,80 euro mēnesī 
vidēji x 3 mēneši, tajā skaitā pabalsta palielinājumam 273,60 euro (114 
personas x 0,80 euro mēnesī vidēji x 3 mēneši)), pabalstam personas ar 
invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem aprūpei 2574,00 euro (6 personas x 143,00 euro mēnesī x 
3 mēneši), pabalstam īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam 
3600,00 euro (8 personas x 150,00 euro mēnesī x 3 mēneši), pabalstam 
valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 130 
050,00 euro ((4740 pensionāri x 8,50 euro vidēji mēnesī + 180 politiski 
represētie pensionāri x 17,00 euro vidēji mēnesī) x 3 mēneši), ikgadējam 
pabalstam politiski represētai personai 12 500,00 euro (250 personas 
x 50,00 euro), ikgadējam pabalstam veselības uzlabošanai personai, 
kurai ir 100 un vairāk gadu, 150,00 euro (1 persona x 150,00 euro), 
vienreizējam pabalstam personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas 
iestādes, 1000,00 euro (20 personas x 50,00 euro, tajā skaitā pabalsta 
palielinājuma summa 140,00 euro (20 personas x 7,00 euro)), apbedīša-
nas pabalstam 4400,00 euro (11 personas x 400,00 euro, tajā skaitā pa-
balsta palielinājuma summa 1419,00 euro (11 personas x 129,00 euro)).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Nav.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām
Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu projekts apspriests Jelgavas valstspilsētas domes Sociālo lietu 
konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 23. SEPTEMBRA  SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21-19 
«MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU SLIEKSNIS UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»

Jelgavā, 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr.14, 1 p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 
33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu, likuma «Par palīdzību  
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas valsts-
pilsētas pašvaldībā:
1.1. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;
1.2. koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai 
mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus mājokļa pabalsta ap-
rēķināšanai;
1.3. papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķirša-
nas un izmaksas kārtību.
2. Noteikumos noteiktos pamata sociālās palīdzības pabalstus piešķir 
pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas. 
3. Noteikumos noteiktos papildu sociālās palīdzības pabalstus 
atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir, ja mājsaimniecība atzīta par 
trūcīgu vai maznodrošinātu.
4. Noteikumos noteikto pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot 
mājsaimniecības materiālo situāciju.
5. Noteikumos lietotie termini:
5.1. apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas ap-
liecina mājsaimniecības materiālo situāciju, kā arī saņemtā sociālās 
palīdzības pabalsta izlietošanu atbilstoši noteiktajam mērķim (kvīts, 
čeks, rēķins par mājokļa uzturēšanas izdevumiem, kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats un citi); 
5.2. iesniedzējs – viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām, 
kura noteikumos noteiktajā kārtībā vēršas Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības iestādē «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – 
JSLP).
6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstus 
(turpmāk – Sociālās palīdzības pabalsti) piešķir mājsaimniecībai, 
kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas 
valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
7. Lai izvērtētu mājsaimniecības materiālo situāciju, noteiktu māj-
saimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusam un/vai saņemtu Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot 
pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, iesniedz iesniegumu un citus apliecinošus dokumentus 
un izziņas. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs iesniedz 
argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina 
krīzes situācijas faktu.
8. Lēmuma pieņemšanai par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var 
tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas 
noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Jelgavas 
valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
9. Lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta, izņemot pabalstu krīzes 
situācijā, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai atbilstības 
noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam 
pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP Pabalstu piešķirša-
nas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts 
iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un 
JSLP pieprasītie dokumenti. Lēmumu par pabalsta krīzes situācijā pie-
šķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 darbdienu 
laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un, ja tādi ir, pievienotie 
dokumenti un JSLP pieprasītie dokumenti.
10. JSLP Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes 
situācijā, izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas 
lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. 

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 
11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksnis ir 370,00 euro pirmajai vai vienīgajai 
personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi
12. Sociālās palīdzības pabalstu veidi ir:
12.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:
12.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts,
12.1.2. mājokļa pabalsts;
12.2. papildu Sociālās palīdzības pabalsti:
12.2.1. atsevišķu izdevumu apmaksai:
12.2.1.1. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas 
izglītības iestādē,
12.2.1.2. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās 
izglītības iestādē,

12.2.1.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei,
12.2.1.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības 
maksas segšanai,
12.2.1.5. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai,
12.2.1.6. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;
12.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

IV. Mājokļa pabalsts
13. Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai piemēro garantētā minimālā 
ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai koeficientu:
13.1. (2,0) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai 
ar invaliditāti;
13.2. (1,5) mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma 
personas vai personas ar invaliditāti. 

V. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglī-
tības iestādē
14. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu, nepārsniedzot 
50,00 euro mēnesī, izglītojamajam piešķir trūcīgas/maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.
15. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakal-
pojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais 
ir reģistrēts.

VI. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglī-
tības iestādē
16. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības 
iestādē kārtējā mācību gadā piešķir:
16.1. izglītojamajam Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes 
«Jelgavas izglītības pārvalde» apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma 
maksas apmērā;
16.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības prog-
rammu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), nepārsniedzot 50,00 
euro mēnesī.
17. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības 
iestādē pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes 
maksājumu kontā. Ja noteikumu 16.1. apakšpunktā noteiktajam iz-
glītojamajam pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās 
izglītības iestādē izmaksā ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par 
pabalsta piešķiršanu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas statusa noteikšanu, pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 
vispārējās izglītības iestādē pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā 
kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā 
ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu uzdevumus apliecinošiem 
dokumentiem.

VII. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
18. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir, ja pabalsts 
ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim: 
18.1. vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 57,00 euro 
apmērā;
18.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības prog-
rammu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 29,00 euro apmērā.
19. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita iesniedzēja 
iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu 
sistēmas kontā.

VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības 
maksas segšanai
20. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības 
maksas segšanai, nepārsniedzot 15,00 euro  mēnesī, piešķir kārtējā 
mācību gadā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
21. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības mak-
sas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes 
maksājumu kontā.

IX. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
22. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:
22.1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;
22.2. pabalstu medikamentu apmaksai;
22.3. pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai;
22.4. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai;
22.5. pabalstu briļļu apmaksai.
23. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs 

papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izde-
vumu apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noformēti uz iesniedzēja 
vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembri, kad 
kvīti vai čeku var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.
24. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 157,00 
euro kalendārajā gadā, piešķir par ārstniecības pakalpojumiem, kuri:
24.1. saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības 
inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā reģistrētās 
iestādēs;
24.2. reģistrēti Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju 
datu bāzē, izņemot par papildinošās (komplementārās) medicīnas 
pakalpojumiem.
25. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai par fizikālās 
medicīnas pakalpojumiem, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā 
noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambula-
tora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību 
saņemt konkrēto pakalpojumu.
26. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir akūtu vai hronisku slimību 
gadījumos, nepārsniedzot 114,00 euro kalendārajā gadā.
27. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir Latvijas Republikas Zāļu 
reģistrā reģistrētu zāļu iegādei un izņēmuma gadījumos Pārtikas un 
veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu līdzekļu iegā-
dei, ja vitamīni, minerālvielas vai citi līdzekļi nepieciešami akūtas vai 
hroniskas slimības simptomu mazināšanai un tas noteikts noteikumu 
28. punktā norādītajā izrakstā.
28. Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, iesniedzējs papil-
dus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu 
no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) 
par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas 
(pēkšņas) vai hroniskas (atkārtotas) slimības gadījumā.
29. Pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, nepārsniedzot 171,00 euro 
kalendārajā gadā, piešķir: 
29.1. glikēmijas teststrēmeļu apmaksai;
29.2. stomas aprūpes preču apmaksai;
29.3. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti ar sli-
mību izraisītu vidēju vai smagu inkontinenci inkontinences līdzekļu 
apmaksai.
30. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, iesniedzējs 
papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz 
izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 
027-u) par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus saistībā ar 
vidēju vai smagu inkontinenci, stomas aprūpes preces vai glikēmijas 
teststrēmeles.
31. Kalendārā gada laikā atkārtoti pieprasot pabalstu medicīnas pa-
kalpojumu apmaksai, noteikumu 28. un 30. punktā noteiktais izraksts 
jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.
32. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir:
32.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% apmērā, nepārsnie-
dzot 100,00 euro kalendārajā gadā;
32.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro 
kalendārajā gadā.
33. Pabalstu briļļu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā 
gadā, piešķir:
33.1. bērnam;
33.2. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti.
34. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja 
iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu 
sistēmas kontā.

X. Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti
35. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir personai ar invaliditāti, kurai 
nav likumīgo apgādnieku un ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības 
statuss, 130,00 euro apmērā trūcīgas mājsaimniecības statusa 
noteiktajā periodā.
36. Pabalstu pārtikas iegādei personai ar invaliditāti pārskaita ie-
sniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta 
norēķinu sistēmas kontā.

XI. Pabalsts krīzes situācijā
37.  Pabalstu krīzes situācijā piešķir naudā vai natūrā:
37.1. vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 109,00 euro;
37.2. mājsaimniecībai nestandarta malkas piegādei 3 (trīs) m3 apjomā;
37.3. vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 100,00 euro, 
faktisko uzturēšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai, ja persona ir: 
37.3.1. JSLP struktūrvienības klients, kuram konstatēta saslimšana 
ar Covid-19 infekciju un kurš saņem pakalpojumu ar izmitināšanu;
37.3.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās 
mājas iedzīvotājs, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju 
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un nav iespējama izolācija dzīvesvietā;
37.4. mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā saistībā ar 
Covid-19 infekcijas izplatību, 150,00 euro mēnesī katrai personai 
mājsaimniecībā, līdz 2021. gada 31. decembrim.
38. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.
39. Noteikumu 37.1. apakšpunktā noteikto pabalstu naudā pārskaita 
iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai 
pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja 
kredītiestādes maksājuma kontā, vai izmaksā JSLP kasē.
40. Noteikumu 37.2. apakšpunktā noteikto pabalstu natūrā piegādā 
pakalpojuma sniedzējs.
41. Noteikumu 37.3. apakšpunktā noteikto pabalstu naudā pārskaita 
pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā saskaņā ar noslēgto līgumu 
starp pakalpojuma sniedzēju un JSLP.
42. Noteikumu 37.4. apakšpunktā noteikto pabalstu pārskaita ie-

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 23. SEPTEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.21-19 
«MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU SLIEKSNIS UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ» PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk –  
SPSPL) 33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu, likuma «Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta sesto daļu. Saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir noteikta jauna kārtība 
mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu un maznodrošinātu, tiek noteikts 
maznodrošinātas mājsaimniecības maksimālais ienākumu slieksnis 
un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi. Atzīšana par trūcīgu vai 
maznodrošinātu mājsaimniecību, pamata sociālās palīdzības pabalsta 
(mājokļa pabalsts) piešķiršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 
17.12.2020. noteikumos Nr.809 «Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemša-
nu» noteikto kārtību, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju. 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ir nepieciešams salāgot pašval-
dības saistošos noteikumos ar augstākstāvošajiem spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem sociālās palīdzības jomā.
Saskaņā ar SPSPL 36. panta piekto daļu pašvaldība saistošajos notei-
kumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu 
pozīciju normām, kā arī noteikt koeficientu garantētā minimālā ienā-
kuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, 
kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķinā-
šanai. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā tiek paredzēts koeficients 
garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summai mājsaimniecībai:
- (2,0) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personu vai personu ar 
invaliditāti;
- (1,5) mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma 
personas vai personas ar invaliditāti.
Noteikumos ir noteikti papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi – 
pabalsts krīzes situācijā un pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai: 
pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē, pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītī-
bas iestādē, pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, pabalsts 
profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, 
pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai, pabalsts pārtikas iegādei 
personai ar invaliditāti.

Papildu sociālās palīdzības pabalsti, izņemot pabalstu krīzes situācijā, 
tiek piešķirti, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju un par 
trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai. 
Ar 2021. gada 1. oktobri tiek plānots palielināt par 44,00 euro (no 
65,00 euro uz 109,00 euro) pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību 
nodrošināšanai.
Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu 
pārvalde» (turpmāk – JSLP) vadītāja rīkojumu izveidotā JSLP Pabalstu 
piešķiršanas darba grupa lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta, 
izņemot pabalstu krīzes situācijā, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, 
pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums 
un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie 
dokumenti. Lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai at-
teikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 darbdienu laikā no dienas, 
kad saņemts iesniegums un, ja tādi ir, pievienotie dokumenti un JSLP 
pieprasītie dokumenti.
Sociālās palīdzības pabalstus pārskaita iesniedzēja kredītiestādes mak-
sājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma 
sniedzējiem. Noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. oktobra.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Noteikumi ir nepieciešami, lai salāgotu ar SPSPL lietoto terminoloģiju, 
noteiktu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, labvēlī-
gākos nosacījumus mājokļa pabalsta aprēķināšanai un papildu sociālās 
palīdzības pabalstu veidus, kā arī palielināt pabalsta krīzes situācijā ap-
mēru. Saskaņā ar SPSPL pārejas noteikumu 40. punktu noteikto iepriekš 
izdotie Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie 
noteikumi Nr.15-19 «Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju 
piešķiršanas noteikumi», Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. 
novembra saistošie noteikumi Nr.15-20 «Jelgavas pilsētas pašvaldības 
pabalstu piešķiršanas noteikumi» un Jelgavas pilsētas pašvaldības 
2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.21-1 «Maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā» 
no 2021. gada 1. oktobra zaudēs spēku. Tiek izstrādāti jauni saistošie 
noteikumi, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sociālās 
palīdzības jomā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumu izpildei tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2021. gada budžetā. 
Tiek prognozēts, ka laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. 
gada 31. decembrim pamata un papildu sociālās palīdzības pabal-
stiem ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 247 850,00 
euro apmērā, tajā skaitā garantētā minimālā ienākuma pabalstam 
10 800,00 euro (80 personas x 45,00 euro vidēji x 3 mēneši), mājokļa 
pabalstam 113 400,00 euro (900 mājsaimniecības x 42,00 euro vidēji 
mēnesī x 3 mēneši), pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 
pirmsskolas izglītības iestādē 3750,00 euro (25 personas x 50,00 euro 
x 3 mēneši), pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās 
izglītības iestādē 5400,00 euro (60 personas x 30,00 euro mēnesī x 3 
mēneši), pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei 8860,00 euro 
(130 personas x 57,00 euro + 50 personas x 29,00 euro), pabalstam  
profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai 
450,00 euro (10 personas x 15,00 euro x 3 mēneši), pabalstam medi-
cīnas pakalpojumu apmaksai 80 000,00 euro  (400 personas x 200,00 
euro vidēji), pabalstam pārtikas iegādei personai ar invaliditāti 8450,00 
euro (65 personas x 130,00 euro x 1 reizi 6 mēnešos), pabalstam 
krīzes situācijā 8720,00 euro (80 personas x 109,00 euro vidēji, tajā 
skaitā pabalsta apmēra palielinājumam 3520,00 euro (80 personas x 
44,00 euro)), pabalstam krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas 
izplatību – 4500,00 euro (10 personas x 150,00 euro vidēji x 3 mēneši). 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām
Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu projekts apspriests Jelgavas valstspilsētas domes Sociālo 
lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

sniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta 
norēķinu sistēmas kontā.

