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Par kapavietu
vairs nav jāmaksā
 Anastasija Miteniece

iestāde «Pilsētsaimniecība»
gatavo grozījumus saistošajos
Jelgavas pilsētā ir
noteikumos «Jelgavas pilsētas
atcelta maksas iepašvaldības kapsētu darbības
kasēšana par jaunu
un uzturēšanas noteikumi»,
kapavietu. Lēmums
kas būs jāapstiprina Jelgavas
pieņemts 8. martā,
domei.
pamatojoties uz JelJāpiebilst, ka domes priekšgavas pilsētas domes
sēdētāja rīkojums izdots sapriekšsēdētāja Andra
skaņā ar Satversmes tiesas
Rāviņa rīkojumu.
spriedumu par Jūrmalas pilsētu, bet ir saistošs visām
Šobrīd Jelgavas pašvaldības pašvaldībām.

Vizualizācija: CSDD

Slidotava Pasta salā
sezonu noslēgs 17. martā
 Ritma Gaidamoviča

Publiskā slidotava
Pasta salā būs atvērta līdz 17. martam,
informē Zemgales
Olimpiskajā centrā
(ZOC). Plānots, ka jau
no 1. aprīļa tā atsāks
darbu vasaras režīmā
un būs pieejama skrituļslidotājiem.

Jauno CSDD Jelgavas Klientu apkalpošanas centru Aviācijas ielā ekspluatācijā plānots nodot nākamā gada vasarā.
Tad visi CSDD sniegtie pakalpojumi pilsētā būs pieejami
vienuviet.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Aviācijas ielā sākusies jaunā Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jelgavas
Klientu apkalpošanas centra būvniecība – līdzās pērn
septembrī atklātajai
tehniskās apskates
stacijai. Būvdarbu laikā piekļuve tehniskās
apskates stacijai var
būt apgrūtināta.
C SDD Klientu apkalpošanas centra projekts tika
izstrādāts reizē ar tehniskās
apskates stacijas projektu,
veidojot to kā vienotu kompleksu. «Projektējot Jelgavas
tehniskās apskates staciju,

mūsu pamatuzdevums bija
izveidot funkcionāli ērtu un
estētiski pievilcīgu klientu
apkalpošanas objektu. Šķiet,
tas ir izdevies, un kopā ar
nākamajā būvniecības etapā
realizējamo CSDD nodaļas ēku
jaunajā pilsētas attīstības rajonā veidojas mūsdienīgs klientu
apkalpošanas centrs,» iepriekš
stāstīja SIA «Arhis arhitekti»
arhitekti Arnis Kleinbergs un
Jānis Zvejnieks. Paredzēts,
ka, braucot pa Aviācijas ielu,
Klientu apkalpošanas centrs
būs pirmais, bet nedaudz tālāk
atradīsies tehniskās apskates
stacija.
Februāra vidū noslēgušies
iepirkumi par jaunā CSDD
Klientu apkalpošanas centra
būvniecību. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mā-

jaslapā publicēto informāciju
CSDD Jelgavas nodaļu Aviācijas ielā 40 būvēs pilnsabiedrība «LNK Industries Group»
par 3 270 273,36 eiro bez PVN,
kas tika izraudzīta konkursa
kārtībā no pieciem pretendentiem. Savukārt būvniecības
autoruzraudzību veiks SIA
«Arhis arhitekti» par līgumcenu 29 250 eiro bez PVN.
Jāatgādina, ka šobrīd CSDD
Jelgavas Klientu apkalpošanas centrs un administrācija
atrodas Satiksmes ielā 2a
un tajā tiek nodrošināta autovadītāju kvalifikācija un
transportlīdzekļu reģistrācija.
«Jauno nodaļu Aviācijas ielā
ekspluatācijā plānots nodot
nākamā gada vasarā. Tad visi
CSDD sniegtie pakalpojumi
būs pieejami vienuviet,» norā-

da CSDD sabiedrisko attiecību
speciālists Rolands Rumba.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pagājušā gada 20.
septembrī darbu sāka jaunā
tehniskās apskates stacija Jelgavā, Aviācijas ielā 40, kuras
būvniecība izmaksāja nepilnus divus miljonus eiro. To
būvēja SIA «Latvijas energoceltnieks». Jaunajā tehniskās
apskates stacijā ir trīs līnijas
vieglajām automašīnām un
viena – kravas transportam.
Kopš atklāšanas Jelgavas tehniskās apskates stacijā veikts
jau vairāk nekā 26 000 pārbaužu – gan pamatapskates, gan
atkārtotās apskates, informē
CSDD. Jāatgādina, ka Jelgavā
transportlīdzekļu tehnisko
kontroli nodrošina uzņēmums
«Auteko&TUV Latvija».

Pēc ZOC apkopotās statistikas, šosezon – no 17. novembra
līdz 11. martam – slidotava
apmeklēta 6283 reizes. Vērtējot
sezonu, ZOC valdes loceklis
Armands Ozollapa atzīst, ka
tā ir izdevusies – apmeklējumu
skaits būtiski pieaudzis. «Mūsu
lielākais ieguvums ir slidotavas jumts, kas ļāva strādāt
neatkarīgi no laikapstākļiem
– slidotavas darbību netraucēja
ne sniegs, ne lietus. Atšķirībā
no citiem gadiem šajā sezonā
laikapstākļu dēļ netika atcelts
neviens slidošanas seanss, tāpat
jumts pavēris plašākas iespējas
rīkot pasākumus, piemēram,
Ledus skulptūru festivāla laikā
slidotavā notika ledus šovs,»
stāsta A.Ozollapa, uzsverot, ka
slidotavā kopš tās atvēršanas
vairākas reizes nedēļā treniņus
aizvada arī Jelgavas Ledus

sporta skolas audzēkņi – mēnesī tur treniņi notiek ap 200
jauniešu.
Jāatgādina, ka 2017./2018.
gada ziemas sezonā slidotava
jumta izbūves laikā apmeklētājiem bija slēgta.
Maksa par slidojuma seansu
ir 2,50 eiro, ar hokeja nūjām
– 3 eiro. Apmeklētāji var slidot ar savām slidām vai arī
iznomāt tās, maksa – 2 eiro.
Ceturtdienās un piektdienās
slidotava strādā no pulksten
14 līdz 21, bet sestdienās un
svētdienās – no pulksten 12.30
līdz 21. Jāpiebilst, ka slidotavā
var norēķināties tikai skaidrā
naudā. Sīkāku informāciju par
slidotavas darba laiku un noslodzi var iegūt ZOC mājaslapas
www.zoc.lv sadaļā «Slidotava».
Papildu informāciju par slidojumiem, laukuma rezervāciju
iespējams uzzināt arī pa tālruni
20367677.
A.Ozollapa norāda, ka no
18. marta tiks veikti tehniskie
darbi, tostarp kausēts ledus,
lai slidotavu varētu sagatavot
vasaras periodam, un plānots,
ka jau 1. aprīlī tā uzņems skrituļslidotājus. Par slidotavas
darba laiku un ieejas maksu
skrituļslidotājiem vasaras periodā «Jelgavas Vēstnesis»
informēs.

Pilsētas svētkos pasniegs Jelgavas augstākos apbalvojumus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas svētku, kas šogad norisināsies no
23. līdz 26. maijam, moto ir «Mēs esam Jelgava»,
un mūsu lielākā bagātība ir cilvēki, kuri ar savu
darbu nes pilsētas vārdu plašajā pasaulē. Sakot
paldies par ieguldījumu pilsētas attīstībā, jau 21.
gadu Pilsētas svētkos tiks pasniegti augstākie apbalvojumi – «