XII. Lēmuma par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtība
43. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par 
Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP 
paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
44. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto 
lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā 
no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža 
Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001. Jelgavas valstspilsētas domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

XIII. Noslēguma jautājumi
45. Noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. oktobra.
46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
46.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie 
noteikumi Nr.15-19 «Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju 
piešķiršanas noteikumi»;
46.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra sais-
tošie noteikumi Nr.15-20 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu 
piešķiršanas noteikumi»;
46.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošie 
noteikumi Nr.21-1 «Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa no-
teikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā».

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Jelgavā, 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr.14, 3 p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā» 25.2 panta piekto daļu,  likuma «Par pašvaldībām» 
43. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām ga-
rantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās» 22. punktu
 
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1.  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju 
(turpmāk – sociālās garantijas) izmaksas kārtību Jelgavas valstspil-
sētas pašvaldībā pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam no pilngadības sasniegšanas 
dienas līdz 24  gadu vecuma sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās (turpmāk – pilngadību sasniegušais bārenis);
1.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 

pabalstu (turpmāk – brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti) veidus, apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurš 
saņem ārpusģimenes aprūpi (turpmāk – bērns bārenis), un pilngadību 
sasniegušajam bārenim.
2. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesīgs 
pieprasīt bērns bārenis, viņa likumiskais pārstāvis un pilngadību 
sasniegušais bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņē-
musi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas bāriņtiesa» 
(turpmāk – iesniedzējs).
3. Lai saņemtu sociālās garantijas un attiecīgo brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstu, iesniedzējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē «Jelgavas sociālo lietu 
pārvalde» (turpmāk – JSLP) iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai 
nepieciešamos dokumentus un izziņas.
4. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir, 
neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

5. Lēmumu par sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu 
izveidota JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša 
laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi noteikumos noteiktie 
un JSLP pieprasītie dokumenti.
6. Iesniedzēja pienākums ir nekavējoties ziņot par izmaiņām apstāk-
ļos, kuri bija par pamatu sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalsta saņemšanai.
7. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus izmaksā 
pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas 
līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam.
8. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt 
sociālās garantijas un/vai brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus vai atcelt 
lēmumu par sociālo garantiju un/vai brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu 
piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs nav ziņojis par izmaiņām 
apstākļos, kuri bija par pamatu sociālo garantiju un brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalsta saņemšanai.
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PALIKUŠAJAM BĒRNAM JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ» PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar likuma 
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.2 panta piekto daļu, 
likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu un Ministru kabineta 
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 
22. punktu (turpmāk – MK noteikumi Nr.857).
Noteikumos ir noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 
sociālo garantiju apmērs un izmaksas kārtība un Jelgavas valstspil-
sētas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi, apmērs, 
piešķiršanas un izmaksas kārtība šādām mērķa grupām: pilngadību 
sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk – 
pilngadību sasniegušais bārenis) un bērnam bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, 
kurš saņem ārpusģimenes aprūpi (turpmāk – bērns bārenis).
Sociālo garantiju 4 veidi ir: 
- vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro, 
bet personai ar invaliditāti kopš bērnības noteiktā pabalsta apmērs 
ir 327,00 euro;
 - vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei 820,05 euro; 
- pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim, 
kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību, 109,00 euro mēnesī, bet personai 
ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro mēnesī;
- mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, ievērojot Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas 
noteikumus. Piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, pašvaldība nevērtē šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli.
Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesīgs 
pieprasīt bērns bārenis, viņa likumiskais pārstāvis un pilngadību sa-
sniegušais bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas bāriņtiesa».
Noteikumos tiek paredzēti šādi brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelga-
vas valstspilsētas pašvaldībā:
 - pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas mak-
sas segšanai bārenim (100% apmērā), nepārsniedzot 5 braucienus 
dienā kalendārā gada laikā, bērnam bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam pēc 
ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās, ja viņš mācās kādā no Izglītības 
likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 
augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē;
- pabalsts apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram 6 mēnešu 
periodam kalendārajā gadā un pabalsts medicīnas pakalpojumu ap-
maksai 100,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā pilngadību 
sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes 
pabeigšanās, ja viņš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām 
izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) 
un/vai profesionālās izglītības iestādē.
Pabalstus pārskaita personas kredītiestādes maksājumu vai pasta 
norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas 
noteikumu 40. punktu līdz jaunu pašvaldību saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. oktobrim piemēro-
jami pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības 
pabalstu veidi, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu un 
dzīvokļa pabalstu, un to piešķiršanas kritēriji. Tas nozīmē, ka iepriekš 
izdotie Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie 
noteikumi Nr.15-19 «Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju 
piešķiršanas noteikumi», kuros tiek noteikta sociālo garantiju izmaksas 
kārtība, un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra 
saistošie noteikumi Nr.15-20 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu 
piešķiršanas noteikumi», kuros tiek noteikti brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstu veidi, apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība bērniem bā-
reņiem un pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem, zaudēs spēku 
ar 2021. gada 1. oktobri. Sociālo garantiju pilngadību sasniegušajiem 
bērniem bāreņiem veidi, apmērs un to piešķiršanas kārtība ir noteikta 
ar MK noteikumiem Nr.857, un mājokļa pabalsta aprēķināšanas un 
piešķiršanas kārtība Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr.809 
«Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu». Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā so-
ciālo garantiju apmēri ir vienādi ar iepriekš minētajos normatīvajos aktos 
noteiktajiem sociālo garantiju apmēriem. Noteikumos ir nepieciešams 
noteikt ne tikai sociālo garantiju izmaksas kārtību, bet saskaņā ar likuma 
«Par palīdzību dzīvokļa  jautājuma risināšanā» 25.2 panta piekto daļu 

noteikt mājokļa pabalsta izmaksas kārtību, kā arī saskaņā ar likuma 
«Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu un MK noteikumu Nr.857 
22. punktu noteikt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un pilngadību 
sasniegušajiem bērniem bāreņiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Noteikumu izpildei tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» 2021. gada 
budžetā. Tiek prognozēts, ka laika periodā no 2021. gada 1. oktobra 
līdz 2021. gada 31. decembrim noteikumos noteikto sociālo garantiju 
un brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu nodrošināšanai ir nepieciešami 
naudas līdzekļi par kopējo summu 30 326,35 euro, tajā skaitā: vien-
reizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai 1526,00 euro (7 
personas x 218,00 euro),  vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei 5740,35 euro (7 personas x 820,05 euro), 
pabalstam ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim, 
kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību, 15 366,00 euro, tajā skaitā  
(14 388,00 euro (44 personas x 109,00 euro mēnesī x 3 mēneši) + 
978,00 euro (2 personas ar invaliditāti kopš bērnības x 163,00 euro 
mēnesī x 3 mēneši)), mājokļa pabalstam 180,00 euro (1 persona x 
60,00 euro mēnesī vidēji x 3 mēneši), pabalstam valstspilsētas sa-
biedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 714,00 euro (17 
personas x 14,00 euro vidēji x 3 mēneši),  pabalstam apģērba iegādei 
5400,00 euro (54 personas x 100,00 euro), pabalstam medicīnas 
pakalpojumu apmaksai 1400,00 euro (14 personas x 100,00 euro).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav. 

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām
Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu projekts apspriests Jelgavas valstspilsētas domes Sociālo 
lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

II. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi
9. Sociālo garantiju veidi:
9.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
9.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei;
9.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bārenim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību;
9.4. mājokļa pabalsts.
10. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi: 
10.1. pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 
maksas segšanai;
10.2. pabalsts apģērba iegādei;
10.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

III. Sociālo garantiju apmērs un izmaksas kārtība 
11. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 
218,00 euro. Personai ar invaliditāti kopš bērnības noteiktā pabalsta 
apmērs ir 327,00 euro. 
12.  Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei apmērs ir 820,05 euro.
13. Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bā-
renim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību, apmērs ir 109,00 euro 
mēnesī. Personai ar invaliditāti kopš bērnības noteiktā pabalsta 
apmērs ir 163,00 euro mēnesī.
14. Vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējo 
pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kā arī 
pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim, 
kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību, pārskaita iesniedzēja iesniegumā 
norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas 
kontā.
15. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir saskaņā ar Latvijas Repub-
likas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
16. Pieprasot mājokļa pabalstu, iesniedzējs papildus noteikumu  
3. punktā noteiktajam iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju 
(uzrādot oriģinālu), apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas 
lietošanas izdevumiem par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi.

17. Mājokļa pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem 4 reizes kalendārajā gadā.
18. Mājokļa pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā 
kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai 
pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

IV. Pabalsts valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 
maksas segšanai
19. Pabalstu valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
segšanai 100% apmērā no braukšanas maksas piešķir bērnam bārenim 
un pilngadību sasniegušajam bārenim, kurš mācās kādā no Izglītības 
likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 
augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē (IV. nodaļā 
turpmāk – izglītojamais), nepārsniedzot 5 braucienus dienā.
20. Pabalsta valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
segšanai saņemšanai:
20.1. iesniedzējs vēršas JSLP vienu reizi kalendārajā gadā, un pabalsts 
tiek piešķirts līdz nākamā gada 30. septembrim vai līdz dienai, kad 
bērns bārenis sasniedz 18 gadu vecumu;
20.2. iesniedzējs līdz kārtējā gada 15. septembrim papildus noteikumu 
3. punktā noteiktajam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes izziņu, ka 
sekmīgi turpina iegūt izglītību. Pabalsts tiek piešķirts līdz nākamā gada 
30. septembrim vai līdz dienai, kad pilngadību sasniegušais bārenis 
sasniedz 24 gadu vecumu.
21. Izglītojamais, kurš saņēmis pabalstu valstspilsētas sabiedriskā 
transporta braukšanas maksas segšanai, nevar vienlaikus saņemt 
citus braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas valstspilsētas 
sabiedriskajā transportā.
22. Pabalstu valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
segšanai pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja 
kredītiestādes maksājumu kontā.

V. Pabalsts apģērba iegādei
23. Pilngadību sasniegušajam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, kurš sekmīgi iegūst izglītību kādā no Izglītības likumā 
noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, aug-
stākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, piešķir pabalstu 

apģērba iegādei 100,00 euro apmērā 2 reizes kalendārajā gadā.
24. Pabalstu apģērba iegādei pārskaita iesniedzēja kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
25. Pilngadību sasniegušajam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, kurš sekmīgi iegūst izglītību kādā no Izglītības likumā 
noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 
augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, piešķir 
pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100,00 euro apmērā 
vienu reizi kalendārajā gadā.
26. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja 
kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VII. Lēmuma par sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņošanas, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
27. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par sociālo 
garantiju un brīvprātīgas iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai at-
teikumu to piešķirt JSLP paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā 
noteiktajā kārtībā.
28. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu par 
sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē 
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot 
iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001. 
Jelgavas valstspilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi
29. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. oktobri.
30. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kuri iesniedzējam piešķirti līdz 
2021. gada 30. jūnijam uz periodu līdz 2021. gada 31. decembrim, 
tiek izmaksāti līdz 2021. gada 31. decembrim.

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Eva Vītola, topošā 
anestezioloģe reanimatoloģe:

«Jau no 1. klases zināju, ka kļūšu 
par ārsti. Mērķtiecīgi iestājos Jel-
gavas Valsts ģimnāzijas bioloģijas/
ķīmijas klasē un vēlāk turpināju 
studijas Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātē. Lai krātu 
pieredzi, jau 1. kursā pievienojos 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta brigādei. Ar mērķi 
darboties kā ārsta palīdze paralēli 
studijām pabeidzu arī Rīgas Stra-
diņa universitātes Sarkanā Krusta 
medicīnas koledžu. Darbs neatlie-
kamās situācijās kļuva par ikdienu, 
un es sapratu, ka šāda dinamiska 
vide mani saista. Strādāju brigādē 
kopš 2015. gada un esmu pieredzē-
jusi patiešām daudz: slīkšanas ga-
dījumi, reanimācija, autoavārijas. 
Piemēram, pērn bija sprādziens 
Āgenskalnā, uz kuru mana brigāde 
ieradās pirmā. Ir grūti, kad vismaz 
reizi nedēļā redzi situācijas, kad 
palīdzēt jau vairs nevar. Taču, kad 
tas kļūst par ikdienu, tu norūdies 
un centies sēras pārdzīvot ātrāk. 
Pēc šīs pieredzes dzīvi vispār uz-
tveru citādāk – es izbaudu to katru 

dienu, neatliekot uz rītdienu. 
Protams, Covid-19 laiks nāca ar 
jauniem izaicinājumiem. Dežūras 
specializētajos tērpos nav vieglas, 
ar kolēģiem jūtamies uz izdegšanas 
robežas, taču aiziet nozīmētu būt 
egoistam. 

Nākotnē sevi redzu kā anestezio-
loģi reanimatoloģi Jelgavas pilsētas 
slimnīcā. Taču vēl pirms tam mani 
sagaida pieci gadi rezidentūrā 
Intensīvās terapijas nodaļā. Zinu, 
ka Jelgavā mani uzņems ļoti at-
saucīgs kolektīvs, turklāt slimnīcā 

ir labs tehniskais nodrošinājums. 
Pēc prakses Meksikā un Tunisijā 
es principā uz medicīnu paskatījos 
citādāk, apzinoties, cik patiesībā 
tālu priekšā mēs esam. Savukārt 
līdztekus praktiskajām iemaņām 
rezidentūras laikā vēlos apgūt sva-
rīgu pieredzējušu ārstu kompetenci 
– jebkurā stresa situācijā saglabāt 
emocionālo stabilitāti.»

Sagatavoja 
Ritma Gaidamoviča, 

foto Ivars Veiliņš

Elīna Auziņa, topošā radioloģe:
«Jau vidusskolā sapratu, ka mani 

saista medicīna, taču, kad bija jāpie-
ņem lēmums par studijām, nobijos. 
Tad seši studiju gadi šķita kā mūžība, 
kurā neatliks laika dzīvei. Sāku mā-
cīties uztura speciālistu programmā, 
kuras ilgums ir četri gadi. Lekciju 
laikā pasniedzēji nereti teica: «Šo 
dziļāk neskaidrošu, tā jau ir ārstu 
kompetence...» Bet es ar to nebiju 
mierā – man gribējās zināt vairāk. 
Pēc pirmā studiju gada es tomēr sa-
ņēmos pāriet uz Medicīnas fakultāti. 
Uzsākot mācības, ātri vien sapratu, 
ka mana specialitāte būs radioloģija. 
Redzu, ka tas medicīnā ir perspektīvs 
virziens. Līdz ar tehnoloģiju straujo 
attīstību katru gadu tā sniedz arvien 
lielākas iespējas. Ar radioloģiskiem 
izmeklējumiem tikai pēc attēla var 
atklāt šķietami neredzamo, līdz ar to 
arī turpmākā ārstēšana ir efektīvāka, 
drošāka un savlaicīgāka.

Kristiāna Lillā, 
topošā radioloģe:

«Darba gaitas Jelgavas pilsētas 
slimnīcā man ir atgriešanās jau 
zināmā vidē, tikai jaunā statusā. 
Līdz šim dakteres Sanitas Krikunas 
vadībā Diagnostiskās radioloģijas 
nodaļā strādāju kā praktikante un 
vēlāk brīvprātīgā, bet šobrīd – jau 
kā rezidente. Lēmums par Jelgavu 
kā darbavietu bija likumsakarīgs, 
jo zināju: pilsētas slimnīcā mani 
sagaidīs laipns, izpalīdzīgs un 
draudzīgs kolektīvs, mūsdienīgs 
aprīkojums, bet darba procesā es 
saņemšu personisku attieksmi 
jebkurā jautājumā un situācijā. 
Ja reģionu slimnīcās tā ir norma, 
galvaspilsētā mēdz būt dažādi. Ar 
ļoti lielu pacientu plūsmu un des-
mitiem praktikantu un rezidentu 
ārstiem bieži vien nav iespējas savu 
laiku veltīt katram. Būtiski arī, 
ka iekļūšana rezidentūrā budžeta 
vietā patiesībā ir liels ieguvums. 
Piemēram, manā specialitātē uz de-
viņām vietām pretendēja 36 cilvēki. 
Lai saņemtu vienu no šīm vietām, 
vajadzēja apliecināt savu motivāciju 
gan ar augstu vērtējumu mācību 

Monta Beltiņa, 
topošā ģimenes ārste:

«Mans ceļš uz medicīnu sākās jau 
vidusskolā, kad ievēroju, cik viegli 
man padodas ķīmija un bioloģija. 
Pēc absolvēšanas iestājos Māszinību 
fakultātē un jau pēc pirmā kursa 
sapratu, ka ar to nebūs gana. Izšķī-
ros par labu Medicīnas fakultātei 
un kopš mācību sākuma ne mirkli 
neesmu nožēlojusi savu izvēli. Lai 
iegūtu pieredzi, jau mācību laikā es 
daudz volontēju – bez atlīdzības strā-
dāju traumatoloģijas, uzņemšanas, 
nefroloģijas, internajā nodaļā, kur tiek 
sniegta plaša spektra palīdzība. Man 
svarīga šķiet jebkāda pieredze, un sā-
kotnējā vīzija tikai apstiprinājās: varu 
nekoncentrēties uz vienu specialitāti, 
jo ģimenes medicīna apvieno tās visas. 
Arī caurskatot vakanču sarakstu 
medicīnas jomā, man bija pārliecība: 
ar tik izteiktu ģimenes ārstu trūkumu 
valstī arī pēc vairākiem gadiem man 

Simona Rubine, 
topošā ģimenes ārste:

«Apmācību ilgums izvēlētajā 
specialitātē ir deviņi gadi, un, 
protams, ar nepacietību gaidu to 
brīdi, kad varēšu uzsākt darbu kā 
ģimenes ārste. Līdz tam palikuši 
trīs gadi rezidentūrā, un kā dar-
bavietu esmu izvēlējusies Jelgavas 
pilsētas slimnīcu. Mani pārliecināja 
koleģiāla un pretimnākoša vadības 
attieksme, atsaucīgi kolēģi un at-
tīstīta pilsētas infrastruktūra. Kā 
patīkams bonuss ir arī rezidenta 
atalgojums, kas reģionā ir lielāks 
nekā galvaspilsētā. Turklāt Jelgava 
ir tuvu Rīgai, kur šobrīd uz pusslo-
dzi turpinu strādāt Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā. 
Šī darba pieredze man palīdz 
papildināt teorētiskās zināšanas 
ar praktiskām iemaņām, un reizē 
izkristalizējas arī problēmas, ko es 
varētu atrisināt kā ģimenes ārste. 
Viens no biežākajiem gadījumiem – 
cilvēki nevēršas pie ģimenes ārsta, 

procesā, gan zinātnisko darbību un 
darba pieredzi.

Radioloģiju kā specialitāti izvē-
lējos jau 3. kursā, uzsākot gaitas 
zinātniskajā pulciņā, un, manuprāt, 
esmu izdarījusi pareizo izvēli – šajā 
specialitātē ārstam ir iespēja plānot 
savu laiku, vairāk nodarboties ar 
analīzi un izpēti, turklāt neskaid-
rību gadījumā mediķim ir laiks, lai 
pārliecinātos par savu lēmumu. Bū-
dama praktikante pilsētas slimnīcas 
Uzņemšanas nodaļā un Ķirurģijas 
nodaļā, es redzēju, ka dežūrārstiem 

nav iespēju kaut ko plānot, jo vienā 
brīdī nodaļā var tikt nogādāti vai-
rāki akūti pacienti, turklāt palīdzēt 
vajag uzreiz, nav laika pārdomāt, 
kā būtu pareizāk. Liela darba daļa 
ir arī komunikācija, un pacientu at-
tieksme stresa situācijās ne vienmēr 
ir mierīga un cieņpilna. Zinu, ka 
daudziem rezidentiem rezidentūra 
sagādā lielu satraukumu, taču es 
savā specialitātē jūtos droši. Gal-
venais mērķis tuvākajiem gadiem 
– teorētiskās zināšanas papildināt 
ar praksi.»

līdz ar to neregulāri lieto zāles vai 
patstāvīgi izvēlas medikamentus 
un rezultātā saskaras ar akūtām 
situācijām, piemēram, augstu 
asinsspiedienu. Ir arī gadījumi, kad 
izsaukums nemaz nav akūts un 

jautājums ir atrisināms ar ģimenes 
ārsta konsultāciju. Ne visi zina, ka 
arī brīvdienās ir pieejams ģime-
nes ārstu konsultatīvais tālrunis. 
Izsaukumu skaits ļoti audzis arī 
pandēmijas kontekstā – cilvēkiem 
bieži vien trūkst informācijas par 
ārstēšanos. Ģimenes ārsts pamatā 
ir pacienta uzticības persona, un, 
ja abu pušu komunikācija būtu 
salāgota, daudzi izsaukumi nemaz 
nenotiktu. 

Mans ceļš uz profesiju nav 
klasisks, jo par izvēli es šaubījos 
līdz pēdējam brīdim. Varēju būt 
arī veterinārārste, ekonomiste 
vai sabiedrības veselības aprūpes 
speciāliste. Tomēr esmu gandarīta 
par savu izvēli, un jau tuvākajā 
laikā man sāksies apmācības, kas 
atbilstīgi specialitātei aptver ļoti 
plašu tēmu loku – kardioloģija, 
pediatrija, neiroloģija, onkoloģija, 
psihiatrija un daudzas citas –, un 
tas ir solis tuvāk patstāvīgajām 
darba gaitām.»

noteikti būs darbs. Šobrīd šajā spe-
cialitātē saskatu arvien vairāk plusu 
– strādājot ar saviem pacientiem, man 
būs iespēja redzēt sava darba augļus, 
turklāt kā ģimenes ārste savā praksē 
es pati veidošu darba vidi. 

Jelgavas pilsētas slimnīcu kā darba-
vietu izvēlējos vairāku iemeslu dēļ. Pēc 
trīs gadiem rezidentūrā mani sagaidīs 
ģimenes ārsta vakance Jelgavas ap-
kārtnē, tādēļ man ir svarīgi iepazīties 
ar speciālistiem – Jelgavas pilsētas 
slimnīcas ārstiem, pie kuriem es no-
sūtīšu savus pacientus. Tāpat zinu, kā 
rezidenti cīnās par pacientiem Rīgā. 
Rezidentu galvaspilsētā ir vairāk, un 
vienam pacientam var būt piesaistīti 
uzreiz vairāki. Bet reģionā pacientu 
pietiek visiem, arī apmācībām ār-
sti var veltīt vairāk laika. Jāatzīst, 
ka rezidentūras posms patiesībā ir 
pirmais nopietnais solis, lai kā ārsts 
pierastu pie atbildības par jebkuru 
savu lēmumu.»

Mācības rezidentūrā ilgst piecus 
gadus, un kā darbavietu šajā periodā 
izvēlējos Jelgavas pilsētas slimnīcu. 
Esmu no Jelgavas un šeit saskatu 
attīstības iespējas – te ir moderns 
aprīkojums, komfortabli darba aps-
tākļi. Nākotnē, kad būs uzkrāta 
pietiekama zināšanu un prasmju 
bāze, vēlos dot savu artavu pilsētas 
slimnīcai. Pēc rezidentūras plānoju 
apgūt arī invazīvo radioloģiju, kas 
sniedz ļoti plašas iespējas akūtu un 
hronisku saslimšanu ārstēšanai. Pie-
mēram, insulta gadījumā ar speciālu 
aprīkojumu pa vienu asinsvadu var 
nokļūt galvas smadzenēs, satvert 
un izvilkt trombu. Insulta gadījumā 
ir ļoti svarīgs laiks, kamēr pacients 
nokļūst līdz slimnīcai, un iespēja šādai 
manipulācijai reģionā, netērējot laiku 
nokļūšanai uz galvaspilsētu, būtu ļoti 
vērtīga. Šis piemērs gan ir tikai viens 
no desmitiem iespēju, ko sniedz šī 
specialitāte.»

Rezidentūra ir obligāts ceļš, 
lai kļūtu par sertificētu ārstu. 

«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar pieciem jauna-
jiem ārstiem rezidentiem, kuri, strādājot Jelgavas 

pilsētas slimnīcā, apgūst izvēlēto specialitāti.

«Vēlos dot savu artavu pilsētas slimnīcai»

«Iepazīšu ārstus, pie kuriem 
nosūtīšu savus pacientus» 

«Nākotnē redzu sevi kā pilsētas slimnīcas ārsti»

«Jelgavas piedāvājums mani pārliecināja»

«Atgriežos slimnīcā jaunā statusā»



Paziņojums par izsoli
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles ko-
misija 2021. gada 22. novembrī plkst.18 Lielajā 
ielā 11, 207. telpā, rīko zemes starpgabala Zileņu 
ielā 1A, Jelgavā (kadastra numurs/apzīmējums 
09000161025, platība 303 m2), mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi starp 
starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašnie-
kiem. Izsoles sākumcena – 2000 euro, izsoles 
solis – 100 euro, nodrošinājums – 200 euro, 
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais 
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada  
17. novembra plkst.12 Jelgavas valstspilsētas 
domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā 
(iepriekš piesakoties pa tālruni 63005559), 
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās 
no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no 
plkst.8 līdz 12 un no plkst.13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc 
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā 
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājas-
lapā http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/ vai tos var saņemt 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava), 
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522.

Paziņojums par 
funkcionāli 

nepieciešamā 
zemesgabala robežu 

pārskatīšanas uzsākšanu
dzīvojamai mājai Zvejnieku ielā 1, Zvejnieku ielā 
3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Meiju ceļā 12, 
Meiju ceļā 14, Meiju ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju 
ceļā 20, Meiju ceļā 22, Meiju ceļā 24, Meiju ceļā 
26, Meiju ceļā 28, Meiju ceļā 30, Meiju ceļā 36, 
Meiju ceļā 38, Jelgavā, un pārskatīšanas projekta 
izstrādes noteikumu apstiprināšanu.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes 
lietu komisija 2021. gada 19. augustā 
pieņēma lēmumu Nr.9/16 «Funkcionāli nepie-
ciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas 
uzsākšana dzīvojamai mājai Zvejnieku ielā 1, 
Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku 
ielā 7, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā  14, Meiju 
ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Meiju 
ceļā 22, Meiju ceļā 24, Meiju ceļā 26, Meiju 
ceļā 28, Meiju ceļā 30, Meiju ceļā 36, Meiju 
ceļā 38, Jelgavā, un pārskatīšanas projekta 
izstrādes noteikumu apstiprināšana».
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Āna Zelma 
(30.08.1929.–19.09.2021.)

Borisovs Vladimirs 
(05.11.1951.–20.09.2021.)

Burnašovs Rauls 
(29.01.1965.–24.09.2021.)

Buša Vilma Emīlija 
05.01.1935.–20.09.2021.

Dadzītis Visvaldis 
(06.12.1938.–21.09.2021.)

Daugerts Imants 
(10.10.1946.–20.09.2021.)

Dubulta Biruta 
(18.02.1931.–23.09.2021.)

Fekļistovs Nikolajs 
(07.10.1945.–20.09.2021.)

Hvoščevskis Jevgenijs 
(14.08.1938.–20.09.2021.)

Kuzmičeva Jefrosinja 
(05.05.1925.–21.09.2021.)

Liberts Vitolds 
(28.02.1931.–21.09.2021.)

Madoņeckis Viktors 
(10.06.1938.–17.09.2021.)

Pilots Igors 
(07.11.1966.–16.09.2021.)

Pohmeļnihs Vladimirs 
(01.11.1948.–18.09.2021.)

Prosmicka Larisa 
(07.12.1950.–20.09.2021.)

Rudlapa Brigita 
(21.04.1934.–19.09.2021.)

Stepanovičs Vilis 
(23.05.1926.–17.09.2021.)

Šļujevs Viktors 
(30.10.1966.–16.09.2021.)

Adlers Normunds 
(12.06.1975.–30.09.2021.)

Čerņavskis Vladislavs 
(18.04.1944.–30.09.2021.)

Gerliņš Kārlis 
(15.07.1980.–28.09.2021.)

Gile Marija 
(05.02.1939.–26.09.2021.)

Ikase Daila 
(20.09.1931.–27.09.2021.)

Jaroševska Daina 
(29.04.1955.–27.09.2021.)

Līcītis Jānis 
(21.03.1948.–28.09.2021.)

Merkins Genādijs 
(02.05.1940.–30.09.2021.)

Spalva Aivars 
(06.07.1938.–25.09.2021.)

Volosovs Vladimirs 
(20.03.1953.–21.09.2021.)

Zaicevs Viktors 
(13.04.1957.–24.09.2021.)

Zute Aleksandra 
(20.03.1933.–27.09.2021.)

Alekseruns Aleksis 
(08.12.1925.–05.10.2021.)

Dmitrijeva Vilma 
(28.04.1931.–01.10.2021.)

Fedotovs Vladimirs 
(09.02.1959.–01.10.2021.)

Ivanovs Anatolijs 
(14.04.1959.–03.10.2021.)

Jakuševs Vladislavs 
(26.09.1938.–30.09.2021.)

Jeromans Eduards 
(30.11.1930.–02.10.2021.)

Kalniņa Vizma 
(22.12.1935.–07.10.2021.)

Lilienfelds Voldemārs 
(17.06.1951.–05.10.2021.)

Novašs Georgijs 
(06.02.1962.–01.10.2021.)

Ovsjaņņikovs Vjačeslavs 
(06.10.1961.–07.10.2021.)

Skublova Irina 
(10.09.1937.–06.10.2021.)

Strēle Maija 
(25.05.1933.–06.10.2021.)

Škinča Antra 
(13.10.1966.–06.10.2021.)

Vadze Izida 
(09.04.1925.–05.10.2021.)

Vitte Biruta 
(01.08.1937.–01.10.2021.)

Vizulis Norberts 
(02.02.1936.–08.10.2021.)

Zabiņako Vladislavs 
(25.10.1946.–08.10.2021.)

Žuka Marija 
(24.04.1930.–02.10.2021.)

Arsjonova Anna 
(29.05.1949.–14.10.2021.)

Bančuka Anna 
(23.01.1924.–12.10.2021.)

Cirmanis Hugo 
(27.11.1950.–09.10.2021.)

Freimane Zandra 
(18.04.1943.–08.10.2021.)

Gaislere Valentīna 
(16.08.1934.–08.10.2021.)

Gerharde Gunta 
(10.08.1934.–13.10.2021.)

Ginkuls Georgijs 
(21.08.1942.–15.10.2021.)

Jurasova Valentīna 
(15.04.1940.–12.10.2021.)

Kaštanova Marija 
(03.12.1940.–12.10.2021.)

Leitendorfs Aivars 
(03.12.1939.–08.10.2021.)

Peipiņa Aija 
(18.06.1937. –14.10.2021.)

Rasevičs Viktors 
(24.05.1947. –12.10.2021.)

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības administrācijas 

Dzimtsarakstu nodaļas 
dati par Jelgavā 

deklarētām personām

Seņina Antoņina 
(15.05.1942.–09.10.2021.)

Strautniece Marianna 
(11.04.1930.–11.10.2021.)

Šepeļeva Lidija 
(03.07.1931.–14.10.2021.)

Tetere Ārija 
(07.09.1951.–13.10.2021.)

Tumaša Ina 
(31.08.1958.–13.10.2021.)

Tumens Andris 
(11.02.1966.–10.10.2021.)

Ziedonis Vitālijs 
(09.12.1991.–11.10.2021)

Zute Tatjana 
(14.09.1946.–14.10.2021.)

facebook.com/ZRKAC

KURSI *T - tiešsaistē, *K - klātienē

Jaunās iemaņas un zināšanas ZRKAC MMP 
piedāvā apgūt šādās programmās:

lokšņapstrāde – lāzergriešana;
lokšņapstrāde – CNC loksnes locīšana;
lokšņapstrāde – materiālu noliktava ar automātisko 
vadības sistēmu;
robotizēta plazmas griešana;
robotizēta MAG metināšana.

Personas datu aizsardzība? 
Nē - pārvaldība - *T

Angļu valoda, Intermediate: B1 - *K

Grāmatvedības uzskaites pamati (profe-
sionālās pilnveides izglītības programma) - *T

Paškontrole un HACCP mazajiem un 
vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem - *T

Bērnu aprūpes pamati - *K

28. oktobrī
plkst. 17:45-20:00

29. oktobrī
plkst. 10:00-12:15

1. novembrī 
plkst. 17:30-19:45

1. novembrī
plkst. 17:30-20:30

2. novembrī 
plkst. 17:15-20:25

Dokumentu arhīva veidošana - *T
11. novembrī  

plkst. 10:00-16:20

Mājokļa interjers - *T

Šūšanas pamati - *K

27. oktobrī  
plkst. 17:30-19:45

28. oktobrī  
plkst. 10:00-14:15

BEZMAKSAS VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU 
PIEDĀVĀJUMS OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ

DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS NODARBĪBU CIKLIEM

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta 
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
zvanīt pa tālruni 63048913.

NODARBĪBAS «VESELA MUGURA»

Otrdienās un ceturtdienās 
Gubernatora saliņā.

Norises laiks – no plkst.19 līdz 20.
Trenere – Tatjana Gorbatko.

Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa 
tālruni 29532699. 

Treniņam jāpiesakās treniņa norises dienā.

TRENIŅI «KARDIO/SPĒKS» (treniņi telpās)

Pirmdienās  un trešdienās 
Zemgales Olimpiskajā centrā 

Kronvalda ielā 24.
Norises laiks – no plkst.19 līdz 20.

Trenere – Egija Troščenko.
Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS 

pa tālruni 28887875. 
Treniņam jāpiesakās treniņa norises dienā.

NŪJOŠANA

Svētdienās no Jelgavas pamatskolas «Valde-
ka»-attīstības centra pagalma.

Norises laiks – no plkst.9 līdz 10.30.
Trenere – Zane Grava.

Pieteikšanās – pa e-pastu ekspedicija.info@
inbox.lv vai tālruni 29733112.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 
«MĀMIŅĀM UN MAZUĻIEM» 

(Online treniņš)

Norises laiks – no plkst.14 līdz 15.
Trenere – Egija Troščenko.
Informācija par treniņiem 

tiek publicēta vietnē:  
https://www.facebook.com/jelgavasveseliba

NODARBĪBAS «BRĪVDIENU STARTERIS» 
(treniņi telpās)

Sestdienās Zemgales Olimpiskajā centrā 
Kronvalda ielā 24.

Norises laiks – no plkst.9 līdz 10.
Trenere – Anete Rone.

Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS pa 
tālruni 27808138. 

Treniņam jāpiesakās dienu iepriekš.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 
SENIORIEM (treniņi telpās)

Trešdienās Jelgavas Amatu vidusskolas 
sporta zālē Elektrības ielā 8.

Norises laiks – no plkst.11 līdz 12.
Trenere – Iveta Jonkus.

Pieteikšanās – sūtot trenerei SMS 
pa tālruni 29597769. 

Treniņam jāpiesakās dienu iepriekš.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS CIKLI 
PERSONĀM NO 54 GADU VECUMA 

AR FIZIOTERAPEITU

• No 1.  līdz 29. novembrim pirmdienās un ceturt-
dienās plkst.17.15.
• No 2.  līdz 30. novembrim otrdienās un ceturt-
dienās plkst.16.15.
Norises vieta – Zemgales Veselības centrs Zemgales 
prospektā 15.

! Vingrošanas ciklos personām no 54 gadu vecuma 
var piedalīties vakcinētas  un/vai Covid-19 izslimo-

jušas personas ar sadarbspējīgu sertifikātu.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 

25612545, 63048913.

SEMINĀRU PROGRAMMA 
«TOPOŠO VECĀKU SKOLA»

Iespēja pieteikties 
dalībai grupā:

• no 27. oktobra līdz 12. novembrim.

Papildu informācija par semināriem un 
pieteikšanos – mājaslapā www.zrkac.lv.

! Treniņos var piedalīties vakcinētas un/vai Covid-19 
izslimojušas personas ar sadarbspējīgu sertifikātu.

NODARBĪBU PROGRAMMA VECĀKIEM 
«GUDRO VECĀKU SKOLA»

Pirmsskolas un sākumskolas vecumposms
• 15. novembrī plkst.18 – «Agresijas un trauksmes 
mehānisms pirmsskolā un sākumskolā».

Pusaudžu vecumposms
• 25. oktobrī plkst.18 – «Pieaugušā sarunas ar 
pusaudzi: pārmaiņas motivējošas un cieņpilnas 
attiecības veicinošas».
• 22. novembrī plkst.18 – «Pusaudži un sociālā 
trauksme».

Lektore – Līga Bērziņa, uzvedība.lv vadītāja.
Papildu informācija par semināriem un pieteik-

šanos – mājaslapā www.zrkac.lv. 

NODARBĪBU PROGRAMMA «MANAS 
PARTNERATTIECĪBAS UN SEKSUALITĀTE. 

PIEAUGUŠO SARUNAS»
• 3. novembrī plkst.18 – «Partnerattiecību 50 no-
krāsas»: kas nosaka veiksmīgas partnerattiecības, 
kāpēc vieniem izdodas, bet citiem ne. Praktiski un 
atklāti par partnerattiecību 50 nokrāsām.
• 10. novembrī plkst.18 – «Baudpilnas un gar-
šīgas» partnerattiecības»: kas ir tās «garšvielas», 
bez kurām neiztikt baudpilnās un emocionāli 
iedvesmojošās partnerattiecībās.
• 17. novembrī plkst.18 – «Sievietes seksualitātes 
spēks»: kā izzināt savu seksualitāti, lai var gūt 
baudu, baudīt attiecības un būt ar labu veselību.
• 24. novembrī plkst.18 – «Seksualitātes bloki»: 
iekšējie neapzinātie psiholoģiskie bloki, kas traucē 
atraisīties, izpaust un baudīt savu seksualitāti, kā 
tos atpazīt un mainīt.
• 1. decembrī plkst.18 – «Vīrietis un sieviete 
gultā»: kā saprasties divām atšķirībām seksuali-
tātēm – vīrieša un sievietes jeb kā izvairīties no 
noplānotām «sadursmēm» pāra guļamistabā.
• 8. decembrī plkst.18 – «Seksuālās mācības ABC/
seksualitātes ābece»: ko mums nestāstīja vecāki 
un nemācīja skolās, bet, ja mēs to būtu zinājuši, 
pasaule būtu laimīgāka un mēs apmierinātāki.

Nodarbību vadītāja – 
Sanita Aišpure, sertificēta klīniskā psiholoģe.

Papildu informācija par nodarbībām un pieteikšanos 
– «Facebook» lapā «Veselības veicināšana Jelgavā».

Mērniecības kompānija SIA «ĢEOMETRS» 
(reģ.Nr.43603011317) 
aicina pastāvīgā darbā

ZEMES IERĪKOTĀJU KADASTRA 
SPECIĀLISTU(-I) uz nenoteiktu laiku.

Piedāvājam:
• darbavietu Jelgavā;
• darbu profesionālu un pieredzējušu kolēģu komandā.

Atalgojums – 500–1300 EUR.

Pretendents var būt students(-e).

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt līdz 15. novem-
brim pa pastu uz adresi SIA «ĢEOMETRS», 

Vecpilsētas iela 21, Jelgava, LV-3001, 
vai uze-pasta adresi geometrs@geometrs.lv. 

Tālrunis 29397477.



 Ilze Knusle

Aizvadītajās brīvdienās Jel-
gavas sporta hallē notika 
pirmās Jelgavas basketbola 
čempionāta vīriešiem spē-
les. Cīņā par galveno trofeju 
šogad iesaistījušās astoņas 
komandas. «Jūtams, ka vīri ir 
izslāpuši pēc basketbola lau-
kuma, un mēs ļoti ceram, ka 
šoreiz čempionātu varēsim 
izspēlēt līdz galam,» atzīst 
basketbola kluba «Jelgava» 
valdes priekšsēdētājs Dins 
Ušvils. 

Pagājušajā gadā līdz ar Covid-19 
pandēmiju un striktajiem ierobežoju-
miem, tostarp amatieru sportā, Jelga-
vas basketbola čempionāts nenotika, 
tāpēc Jelgavas basketbola čempionu 
gods joprojām pieder komandai 
«Ķepas», kas to izcīnīja 2019. gadā, 
aiz sevis atstājot komandu «Doks» 
un «NĪP».   

Šogad dalību čempionātā ir pie-
teikušas visas komandas, kas par 
čempiona titulu cīnījās arī iepriekš: 
«Doks», «NĪP», «Alvila dēli», «Rokiji», 
«Skandijs», «Valauto/Toma-noma.lv», 
«Vilki» un «Kultūra». «Komandas ir 
tās pašas, vismaz pēc nosaukuma, 
taču spēlētāju sastāvs mazliet pamai-
nījies,» stāsta D.Ušvils, papildinot, ka 
čempionāts norisinās, stingri ievērojot 
valstī noteiktās epidemioloģiskās 
drošības prasības, kas uzliek papildu 
atbildību un pienākumus organiza-
toriem. Jāuzsver, ka sacensībās pie-
dalās un to norises vietā atrodas tikai 
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24. septembrī aizvadīts Lat-
vijas Pasta un Latvijas Sporta 
muzeja rīkots pasākums par 
godu šķēpmešanas leģendai 
Jānim Lūsim  – pastmar-
kas prezentācija un izstā-
des atklāšana. Tajā Jelga-
vas Sporta servisa centra 
direktors Juris Kaminskis 
Sporta muzejam uzdāvināja 
Jāņa Lūša piemiņas kausa 
analogu, kas šobrīd papildina 
izstādi. Izstāde par leģendāro 
šķēpmetēju Sporta muzejā 
apskatāma līdz Jaunajam 
gadam. 

Jelgavā dzimušais J.Lūsis (1939–
2020) ir olimpiskais čempions, pa-
saules rekordists, visu laiku izcilākais 
Latvijas sportists, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris, uzņemts Starptau-
tiskās Vieglatlētikas federācijas Slavas 
zālē. J.Lūsis ir saņēmis arī Jelgavas 
augstāko apbalvojumu, un viņa vārdā 
nosaukts Zemgales Olimpiskā centra 
stadions.

Latvijas Sporta muzejs sadarbībā ar 

Latvijas Pastu rosināja pastmarkas – 
veltījuma J.Lūša personībai – izdo-
šanu. Pastmarkas dizaina autors ir 
mākslinieks Ģirts Grīva, kurš vizuāla-
jā noformējumā izmantojis materiālus 
no Sporta muzeja krājumiem.

Pastmarkas prezentācijā un izstā-
des atklāšanā Sporta servisa centra 
direktors J.Kaminskis muzejam 
uzdāvināja J.Lūša piemiņas kausa 
analogu. Kausa oriģināls glabājas 
Jelgavā, bet vēl viens analogs nodots 
Latvijas Šķēpmetēju klubam. Latvijas 
Sporta muzejā norāda, ka izstāde, kas 
veltīta J.Lūsim, muzeja telpās Vecrī-
gā, Alksnāja ielā 9, būs apskatāma 
līdz Jaunajam gadam. Tajā apskatei 
izvietots arī dāvinātais kausa analogs.

Jāatgādina, ka kopš 2013. gada Jel-
gavā norisinājās olimpiskā čempiona 
J.Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā. Pēc 
leģendārā sportista aiziešanas mūžībā 
2020. gada pavasarī sacensības tika 
pārdēvētas par olimpiskā čempiona 
J.Lūša piemiņas kausa izcīņu šķēp-
mešanā un tika izgatavots piemiņas 
kauss, kas glabājas J.Lūša dzimtajā 
pilsētā Jelgavā. Sportisti sacensībās 
saņem kausa analogu miniformātā. 
2020. gadā J.Lūša piemiņas kausu 

izcīnīja jelgavnieks 
Gatis Čakšs un lietu-
viete Liveta Jasjunaite, 
2021. gadā – Patriks 
Gailums un Līna 
Mūze.

Sporta muzejam uzdāvina Jāņa Lūša 
piemiņas kausa analogu

«3x3 Jelgava» kļūst par 
Latvijas vicečempioniem

Foto: Latvijas Sporta muzejs

Sveicot vicečempionus, 
5. oktobrī komandai tika 
pasniegta balva – 1000 
eiro. «Jelgavas komanda 
turpina iet Latvijas izla-
ses dalībnieka olimpiskā 
čempiona jelgavnieka 
Edgara Krūmiņa uzsākto 
ceļu un nest tālāk ziņu, 
ka mēs esam labākie. Ļoti 
gribētos, lai 3x3 basket-
bolu spēlē arvien vairāk  
jauniešu,»  norādīja Jel-
gavas domes priekšsēdē-
tājs Andris Rāviņš.

personas ar Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu. «Ņemot 
vērā epidemioloģiskās drošības notei-
kumus, čempionāta regulārais turnīrs 
tiks aizvadīts bez skatītājiem, bet, ja 
situācija valstī to ļaus, tad pēdējās 
trīs izšķirošajās kārtās klāt varēs būt 
arī skatītāji, ievērojot tajā brīdī spēkā 
esošās epidemioloģiskās drošības 
prasības,» tā D.Ušvils. 

Jāpiebilst, ka komandas čempionā-
tā izspēlēs apļa turnīru, katra tiekoties 
ar katru, lai noskaidrotu ceturtdaļ-
fināla pārus. Regulārā čempionāta 
spēles paredzētas 23., 30., 31. oktobrī, 
6. un 7. novembrī. Ceturtdaļfināls plā-
nots 14. novembrī, un ceturtdaļfināla 
pāru uzvarētāji turpinās cīņu par pil-
sētas čempionu titulu vispirms pusfi-
nālā 19. novembrī, bet pēc tam finālā, 
kas iecerēts 21. novembrī. «Gribēšana 
spēlēt dalībniekiem ir ļoti liela, un mēs 
patiesi ceram, ka amatieru sportā 
līdz ar epidemioloģiskās situācijas 

Sākusies cīņa par Jelgavas 
basketbola čempionu titulu

Pirmo aizvadīto spēļu rezultāti

«Doks»–«NĪP» 94:77
«Alvila dēli»–«Rokiji» 68:65
«Skandijs»–«Valauto/Toma-noma.lv» 63:69
«Vilki»–«Kultūra» 54:100
«NĪP»–«Rokiji» 80:59
«Doks»–«Alvila dēli» 47:76
«Skandijs»–«Vilki» 60:71
«Valauto/Toma-noma.lv»–«Kultūra» 88:70

pasliktināšanos netiks ieviesti papildu 
ierobežojumi, citādi čempionāts jau 
atkal būtu jāpārtrauc,» tā D.Ušvils.  

Jelgavas čempionāts basketbolā 
vīriešiem tiek rīkots, lai noskaidrotu 
Jelgavas čempionus basketbolā, popu-
larizētu un attīstītu amatieru basket-
bolu Jelgavā, paaugstinātu sportisko 
meistarību un fizisko sagatavotību, 
veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos ak-
tīvās un regulārās sporta nodarbībās.

Sacensības organizē Sporta servisa 
centrs sadarbībā ar biedrību «Basket-
bola klubs «Jelgava»».

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

Aizvadītas tradicionālās 
makšķerēšanas sacensī-
bas no laivām «Lielupes 
līdaka 2021». Lielāko līdaku 
noķēra Gatis Roga, un tā 
bija 83 centimetrus gara.

«Sākoties sacensībām, devos pa 
upi uz augšu uz sev zināmu un 
pārbaudītu vietu. Pirmo izvilku 
51 centimetru garu līdaku. Nolēmu 
to atlaist, jo arī ikdienā zivis garumā 
ap 50 centimetriem laižu vaļā – jā-
domā taču par nākotni, lai aug! Arī 
otrā noķertā līdaka bija zem pus-
metra, atlaidu un sāku jau domāt, 
ka varbūt pirmo vajadzēja paturēt, 
jo ir taču sacensības. Bet tad izvilku 
līdaku, kas, kā vēlāk izrādījās, bija 
sacensībās lielākā noķertā līdaka,» 
stāsta G.Roga. Viņš saņēma balvas 
apmēram 500 eiro vērtībā.

G.Roga makšķerē no 11 gadu 
vecuma, kad tēvs viņu pirmo reizi 
aizveda uz copi. Viņa iemīļotās 
zivju ķeršanas vietas ir Lielupe un 
Babītes ezers. Sacensībās Gatis 
nepiedalās regulāri un par lomu un 
veiksmi ir gandarīts. «2019. gadā 
sacensībās «Lielupes līdaka» paliku 
otrais, šoreiz man izdevās uzvarēt 
gan individuālajā konkurencē, gan 
izvilkt lielāko līdaku,» tā makšķer-
nieks. Viņš arī atzinīgi vērtē to, ka 
šogad mainīta zivju vērtēšanas me-
tode – tās tika nevis svērtas, kā tas 
bijis iepriekš, bet mērīts garums, kā 
ierasti dara sporta makšķerēšanas 
sacensībās.

Dalībniekiem starts tika dots 
9. oktobrī pulksten 8.30 Lielupes 
labā krasta pludmalē. Sacensībām 

atvēlētais laiks bija septiņarpus stun-
das – krastā bija jāiznāk līdz pulk-
sten 16. Dalībnieki sacentās tautas un 
sporta klasē, turklāt tautas klasē va-
rēja startēt komandā vai individuāli. 
Tautas klasē piedalījās 28 komandas 
un deviņi individuālie dalībnieki, 
sporta klasē startēja 15 komandas. 
Tautas klasē zivis varēja ķert gan 
spiningojot, gan velcējot, savukārt 
sporta klasē – tikai ar spiningu.

Tautas klasē ieskaitē tika vērtētas 
trīs lielākās līdakas. Individuālajā 
konkurencē uzvarēja G.Roga ar lī-
daku kopējo garumu 194 centimetri. 
Otro vietu ieguva Uldis Ķekars ar 
zivju kopējo garumu 172 centimetri. 
Trešais palika Nikolajs Musorins ar 
63 centimetrus garu līdaku. Koman-
du konkurencē uzvarēja Ivo Strods 
un Guntis Čulba ar 67 centimetru 
garu līdaku. Otrie bija Egīls Zeilišs 
un Raitis Sidrabs, kuri noķēra 65 cen-
timetrus garu līdaku. Trešie – Alek-
sandrs Seibutis un Vitālijs Vasiļjevs ar 
59 centimetrus garu līdaku.

Sporta klasē ieskaitē tika vērtētas 
četras līdakas, kas pārsniedz 50 cen-
timetrus, četri asari, kas pārsniedz 
23 centimetrus, un četri zandarti, 

kas pārsniedz 45 centimetrus. Da-
lībnieki tika vērtēti, piešķirot vienu 
punktu par katru zivs garuma 
centimetru. Uzvarēja komanda 
«Ratter Baits» – Roberts Valters un 
Valters Rubenis – ar 242 punktiem. 
Otro vietu ieguva komanda «Fana-
tik Latvia 2» – Kaspars Šverns un 
Gints Zariņš – ar 165 punktiem. 
Trešo – Dmitrijs Ivaškins un Jev-
geņijs Moisejenko jeb komanda 
«Grot» ar 153 punktiem. Jāpiebilst, 
ka sporta klasē dalībniekiem bija jā-
ievēro princips «Ķer un atlaid», kas 
nozīmē – noķertās zivis jānomēra 
pašiem saskaņā ar instrukciju un 
jāatlaiž.

Sacensības rīkoja makšķerēšanas 
klubs «Lielupes brekši» un Jelgavas 
Makšķernieku biedrība sadarbībā 
ar Sporta servisa centru. Pasākums 
tika organizēts, ievērojot spēkā 
esošās epidemioloģiskās drošības 
prasības.

Jāatgādina, ka pērn noteikto 
ierobežojumu dēļ makšķerēšanas 
sacensības «Lielupes līdaka» neno-
tika, savukārt 2019. gadā lielāko 
Lielupes līdaku – 5,06 kilogramus 
smagu – noķēra Aigars Jurēvics.

Lielāko Lielupes līdaku noķer Gatis Roga
Lielāko 
līdaku 
noķēra 
Gatis 
Roga, un 
tā bija 
83 centi-
metrus 
gara.
Foto: 
Sporta 
servisa 
centrs
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25. un 26. septembrī iepirkša-
nās centrā «Akropole» Rīgā 
noslēdzās Latvijas 3x3 bas-
ketbola čempionāta «Top 
Gun» fināls. Tajā komanda 
«3x3 Jelgava» izcīnīja sud-
raba godalgas.

Finālā sacentās 16 vīriešu ko-
mandas. Jelgavnieki vietu finālā 
nodrošināja, uzvarot divos «Top 
Gun» posmos, kas notika Ventspilī 
un Jelgavā.

Pirmajā fināla sacensību dienā 
tika aizvadīts grupu turnīrs, kurā 
jelgavnieki uzvarēja visās trīs spēlēs: 
ar rezultātu 22:9 pārspēja komandu 
«Mārupe/Bauerfeind», ar rezultātu 
22:9 – «Spēka kustība», ar 22:10 – 
«East-Ball/Rīga». Pirmajā sacensību 
dienā Jelgavas komandas spēlētājs 
Armands Seņkāns bija rezultatīvākais 

starp visiem turnīra dalībniekiem, 
trijās spēlēs gūstot 26 punktus.

Otrā sacensību diena sākās ar 
ceturtdaļfinālu, kurā «3x3 Jelgava» 
ar rezultātu 18:16 pārspēja BK «3x3 
Madona». Pusfinālā jelgavnieki tikās 
ar komandu «Mārupe/Bauerfeind» 
un bija pārāki – 21:13. Finālā mūsu 
komandai pretī stājās «Kundzy/An-
zāģe» ar olimpisko čempionu Kārli 
Paulu Lasmani sastāvā. Veiksmīgāki 
izrādījās pretinieki, kuri uzvarēja ar 
rezultātu 20:19.

Jelgavas komanda – A.Seņkāns, 
Armands Ginters, Roberts Pāže un 
Mārtiņš Šteinbergs – ieguva tiesības 
startēt Krievijas kausā, kas notiks 
Permā šomēnes un kurā komandas 
cīnīsies par ceļazīmi uz Pasaules tūres 
turnīru. 

Jāpiebilst, ka visi četri spēlētāji pār-
stāv arī BK «Jelgava» gan «Ramirent» 
Nacionālajā basketbola līgā, gan Lat-
vijas basketbola Užavas kausa izcīņā.



 Ritma Gaidamoviča

Sākusies jaunā volejbola 
sezona. Sieviešu volejbola 
klubs «Jelgava» to atklājis 
jaudīgi – pagājušās sezo-
nas divu labāko Latvijas 
sieviešu komandu due-
lī VK «Jelgava» uzvarēja 
Latvijas Superkausa izcī-
ņā, un šobrīd komanda jau 
aizvadījusi pirmās četras 
spēles 2021./2022.  gada 
«Optibet» Baltijas līgā. Bet 
vīriešu komandai jaunā se-
zona sākusies ar būtiskām 
pārmaiņām – klubs uzsā-
cis sadarbību ar Murjāņu 
Sporta ģimnāziju, kuras 
audzēkņi veido jaunās 
Jelgavas komandas sa-
stāvu, un šosezon tā star-
tē ar jaunu nosaukumu –  
«Biolars/Jelgava/MSĢ».   

VK «Jelgava» gatavošanos jau-
najai sezonai uzsāka augustā un 
septembra beigās Jēkabpilī aizvadīja 
Superkausa izcīņu, kurā piedalī-
jās pērnās sezonas divas labākās 
Latvijas sieviešu komandas – Lat-
vijas čempiones VK «Jelgava» un 
Latvijas kausa uzvarētājas «Rīgas 
Volejbola skola/LU». Piecu setu cīņā 
uzvarēja jelgavnieces. Rezultatīvākā 
spēlētāja ar 22 gūtiem punktiem 
uzvarētāju komandā bija Inese Jur-
sone. Jelgavnieces jau aizvadījušas 
arī pirmās četras spēles «Optibet» 
Baltijas līgā. «Ir patīkami sezonu sākt 
ar trofeju. Meitenēm bija ļoti liela 

SPORTS  |  17oktobris | 2021

JELGAVAS SPORTA HALLĒ
 � 21. oktobrī pulksten 19.30 

– «Douglas» Latvijas Sieviešu bas-
ketbola līgas spēle: «Jelgava-BJSS»– 
«TTT/RBJSS Rīdzene». 

 � 27. oktobrī pulksten 19.15 – 
Latvijas basketbola Užavas kausa 
izcīņa: BK «Jelgava»–BK «Liepāja». 

 � 29. oktobrī pulksten 19.15 – 
«Ramirent» Nacionālās basketbola 
līgas spēle: BK «Jelgava»–«Bauska». 

 � 4. novembrī – «Douglas» Latvijas 
Sieviešu basketbola līgas spēle: «Jel-
gava-BJSS»–«Valmiera Glass/ViA». 

 � 12. novembrī pulksten 19.15 – 
«Ramirent» Nacionālās basketbola 
līgas spēle: BK «Jelgava»–«Ventspils 
augstskola». 

* Ieeja uz spēlēm – bez maksas, 
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas 
apliecina vakcināciju vai pārsli-

mošanu, un personu apliecinošs 
dokuments.

FK «JELGAVA» BĀZĒ  
KĀRKLU IELĀ 6

 � 6. novembrī pulksten 14 – «Op-
tibet» Nākotnes līgas spēle: «Albatroz 
SC/FS Jelgava»–«Rēzekne». 

* Ieeja uz spēli – bez maksas, 
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts par 
vakcināciju vai pārslimošanu un 

personu apliecinošs 
dokuments.

ZEMGALES OLIMPISKAJĀ 
CENTRĀ

 � 24. oktobrī pulksten 16 – «Cre-
dit24» Meistarlīgas spēle: «Biolars/
Jelgava/MSĢ»–«Parnu». 

 � 30. oktobrī pulksten 18 – «Cre-
dit24» Meistarlīgas spēle: «Biolars/
Jelgava/MSĢ»–«BigBank Tartu». 

 � 31. oktobrī pulksten 16 – «Cre-
dit24» Meistarlīgas spēle: «Biolars/
Jelgava/MSĢ»–«Selver Tallin». 

 � 6. novembrī pulksten 16 – Bal-
tijas vīriešu volejbola līgas spēle: 
«Biolars/Jelgava/MSĢ» – «Daugav-
pils Universitāte». 

 � 7. novembrī pulksten 16 – Balti-
jas vīriešu volejbola līgas spēle: «Bio-
lars/Jelgava/MSĢ» – «Jēkabpils lūši». 

 � 14. novembrī pulksten 16 – 
«Credit24» Meistarlīgas spēle: «Bio-
lars/Jelgava/MSĢ»–«TalTech». 

* Ieeja – bez maksas, jāuzrāda 
Covid-19 sertifikāts par vakcināciju 

vai pārslimošanu un 
personu apliecinošs dokuments.

JELGAVAS LEDUS HALLĒ
 � 30. oktobrī pulksten 17 – «Opti-

bet» hokeja līgas spēle: HK «Zemga-
le/LLU»–HK «Dinaburga». 

 � 6. novembrī pulksten 17 – «Op-
tibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemga-
le/LLU»–HK «Liepāja». 

 � 20. novembrī pulksten 17 – 
«Optibet» hokeja līgas spēle:  HK 
«Zemgale/LLU»–HK «Prizma/IHS». 
* Ieeja uz spēlēm – 5 eiro, skolēniem, 

studentiem un pensionāriem –  
3 eiro, Jelgavas Ledus sporta 

skolas audzēkņiem – bez maksas, 
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts par 
vakcināciju vai pārslimošanu un 
personu apliecinošs dokuments.

Pasākuma dalībniekiem un 
apmeklētājiem jāievēro spēkā 

esošie epidemioloģiskās 
drošības nosacījumi. 

Atbilstoši šiem nosacījumiem 
pasākums var tikt 

pārcelts vai atcelts.

 Ilze Knusle

2.  oktobrī Lielupē noslē-
dzās Latvijas smaiļošanas 
un kanoe airēšanas sezona. 
Zemgales rudens maratonā 
uzvarēja un par Latvijas čem-
pioniem maratonā smaiļoša-
nā un kanoe airēšanā kļuva 
astoņi Jelgavas sportisti.

Maratonā dalībnieki sacentās sešās 
vecuma grupās, veicot astoņu vai 16 
kilometru distanci. Kopumā sacensī-
bās piedalījās 133 sportisti. Jelgavnie-
ki izcīnīja 15 medaļas – astoņas zelta, 
četras sudraba un trīs bronzas.

Čempiona titulu astoņu kilometru 
distancē ieguva Jelgavas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas (BJSS) smai-
ļotāja Katrīna Smiltniece sieviešu 
konkurencē (2002. gadā dzimušās 
un vecākas), BJSS kanoe airētājs Nils 
Skuja zēnu grupā (2007.–2009. gadā 
dzimušie), BJSS kanoe airētāja Arina 
Miščenkova meiteņu grupā (2007.–
2009. gadā dzimušās), kluba «KC» 
smaiļotāja Jeļena Kuraša veterānu 
grupā vecumā līdz 50 gadiem, kluba 
«KC» smaiļotājs Jānis Āboliņš vete-
rānu grupā vecumā virs 51 gada un 

kluba «KC» smaiļotājs Raitis Biezais 
veterānu grupā vecumā līdz 51 ga-
dam. 16 kilometru distancē ātrākais 
vīriešu grupā (2002. gadā dzimušie 
un vecāki) starp kanoe airētājiem bija 
BJSS kanoe airētājs Nils Mediņš, bet 
jauniešu grupā (2005.–2006. gadā dzi-
mušie) – BJSS kanoe airētājs Ignats 
Kunašis.

Sudraba medaļu astoņu kilometru 
distancē izcīnīja BJSS smaiļotāja 
Antuanete Bāra jauniešu grupā 
(2005.–2006. gadā dzimušās), BJSS 
kanoe airētājs Mihails Solovejs zēnu 
grupā (2007.–2009. gadā dzimušie), 
kluba «KC» kanoe airētājs Ritvars 
Veilands veterānu grupā vecumā līdz 
50 gadiem un kluba «KC» smaiļotāja 
Jeļena Kovaļonoka veterānu grupā 
vecumā līdz 50 gadiem.

Bronzas medaļu ieguva BJSS 
kanoe airētājs Vadims Žavaronkovs 
zēnu grupā (2007.–2009. gadā dzi-
mušie), kas veica astoņu kilometru 
distanci, kluba «KC» smaiļotāja Ilona 
Aleksandroviča veterānu grupā vecu-
mā līdz 50 gadiem astoņu kilometru 
distancē un BJSS smaiļotājs Kristiāns 
Lauris jauniešu grupā (2005.–2006. 
gadā dzimušie), kas veica 16 kilomet-
ru distanci.

Jelgavai astoņi Latvijas čempioni 
airēšanas maratona distancē

Foto: JV

Foto: Ivars Veiliņš
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Ar sacensībām Smiltenē 
noslēgusies BMX sezona 
Latvijā. Jelgavnieku treneris 
Uldis Balbeks, vērtējot sezo-
nu, saka: «Kopumā tā bija 
laba, un mums ir četri Lat-
vijas čempioni. Bet neliels 
sarūgtinājums tomēr ir.» 

Lielākā daļa Jelgavas BMX kluba 
«Mītavas kumeļi» un Jelgavas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas sportisti 
sezonu noslēdza 25. un 26. septembrī 
ar Latvijas kausa 5. posma mačiem 
Mārupē, kur jelgavnieki ieguva 
deviņas medaļas, tostarp trīs zelta. 
Latvijas kausa 5. posmā zelta medaļu 
izcīnīja Emīlija Zavinska 11–12 ga-
dus veco meiteņu grupā, Kristens 
Krīgers vīriešu elites grupā un Ģirts 
Jonkus krūzeros vecuma grupā virs 
30 gadiem. Bet 9. oktobrī Smilte-
nē aizvadīts Latvijas kausa BMX 
pēdējais – 6. – posms, kurā startēja 
tikai daži mūsu pilsētas sportisti pēc 
pašu iniciatīvas. Treneris skaidro, ka 
šosezon netiks vērtēts Latvijas kausa 
kopvērtējums, tāpēc dalība sacensī-
bās Smiltenē nebija pārāk būtiska un 
pieņemts lēmums Jelgavas sportistu 

BMX braucēji sezonu vērtē kā labu

Foto: no kluba «BMX Rīga» arhīva

Sieviešu komanda volejbola sezonu sāk ar 
Superkausu, vīrieši – ar jaunu komandu

motivācija pretinieces uzvarēt un tikt 
pie Superkausa, un tas izdevās. Ta-
gad tikai jāiet soli pa solim uz priekšu, 
cenšoties uzvarēt katrā spēlē. Ja tas 
izdosies, būs arī rezultāts. Katra spēle 
regulārajā sezonā ir ļoti svarīga,» 
saka sieviešu komandas galvenais 
treneris Aldis Bērziņš, atklājot, ka 
komandas kodols ir saglabājies no 
iepriekšējās sezonas un volejbolistes 
savā starpā labi saspēlējušās, taču 
starpsezonā komandā ir bijušas 
pārmaiņas. Komandu atstājusi 
Ilona Cehanoviča un Dārta Lūse, bet 
VK «Jelgava» atgriezusies Kristīne 
Gabranova un pievienojusies Krista 
Paegle un Liene Roziņa. Tuvākajā 
laikā, iespējams, sastāvam pievieno-
sies vēl kāda spēlētāja. Papildinājums 
arī treneru korpusā – komandā 
atgriezies ilggadējais kluba galvenais 
treneris Jānis Leitis, kurš šosezon 
būs A.Bērziņa asistents. 

Šobrīd ir sākusies Baltijas līga, 
kurā startē 12 Baltijas valstu sieviešu 
volejbola komandas, un nākamās 
spēles jelgavniecēm gaidāmas 6. un 
7. novembrī. VK «Jelgava» startēs 
arī Latvijas čempionātā, kurā pieda-
līsies astoņas komandas, un pirmais 
čempionāta sabraukums notiks 
24. oktobrī Jelgavas novada Sporta 
centra zālē Aviācijas ielā 8. Jelgavas 
komanda tajā aizvadīs divas spēles. 
Kluba prezidents Vladislavs Beitāns 
stāsta, ka mājas spēles sieviešu volej-
bola klubam notiks Jelgavas sporta 
hallē Mātera ielā 44a un Jelgavas 
novada Sporta centra zālē. Jāpie-
bilst, ka sieviešu komanda šogad 
startēs arī Latvijas kausā volejbolā. 
Kausa izcīņas spēles plānotas 18. un 
19. decembrī Zemgales Olimpiskajā 
centrā (ZOC). 

Jaunā sezona ar būtiskām pār-
maiņām sākusies Jelgavas vīriešu 

volejbola klubam, kas šogad startēs 
ar nosaukumu VK «Biolars/Jelgava/
MSĢ». «Klubā sākas jauna ēra. 
Esam beiguši sadarbību ar visiem 
līdzšinējiem spēlētājiem un treneru 
korpusu, un kluba restartam ir 
atrasta jauna koncepcija. Esam uz-
sākuši sadarbību ar Murjāņu Sporta 
ģimnāziju, kurā mācās un trenējas 
arī Latvijas U-20 volejbola izlases 
kandidāti, un mūsu ideja ir, ka Jelga-
vas klubs šiem jaunajiem spēlētājiem 
būs kā ceļš uz izaugsmi, iespēja 
krāt pieredzi, spēlējot Baltijas līgā, 
attīstīt savas spēles prasmes. Jaunās 
komandas sastāvu veido ģimnāzijas 
volejbola nodaļas audzēkņi – Latvijas 
labākie jaunie volejbolisti, kuri pār-
stāvēs Jelgavu,» stāsta komandas 
menedžeris Andrejs Jamrovskis. 
Viņš atklāj, ka šosezon komandai 
nav augstu uzstādījumu, galvenais 
ir spēlēt un strādāt uz izaugsmi, lai 
spēlētāji progresētu, krātu pieredzi 
un tieši Jelgavas komandā izaugtu 
jaunie volejbola talanti. Komandas 
galvenā trenera pienākumi uzticēti 
Latvijas U-20 volejbola izlases un 
Murjāņu Sporta ģimnāzijas trenerim 
Laurim Iecelniekam, bet viņa asis-
tents ir ģimnāzijas volejbola treneris 
Klāvs Zaļkalns. 

VK «Biolars/Jelgava/MSĢ» pa-
gājušajās brīvdienās izbraukumā 
aizvadīja pirmo «Credit 24» Meis-
tarlīgas spēli, bet pirmā mājas spēle 
gaidāma 24. oktobrī pulksten 16 
ZOC. Tā notiks ar skatītājiem. Ko-
manda šosezon startēs arī Latvijas 
čempionātā vīriešiem un Latvijas 
kausā vīriešiem.

Aktuālais sporta 
pasākumu kalendārs –

Jelgava.lv

sezonai punktu likt ar startu Mārupē. 
Zelta medaļu pēdējā posmā izcīnīja 
mūsu Alvis Lānso 30+ krūzeru 
grupā, bet sudrabu – Aleksis Lānso 
deviņus gadus veco zēnu grupā. 

«Kopumā aizvadījām labu sezonu. 
Gribējās noturēt kluba čempiona 
titulu, bet šogad komandu vērtēju-
mā esam otrie. Lai gan ar Valmieru 
mums bija vienāds izcīnīto punktu 
skaits, trešais papildu rādītājs labāks 
bija Valmierai – viņi bija labāki savā 
mājas trasē –, līdz ar to viņi kļuva par 
čempioniem. Par to ir neliels sarūgti-
nājums, jo mums sacensības Valmierā 
bija reti neveiksmīgas – daudzi mūsu 
līderi kļūdījās un nenostartēja savu 
spēju robežās,» atzīst BMX treneris 
U.Balbeks. Viņš papildina, ka šosezon 
augstvērtīgu rezultātu uzrādīja Ilvis 
Hugo Eihentāls, iekļūstot Eiropas 
čempionāta finālā jauniešu grupā, 
un Jelgavas sportisti šosezon izcīnīja 
četrus Latvijas čempiona titulus – 
I.H.Eihentāls 16 gadus veco puišu 
grupā un krūzeros 13–16 gadu gru-
pā, E.Zavinska 11–12 gadus veco 
meiteņu grupā un Reinārs Pavlovs 
14 gadus veco puišu grupā. Kopumā 
Latvijas čempionātā uz goda pjedes-
tāla kāpa 11 mūsu pilsētas BMX 
braucēji.
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«... gādājot par mūsu Jel-
gavas pilsētas un tās birģe-
ru, un iedzīvotāju labumu, 
attīstību un izaugsmi, pēc 
rūpīgām pārdomām un sa-
prātīgiem padomiem esam 
likuši sastādīt īpašus pilsētas 
pārvaldes un sabiedriskās 
kārtības noteikumus un li-
kumus, kas jāņem vērā un 
pēc kā jāvadās gan mūsu 
ieceltajai pilsētas vadībai, 
pārvaldot pilsētu, gan vien-
kāršajiem pilsētas kopienas 
birģeriem tirdzniecībā un sa-
dzīvē.» Tā rakstīts 1606. gada  
5. septembrī Kurzemes un 
Zemgales hercoga Frīdriha 
parakstītā Jelgavas (Mitau) 
pilsētas policijas nolikumā. 
Zināmā mērā to varētu uz-
skatīt par mūsdienu saistošo 
noteikumu priekšteci. Šis 
un vēl vairāku citu 16.–18. 
gadsimta Kurzemes un Zem-
gales hercogistes pilsētu 
policijas nolikumi apkopoti 
grāmatā, ko izdevis Latvijas 
Nacionālais arhīvs žurnāla 
«Latvijas Arhīvi» sērijas 
«Vēstures avoti» 12. sējumā.

«Senie policijas nolikumi regla-
mentē pilsētas dzīvi un dod sīku 
ieskatu pilsētnieku ikdienā – kā par 
pilsētas pārvaldi, pilsoņu tiesībām un 
pienākumiem, tirdzniecību, tā par 
cenu noteikšanu tirgū, sabiedrisko 
kārtību, komunālo saimniecību un 
citām dzīves jomām. Savukārt pil-
sētnieku tērpu un dažādu pasākumu 
reglamenti atkarībā no piederības 
konkrētai kārtai raksturo iedzīvotāju 
sociālo struktūru un diferenciāciju,» 
saka Gita Grase, vēsturniece, Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzeja direktore. 

Muzeja speciālisti informē, ka  
16. gadsimta otrajā pusē Jelgavā bija 
apmēram deviņi tūkstoši iedzīvotāju, 
nākamo simts gadu laikā to skaits 
svārstījās starp pieciem sešiem tūk-
stošiem, un iemesls bija poļu–zviedru 

karš, neražas gadi, kā arī dažādas 
slimības, tostarp mēris. 1795. gada 
tautas skaitīšanā Jelgavā bija 9948 
iedzīvotāji, no tiem 5120 vācieši, 3546 
latvieši (to skaitā 1200 poļu, lietuviešu 
un citu tautību pārstāvji), 243 krievi 
un 1039 ebreji.

Iedzīvotāji bijuši stingri sadalīti 
kārtās. Muižnieki, hercoga galms un 
garīdzniecība bija tikai vācieši, zem-
nieki – latvieši. Turpretim pilsoņu 
kārtā bija pārstāvēti vācieši, latvieši, 
arī poļi un lietuvieši. Pilsētas tiesības 
bija birģeriem jeb namniekiem – tiem, 
kuriem pilsētā piederēja namīpa-
šums. Jelgavā dzīvoja arī tirgotāji, 
amatnieki ar zeļļiem un mācekļiem, 
kalpi, kalpones, strādnieki, krāvēji, 
krodzinieki, balbieri (frizieri), dzir-
navnieki, ārsti, ierēdņi, mācītāji, 
skolotāji, rakstveži, juristi, no laukiem 
atbēgušie zemnieki un ārpus cunftēm 
darbojošies amatnieki.

Hercogistes pilsētās dominēja vācu 
valoda, bet tā nebija vienīgā sarunva-
loda. Lai gan lielākā daļa amatnieku 
bija vācu izcelsmes, bija arī tīri lat-
viskās savienības, kurās sarunājās 
latviski. Kopš 16. gadsimta Jelgavas 
luterāņu baznīca tika iedalīta divās 
nacionāli nošķirtās draudzēs: Svētās 
Trīsvienības draudzē sprediķoja 
vācu valodā, bet Svētās Annas drau-
dzē – latviešu. Tāpat katoļu baznīcā 
vairākums draudzes locekļu bija 
poļi, pareizticīgo baznīcā – krievi, bet 
sinagogā – ebreji (kopš 18. gadsimta). 
Savā starpā šīs atsevišķās grupas 
sarunājās dzimtajā valodā, bet kopā 
pilsētā tās eksistēja vācu telpā, vācu 
kultūras iespaidā un vācu valodas 
ietekmē, tāpēc cittautieši pamazām 
pārvācojās.

Muzeja speciālisti uzsver, ka polici-
jas nolikumi neattēlo reālo situāciju 
pilsētā, bet gan rāda, kādai tai ir jā-
būt, raugoties no birģeru – pilsētas 
iedzīvotāju priviliģētā mazākuma 
– skatpunkta. Reglamenta rašanās 
liecina, ka attiecīgās normas tiek pār-
kāptas, tāpēc rodas nepieciešamība 
šādus noteikumus izstrādāt. Tātad 
nolikumu izdošanu noteica racionāli 
apsvērumi – «vispārējs labums», kas 
nav svešs arī mūsdienās.

Kas bija jāievēro jelgavniekam 17. gadsimtā

Grāmata «Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.–18. gad-
simtā» ir divvalodu izdevums, ko sagatavojusi arhīva vadošā pētniece Valda Kvaskova. 
Izdevumā ir iekļauti zinātniskie ievadi ar ieskatu pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un 
morālās dzīves liecībās un par dokumentu publicēšanas pamatprincipiem. Tam seko 

Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Liepājas, Bauskas, Jaunjelgavas un Jēkabpils pilsētu polici-
jas nolikumi oriģinālā vācu valodā un tulkojumā latviešu valodā.

No 1606. gada 5. septembrī izdotā 
Jelgavas pilsētas policijas nolikuma

Tā kā ir kauns pat pieminēt, ka 
jādzīvo tādā pilsētā, kur viens kai-
miņš nevar aiziet pie otra un pat 
nelaimes brīdī nevar sniegt palī-

dzīgu roku jau tāpēc vien, ka laipu trūkuma, 
nesalaboto ielu un neiztīrīto novadgrāvju dēļ 
ielas ir pārpildītas netīrumiem, nerunājot ne-
maz par to, ka cilvēki nevar aiziet uz baznīcu, 
lai klausītos Dieva vārdu vai citādi piekoptu 
godīgas kristīgas paražas, jā, un gadās pat tā, 
ka nabaga skolēni vai jauni zēni, apdraudot 
savu dzīvību, paliek iestrēguši dubļos, tad 
turpmāk ir nolemts, ka ikvienam birģerim, 
piedraudot ar 20 mārku sodu, ir pienākums 
laikā no šī brīža līdz Sveču dienai sagādāt 
materiālus, lai gar savu māju vai krogu varētu 
ierīkot pusotru olekti platu, gludu laipu. 

Tirgotājiem aizliegts doties 
ārā no pilsētas un uz laukiem, lai 
iepirktu preces un jebkādus pār-
tikas produktus. Viņiem jāļauj 

zemniekiem ar šīm precēm ierasties publiskā 
tirgū, kas jānotur vienīgi tagadējā parastajā 
vietā, kur viņi šīs preces var iegādāties.

Bārddziņi nedrīkst dziedināt un 
ārstēt iekšējas vainas, abscesus un 
audzējus vai arī izsniegt kādam 
iekšķīgi lietojamus organisma attī-

rīšanas līdzekļus mikstūru, pulveru vai pilulu 
veidā. Gadījumos, kad ļaudis viņiem to prasa, 
tie jāsūta pie īsta ārsta. Viņiem jāaprobežo-
jas ar bārddziņa amatu, ārēju ievainojumu, 
augoņu un citu ķermeņa kaišu ārstēšanu.

• Gadījumos, kad konstatēti smagi un bīstami 
ievainojumi, bārddziņiem jāsauc palīgā ārsts.

• Bārdziņu darbā nedrīkst jaukties pirtnieki, 
proti, uzņemties birģeru un vāciešu ievai-
nojumu pārsiešanu un ārstēšanu. Viņiem 

jānodarbojas tikai ar pirtnieka arodu, kā arī 
banku likšanu un brūču pārsiešanu nevā-
ciem. Sods par pārkāpumu pieci guldeņi.  

 Mēs arī prasām rātei stingri raudzī-
ties un uzmanīt, lai turpmāk mūsu 
Jelgavas pilsētā nebūtu ļauts uzturē-
ties nevienam nepazīstamam, aizdo-

mīgam dīkdienim, kuram nav nekāda amata 
vai darba. Ja tāds būtu sastapts, viņam jāuz-
liek par pienākumu trīs mēnešu laikā iegūt 
birģera tiesības vai doties prom no pilsētas.

Jelgavas birģeru, viņu sievu un bērnu 
vidū novērota tiekšanās pēc pārmē-
rīgas un nevajadzīgas greznības un 
lepnības gan apģērbā, gan rotās.

• Tirgotājiem – aizliegti īsta samta tērpi un zelta 
treses, sievām – zelta ķēdes un pērļu virtenes.
• Amatnieku sievām – nedrīkst būt zīda tērpi.
• Citiem – nedrīkst būt angļu vadmalas tērpi.
• Rātskunga vai birģera sievas un meitas 
nedrīkst valkāt apģērbus, kas darināti pēc 
firstu vai ārzemju dižciltīgo modes.
• Tiem, kurus pieķers, pārkāpjot šos notei-
kumus un valkājot aizliegtus apģērbus, 
pirmo reizi tos atņems, bet otrajā un vēl citās 
reizēs, kad viņi valkās aizliegtus apģērbus, 
viņiem tos ne tikai atņems, bet ik reizi arī 
apliks ar 20 guldeņu sodu.   

Pasākumu rīkošanas ierobe-
žojumi
• Kristības – ne vairāk kā 7 kūmas.
• Bēres – mielasts aizliegts.

• Kāzas – tirgotājiem 50 viesi, 6 ēdieni, vīns,
amatniekiem 30 viesi, 4 ēdieni, alus,
citiem 18 viesi, 2 ēdieni, 1 muca alus.
• Kāzās dejām jābūt šķīstām un tikumī-
gām, jādejo ar mēteļiem, bez griešanās un 
skūpstīšanās un ne ilgāk kā līdz pulksten 
deviņiem vakarā.

 Karīna Lukaševiča

Līdz 2. decembrim Jelga-
vas Svētās Trīsvienības 
baznīcas torņa izstāžu 
zālē apskatāma Anitas 
Jansones-Zirnītes gleznu 
izstāde «Burtnieka viļ-
ņi». Izstādē apmeklētāji 
var baudīt Ziemeļvidze-
mes ainavu mākslinie-
ces interpretācijā, sajū-
tot krāsu attiecības, to 
mirdzēšanu un viļņojošo 
mainību.

Māksliniece darbus gleznojusi 
Burtnieku ezera tuvumā, ezera 
ainavas ietekmēta. Izstādē var 
vērot vairāku gadu garumā tapu-
šus, divus atšķirīgus dabas tēlo-
jumu veidus – pasteļglezniecības 
un eļļas tehnikā radītus darbus. 
A.Jansone-Zirnīte atzīst: «Pasteļ-
glezniecība ļauj straujāk fiksēt 
mirkļa ilūziju, gaismu vibrāciju 
ainavā. Eļļas tehnikā radītajos 
darbos vairāk nosacītības, pārdo-
mu un realitātē balstītu salīdzi-
nājumu. Reizēm kā kompozīcijas 

Tornī apskatāma gleznu izstāde 
«Burtnieka viļņi»

elements izmantotas tautas 
apziņā un mākslā lietotas rakstu 
zīmes, sasaistot esošo brīdi ar 
senu gudrību.»

Kopš 1968. gada māksliniece 
piedalās izstādēs Latvijā un 
ārzemēs. A.Jansone-Zirnīte sa-
ņēmusi diplomus Viļņas ekslibru 
biennālēs, diplomu glezniecības 
konkursizstādē «Arona», iegu-
vusi 1. vietu galerijas «Asūna» 
un Saules bankas konkursā 
«Es – pasaule». Viņa strādā 
glezniecībā dažādos žanros, 
darina grāmatzīmes, kā arī ir 
pievērsusies žurnālu un grāmatu 
ilustrācijām.

Apmeklējot izstādi, jāuzrāda 
Covid-19 sertifikāts, kā arī jāie-
vēro valstī noteiktie epidemiolo-
ģiskās drošības noteikumi.
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IZSTĀDES
 � Līdz 27. oktobrim – Evijas Gasparovičas zīmējumu izstāde «Trauslais pieskāriens». 

27. oktobrī pulksten 14 autore lasīs savus jaunākos dzejoļus (Jelgavas tehnikuma 
bibliotēkas lasītavā).

 � Līdz 30. oktobrim – JVPPI «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas plenēra un 
vasaras darbu izstāde. Studijas vadītāji – Anda Buškevica un Ivars Klaperis (kultūras 
nama 2. stāvā).*

 � Līdz 30. oktobrim – TLMS «Dardedze» izstāde «Daba iedvesmo». Dagnijas Ja-
kobsones dabas foto kā iedvesmas avots krāsu un faktūru spēlēm tekstilijās. Studijas 
vadītāja – Ingrīda Ozolniece (kultūras nama 1. stāva galerijā).*

 � Līdz 10. novembrim – Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja izstāde 
«Noskaņa». Apskatāmi Martas Kalniņas-Eliases, Nellijas Darkevičas un Silvijas Brigitas 
Meškones darbi (ZRKAC 1. stāva logos).

 � Līdz 28. novembrim – mākslinieka Ulda Rogas izstāde «Gleznoju dzīvi» (Ģ.Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

 � No 29. oktobra līdz 2. decembrim – Ungārijas vēstniecības ceļojošā V4 plakātu 
izstāde «PoszTerra» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

 � Līdz 23. novembrim – Jelgavas Mākslas skolas izstāde «Dažādie putni» (ZRKAC 
1. stāva foajē).

 � Līdz 30. novembrim – mākslinieces Ineses Kalv darbu izstāde «Solo» (Miezītes 
bibliotēkā).

 � No 1. līdz 30. novembrim – virtuālā izstāde «Mākslas vērtības no pagātnes līdz 
mūsdienām» (Jelgavas Pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv).

 � No 1. līdz 30. novembrim – «Jelgavas tipogrāfijā» iespiesto grāmatu izstāde 
«Jelgavas tipogrāfija ar Jelgavas vārdu pasaulē» (Jelgavas Pilsētas bibliotēkas lasītavā). 

 � No 1. līdz 30. novembrim – Ilzes Hakas adījumu izstāde «Ražas svētki» (Pārliel-
upes bibliotēkā).

 � No 5. līdz 25. novembrim – izstāde «Sargāt. Mīlēt. Kalpot» (bērnu un jauniešu 
bibliotēkā «Zinītis»).

 � No 15. līdz 28. novembrim – izstāde «Arvīdu Matisonu pieminot» (Ādolfa 
Alunāna memoriālajā muzejā).

 � No 8. līdz 14. novembrim – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas «Sapņi un ilgošanās 
Ziemeļvalstīs» ietvaros grāmatu izstāde (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

21. OKTOBRĪ 
 � No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

23. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 15 – pianistes Diānas Zandbergas koncerts «Patiesība». Skatītāju skaits 

ierobežots. Interesenti ar Covid-19 sertifikātu aicināti pieteikties pa tālruni 63023383. 
Apmeklētājiem jālieto sejas maska vai respirators, nosedzot degunu un muti. Ieeja – bez 
maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā). 

24. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 13 – muzikāli māksliniecisks pasākums «Skatiens klīst pilsētā». Jura 

Zēberga fotoizstādes atklāšana, muzikāli priekšnesumi un dzejas lasījumi. Ieeja – bez 
maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).* 

27. OKTOBRĪ 
 � Pārcelts uz nenoteiktu laiku! Pulksten 19 – rokopera «Mauglis» (kultūras namā). 

31. OKTOBRĪ 
 � Pulksten 17 – koncertprogramma «Satikt Čaku» – J.Lūsēns, Z.Muktupāvels un 

J.Strazdiņš. Biļešu cena – 6–10 € (kultūras namā).*

3. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 18 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Tomēr jāpadomā». Biļešu 

cena – 6–10 € (kultūras namā).*

4. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra izrāde «Nākošpavasar». Biļešu cena – 14–18 € 

(kultūras namā).*
 � No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

5. NOVEMBRĪ 
 � Jauno grāmatu diena (Pārlielupes bibliotēkā). 
 � Pulksten 19 – grupas «Baltie lāči» koncertprogramma «Tirgus stāsti». Biļešu cena – 

12–18 € (kultūras namā).*

6. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 13 – kino: «Emīlija. Latvijas preses karaliene» – 5. un 6. sērija. Biļešu cena – 

4 € (kultūras namā).*
 � Pulksten 16 – kino: «Emīlija. Latvijas preses karaliene» – 5. un 6. sērija. Biļešu cena – 

4 € (kultūras namā).*

7. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 12 – kino: «Emīlija. Latvijas preses karaliene» – 1. un 2. sērija. Biļešu cena 

– 4 € (kultūras namā).*
 � Pulksten 15 – kino: «Emīlija. Latvijas preses karaliene» – 3. un 4. sērija. Biļešu cena – 

4 € (kultūras namā).*
 � Pulksten 18 – kino: «Emīlija. Latvijas preses karaliene» – 5. un 6. sērija. Biļešu cena – 

4 € (kultūras namā).*

10. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 19 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde «Pidžama sešiem». Biļešu cena – 

3–5 € (kultūras namā).*

12. NOVEMBRĪ 
 � Pulksten 19 – Andrejs Osokins un Katrīna Gupalo koncertprogrammā «Mēness 

starus stīgo». Biļešu cena – 6–10 € (kultūras namā).*
 � Jauno grāmatu diena (Pārlielupes bibliotēkā).

19. NOVEMBRĪ 
 � Jauno grāmatu diena (Pārlielupes bibliotēkā).

20. NOVEMBRĪ 
 � Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā).

*Zaļais pasākums – ieeja, uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina 
vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu. Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda 
derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, vai pēdējo 
72 stundu laikā veikta skrīninga testa negatīvs rezultāts. Bērniem līdz 12 gadu vecumam 
sertifikāts nav nepieciešams. 

Pasākumā jāievēro distance un jālieto sejas maska. 
Kopā ar sertifikātu obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. 
Pasākumu norisē var tikt veiktas izmaiņas, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī. 

 Līga Klismeta

Jelgavas Jaunais teātris 
aicina uz pirmizrādi – An-
tonio Buero Valjeho lugas 
«Liesmojošā tumsa» au-
dioizrādi ar vizuālu prologu 
un epilogu. Iestudējuma 
režisore ir Aija Treija, ska-
ņu režisors – Paulis Strau-
me, kurš izrādei veidojis 
trokšņu un skaņu partitūru 
un radījis oriģinālmūziku. 
Izrādē piedalās Jelgavas 
Jaunā teātra jaunieši  – 
9.–12. klases skolēni. Ko-
pīga audioizrādes klau-
sīšanās plānota kultūras 
namā «Rota» 29. oktobrī 
pulksten 19 un 30. oktobrī 
pulksten 16.  

«Ceļš līdz Antonio Buero Val-
jeho lugas «Liesmojošā tumsa» 
iestudējumam bija pilns nedrošu 
soļu un šaubu par to, kāds un vai 
vispār būs rezultāts mūsu darbam, 
jo laiks bija tik mainīgs un nepa-
redzams. 2020./2021. gada sezona 
Jelgavas Jaunajam teātrim sākās 
ar lielām cerībām par darbošanos 
klātienē, ar lugu lasījumiem un 
kolektīvam piemērotākās izrādes 
atrašanu, lomu dalīšanu, pirma-
jām ainām «uz kājām». Sākoties 
individuālajam un attālinātajam 

darbam, bija skaidrs, ka ieceres nav 
piepildāmas, tāpēc «Zoom» platformā 
sākām nodarboties ar improvizācijas 
vingrinājumiem, attīstījām runas 
prasmi, veidojām etīdes, spēlējām 
dažādas teātra spēles, cenšoties 
apstākļus saredzēt kā interesantu 
priekšrocību, vārdu sakot, kopumā 
labi un jautri pavadījām laiku un 
daudz nežēlojāmies par to, ko nav 
mūsu spēkos mainīt un ietekmēt. 
Bet ar laiku radās vēlme pēc kā 
vairāk – ieguldīt nopietnu darbu, lai 
radītu tēlus, stāstu, ko varētu nodot 
skatītājiem,» stāsta A.Treija.

Režisore jau studiju gados Latvijas 
Kultūras akadēmijā nopietni inte-
resējusies par radioteātri, arī savu 
diplomdarbu veidojusi šajā žanrā, 
un viņa saskatīja iespēju arī Jelgavas 
Jaunajā teātrī realizēt šādas formas 
izrādi – sava veida liecību par laiku, 
kad esam bijuši tik tālu cits no cita. 
Vairākus mēnešus tiekoties «Zoom» 
platformā un analizējot lugu, jaunie-
šiem bija iespēja izprast radioteātra 
specifiku – radīt attiecības, vidi, stāstu 
ar balsi, tikai iztēlojoties un pa īstam 
iejūtoties. «Tiklīdz bija iespējams, 
tikāmies un studijā ierakstījām jau 
mēnešiem izdzīvoto stāstu,» turpina 
A.Treija. «Lugā «Liesmojošā tumsa» 
mūs saistīja doma par tiekšanos pēc 
sapņa, par ticēšanu brīnumam pat 
tad, ja nekas neliecina, ka tas var no-
tikt. Viens ceļš ir apklusināt šīs ilgas 

Jelgavas Jaunais teātris aicina uz audioizrādi
un dzīvot paša vai kāda cita radītā 
drošā, mierīgā vidē, neļaujot sapnim 
sevi mocīt. Otrs ir dzīvot, ticot, ka var 
notikt arī neiespējamais. Kaut arī 
uzrunājoša šķita doma, ka sapnis ir 
pilnīgi katrā, pat tajā, kas noliedz to, 
apzināti mēģinājām nenostāties ne-
vienas pārliecības pusē, ļaujot klau-
sītājam pašam pieņemt lēmumu. 
Antonio Buero Valjeho lugā stāsts 
ir par ilgām pēc acu gaismas, bet tas 
var būt jebkas, kas virza uz priekšu 
mūsu dzīvi. Tas, kas deg par savu 
sapni, gribot negribot pulcē ap sevi 
sekotājus, liekot apšaubīt esošo un 
meklējot citu ceļu,» uzsver režisore. 

Radioizrāde ir teātra veids, kas 
piemērots jebkurai telpai un jebku-
ram laikam. «Mēs vēlamies radīt 
apstākļus un klausītājam sniegt 
maksimāli pilnu izjūtu spektru, ko 
var radīt ar skaņu, tāpēc organizē-
jam kopīgu audioizrādes klausījumu 
kultūras namā «Rota». Mēs vēla-
mies piedāvāt ne tikai stāstu, bet 
arī aicināt ikvienu izrādes prologā 
aktivizēt savu iztēli, bet noslēgumā 
reflektēt par audiolugā saskatīto,» 
aicina A.Treija. 

Biļetes uz audioizrādi var iegādā-
ties Jelgavas kultūras nama kasē vai 
stundu pirms pasākuma kultūras 
namā «Rota». Biļešu cena – 3 eiro. 
Ieeja, uzrādot digitālo Covid-19 
sertifikātu, kas apliecina vakcināciju 
pret Covid-19 vai tā pārslimošanu. 

 Līga Klismeta  

Garāmgājēju skatienam Vec-
pilsētas ielas 2 un Jāņa Asara 
ielas 1 ēkas ir aizsegtas ar 
žogu, jo tur notiek būvdarbi. 
Taču oktobra sākumā neilgu 
laiku Vecpilsētas ielas nams 
bija redzams bez ārsienām – 
pēc restaurācijas darbiem 
speciālisti vainagu pa vai-
nagam vecajās vietās lika 
atpakaļ rūpīgi protezētos 
ārsienu baļķus. Pirms tam 
jau ēkai bija pārmūrēta daļa 
no pamatiem un izbūvēta 
hidroizolācija guļbūves ārsie-
nām. «Lai kvalitatīvi veiktu 
protezēšanu, vispirms mājas 
sienas uzmanīgi izjaucām, lai 
pēc restaurācijas varētu tās 
precīzi salikt atpakaļ,» stāsta 
Matīss Markovskis, uzņēmu-
ma «Warss+» īpašnieks un 
atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Daļa no Vecpilsētas ielas 2 ēkas 
guļbūves ārsienām tika demontētas 
augusta beigās. Tās būvprojekta 
autora uzraudzībā tika restaurētas 
ražotnē Cēsīs, protezējot satrupēju-
šās sienu daļas. «Sienas tika izjauk-
tas pa baļķiem un nogādātas mūsu 
darbnīcā Cēsīs. Tur baļķus vēlreiz 
pāršķirojām un bojātos aizstājām 
ar jauniem analogiem skujkoku 
baļķiem. Tā kā šīs ir mājas nesošās 
konstrukcijas un ļoti svarīga ir to 
nestspēja, ar jaunajiem baļķiem 
tika aizstāts sienu pirmais, otrais 
un dažviet arī trešais un ceturtais 
vainags. Bojāto baļķu apjomu pil-
nībā varēja redzēt tikai pēc tam, 
kad mājas sienu demontāžas laikā 
iekšpusē bija noņemts apmetums. 
Diemžēl izrādījās, ka satrupējušo 
baļķu ir vairāk, nekā sākotnēji do-
mājām,» stāsta būvdarbu vadītājs. 

Turpinās Vecpilsētas ielas 2 
ēkas restaurācija

M.Markovskis uzsver, ka maksimāli 
tika izmantoti visi labi saglabājušies 
kokmateriāli, piemēram, četri jaunie 
ārsienu baļķi noēvelēti par diviem 
centimetriem plānāki, un tiem 
virspusē divu centimetru biezumā 
uzlikti dēļi, kas izgatavoti no veca-
jiem baļķiem. «Priecājos par katru 
jaunu profesionālo izaicinājumu, 
jo tā palīdzam saglabāt vēsturiskās 
koka ēkas un paši gūstam pieredzi,» 
uzsver M.Markovskis. 

Nākamais meistaru darbs ir aiz-
drīvēt baļķu starpas ar sūnām un 
ārsienas nokrāsot, kā arī protezēt 
atlikušās sienas, uzlikt jumta segu-
mu un ielikt logus.

Šovasar objektā daļēji pabeigta in-
ženierkomunikāciju izbūve – ierīkoti 
elektroapgādes tīkli, siltumtrases 
pieslēgums un izbūvēts ūdensvads 
un kanalizācija. Turpinās arī zemes 
planēšana un labiekārtošana – ir 
uzstādītas apgaismojuma laternas 
un sākta žoga izbūve. 

Savukārt ēkai J.Asara ielā pabeigts 
jumts, daļēji ielikti logi un durvis, 
kā arī uzsākta telpu iekšējā apdare, 
informē Jelgavas pašvaldības Attīs-

tības un pilsētplānošanas pārvaldes 
projektu vadītāja Baiba Rēdere.

Būvdarbus veic SIA «Warss+», 
būvuzraudzību nodrošina SIA «Būves 
birojs», autoruzraudzību – SIA «Liv-
land Group». Nami Vecpilsētas ielā 2 
un Jāņa Asara ielā 1 tiek pārbūvēti 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projekta «Kultūras mantojuma sagla-
bāšana un attīstība Jelgavas pilsētā» 
gaitā, realizējot divus būvprojektus. 
Projekti tiek realizēti kopā, jo Jāņa 
Asara iela 1 ir paredzēta kā saistītā 
infrastruktūra kultūras piemineklim 
Vecpilsētas ielā 2. Tur tiks veidota 
vienota publiski pieejama teritorija 
Jelgavas vēsturiskā kvartāla apmek-
lētājiem. Šajā vietā plānots izveidot 
jaunu tūrisma objektu – Dzīvesziņas 
un arodu sētu, kur atradīsies kerami-
kas un aušanas darbnīcas un saimes 
istaba. Tajā interesenti varēs apgūt 
dažādu amatu prasmes un notiks 
ar latviešu tautas tradīcijām saistīti 
pasākumi. 
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VISIT JELGAVA
@VISITJELGAV

Ķerot rudens sajūtas Valdekas pils parkā  
Foto  : Samanta Gulbe

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
UNIVERSITĀTE
@LATVIJASLAUKSAIMNIECIBASU-
NIVERSITATE 

PILSĒTSAIMNIECĪBA
@PILSETSAIMNIECIBA

Pateicoties AS «LNK Industries» snieg-
tajam atbalstam, nākamā gada va-
sarā LLU Veterinārmedicīnas fakultā-
tes Mazo dzīvnieku patversmei tiks 
nodotas jaunas, modernas, dzīvnie-
ku vajadzībām piemērotas telpas  
75 m2 platībā, kas paredzētas bez mājām 
palikušo kaķu izmitināšanai.

  Uzsākta pilsētas strūklaku un 
brīv krānu ieziemošana. Sākoties paze-
minātai gaisa temperatūrai, atslēgtas 
strūkl akas «Ūdenskritumi» Jāņa Čakstes 
bulvārī, skulptūra-strūklaka «Jelgavas 
students» Jāņa Čakstes bulvāra un Drik-
sas ielas krustojumā un skulptūra-strūk-
laka «Trīsvienība» Jelgavas Sv.Trīsvie-
nības baznīcas torņa pagalmā. Tāpat 
šonedēļ plānots ieziemot arī brīv krānus 
Jāņa Čakstes bulvārī un Lielās ielas un 
Krišjāņa Barona ielas krustojumā.

ZEMGALES REĢIONA 
KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS 
CENTRS
@ZRKAC

Vēlies pateikt paldies uzņēmējiem, no-
vērtējot viņu devumu ne tikai pilsētas 
ekonomikas attīstībā, bet arī novērtējot 
uzņēmumu preču vai pakalpojumu nodro-
šināšanu ikdienā, attieksmi pret klientiem 
un uzņēmumu reputāciju? Tev ir iespēja no 
1. līdz 31. oktobrim izvirzīt pretendentus 
Jelgavas pašvaldības konkursam «Jelgavas 
valstspilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 
2021». Uzzināt vairāk: zrkac.lv

 Līga Klismeta 

« B a l t u  t a u t u  p a s a -
ku tēmu loks nav iz-
smeļams. Es šogad iz-
vēlējos, manuprāt, ļoti 
laikmetīgu pasaku – par 
savstarpējo cieņu un sa-
pratni. Lapsai un dzērvei 
ar šiem jautājumiem 
ir ļoti grūti tikt galā,» 
smaidot saka Jelgavas 
koka skulptūru simpo-
zija ilggadējais dalīb-
nieks Māris Gailis. Viņa 
radītā skulptūra «Lapsa 
un dzērve» un vēl četru 
tēlnieku darbi papildi-
nājuši brīvdabas galeri-
ju Pasta salas dienvidu 
galā.

Tradicionāli baltu pasaku 
tēlus kokā veidoja latviešu un 
lietuviešu mākslinieki. Viņu 
rokrakstu pilsētnieki jau ie-
pazinuši dažādos iepriekšējos 
Jelgavas festivālos.  

Donāts Mockus iedzīvinājis 
varoņus no lietuviešu pasakas 
par brāļiem zirņiem, Tautvils 
Poviļonis attēlojis lietuviešu 

Piecas koka skulptūras papildinājušas brīvdabas galeriju Pasta salā

teikas Pērkonu, Armands Vec-
vanags kokā izveidojis Kraukļa 
kungu, M.Gailis radījis tēlus 
no pasakas «Lapsa un dzērve», 
savukārt Inese Valtere – pasa-
kas «Zaķis un lapsa kūmiņš» 
varoņus.

«Koks ir plastisks un salīdzi-
noši viegls materiāls. Ja ir labi 
izejmateriāli un instrumenti 
– un tādi mums bija –, strādāt 
ir ļoti patīkami. Es un Donāts 
skulptūras griezām no ozola, pā-
rējie kolēģi – no priedes,» stāsta 

M.Gailis. Mākslinieks atklāj in-
teresantu niansi, proti, Jelgavas 
simpozijā izmantotajos kokos 
nereti parādās kara laika pēdas, 
piemēram, šrapneļu šķembas, 
ko koks gadu desmitos apaudzē 
un asimilē sevī, mainot šķiedru 
un krāsu. «Tas, protams, rada 
zināmu pārsteiguma mirkli – tu 
griez un nezini, vai iecerētais iz-
dosies. Šogad tādu pārsteigumu 
gan nebija,» pauž tēlnieks.   

«Koka skulptūru simpozijs 
pirmo reizi notika pirms devi-

ņiem gadiem. Tad tēlnieki koka 
pasaku tēlus veidoja pilsētas 
bērnudārziem, bet pagājušajā 
gadā radītie darbi tika izvie-
toti Pasta salas dienvidu galā. 
Simpozijs «Otrā elpa» notiek 
ciešā sadarbībā ar LLU Meža 
fakultāti, kas palīdzēja ar teh-
nisko nodrošinājumu,» informē 
pašvaldības iestādes «Kultūra» 
producents Gundars Caune.

Simpozija «Otrā elpa» gai-
tā jau tapušas 32 lielformā-
ta koka skulptūras. Lielākā 
daļa izvietotas pilsētas bēr-
nudārzos, integrējot bērnu 
rotaļu laukumos. Savukārt  
2018. gadā, atzīmējot Baltu 
vienības dienu, Pasta salas 
galā pie bērnu rotaļu laukuma 
tika izvietotas skulptūras «Vēja 
zirgi», ko darināja mākslinieki 
M.Gailis, Gundars Kozlovskis 
un T.Paviļonis, bet Jelgavas 
754. dzimšanas dienas svētku 
nedēļā 2019. gadā Ozolskvērā 
tika atklāts tēlnieku M.Gaiļa 
un G.Kozlovska veidotais vides 
objekts «Laika vilciens», otro 
elpu piešķirot dižozolam, kas 
tur bija audzis vairāk nekā 
250 gadu. 

 Līga Klismeta

«Piespraužot sarkan-
baltsarkano lentīti, ejot 
kopā ar savu klasi lāpu 
gājienā līdz piemineklim 
Jelgavas atbrīvotājiem, 
izgaismojot valsts krāsās 
sava uzņēmuma fasādi 
vai izkārtojot sveču zī-
mes valsts dzimšanas 
dienā pie savas mājas  – 
tā aicinu atzīmēt valsts 
svētku mēnesi, kad vai-
rāk domājam par Latvi-
ju un tās valstiskumu. 
Atcerēsimies par Latvi-
jas valsts dibināšanas 
laiku, par varoņiem, kuri 
nosargāja brīvību, un 
godināsim viņu piemiņu. 
Un, protams, svinēsim 
mūsu Latvijas dzimšanas 
dienu!» aicina Jelgavas 
domes priekšsēdētājs 
Andris Rāviņš.

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, 
ievērojot epidemioloģiskās dro-
šības prasības, kopīgais lāpu gā-
jiens un pasākums pie pieminekļa 
Jelgavas atbrīvotājiem Stacijas 
parkā nenotiks, taču no pulk-
sten 10 līdz 19 pie pieminekļa būs 
godasardze. Šajā laikā savā indi-
viduālajā lāpu gājienā aicināti 
doties klašu kolektīvi, bērnudār-
zu grupas, kolēģi, ģimenes – visi, 
kas ikdienā atrodas kopā savā 
drošības burbulī. Pie pieminekļa 
Jelgavas atbrīvotājiem noliekot 
ziedus un sveces, ikviens aicināts 
pieminēt vēsturiskos notikumus 
un godināt tos, kas vairāk nekā 
pirms gadsimta atdeva savu dzī-
vību par Latvijas brīvību. 

Jelgavas valstspilsētas you-
tube.com/jelgavaLV kontā ir 
pieejams video «Lāčplēša dienas 
stāsts», ko kopīgi sagatavoja 

Valsts svētkus svinēsim 
savu tuvāko lokā

Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrs un Ģederta Eli-
asa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs. Videostāsts pagājušajā 
gadā tika veidots kā mācību 
materiāls pilsētas pamatskolē-
niem, taču, atzīmējot Lāčplēša 
dienu un atceroties brīvības cīņu 
nozīmi mūsu tautas vēsturē, tas 
atsauks atmiņā vēstures noti-
kumus.

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienas noskaņās 
Jelgavā tradicionāli tiek teikts 
paldies tiem cilvēkiem, kuri 
savu sirdi, prātu un darbu ir 
ieguldījuši pilsētas attīstībā un 
izaugsmē. Šogad valstspilsētas 
augstākie apbalvojumi «Goda 
zīme» un «Goda raksts» tiks 

pasniegti 18. novembrī. 
Latvijas 103. dzimšanas dienā, 

18. novembrī, visas dienas garu-
mā ikviens aicināts nolikt ziedus 
un sveces pie Latvijas pirmā 
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
pieminekļa. 

Svētku dienā pašvaldība izgais-
mos atsevišķas pilsētas ēkas, un 
radīt svētku noskaņu aicinātas 
arī Jelgavas skolas, bērnudārzi, 
iestādes un uzņēmumi, veidojot 
sarkanbaltas sveču kompozīcijas 
savos pagalmos vai izgaismojot 
māju fasādes. Tāpat sveču kom-
pozīcijas pie savām privātmājām, 
dzīvokļu logos vai uz balkoniem 
var veidot ikviens jelgavnieks, 
valsts svētkus atzīmējot ģimenes 
lokā. 

Lai taptu apkopojums par 
jelgavnieku radītajām gaismas 
kompozīcijām, savu veikumu 
ikviens aicināts iesūtīt pa e-pastu 
redaktors@dome.jelgava.lv vai 
Jelgavas «Facebook» lapā, kā arī 
dalīties ar to citos sociālajos tīk-
los, lietojot tēmturi #mesesam-
jelgava. Jāatgādina, ka, veidojot 
sveču kompozīcijas, jāievēro ne 
vien epidemioloģiskās drošības 
prasības, bet arī ugunsdrošības 
noteikumi. 

Pašvaldība valsts svētkos aici-
na jelgavniekus ne tikai pacelt 
valsts karogu pie savām mājām 
un uzņēmumiem, bet arī pie-
stiprināt valsts vai Jelgavas ka-
rodziņu pie sava auto, lai radītu 
svētku noskaņu pilsētvidē.

Foto: Ivars Veiliņš


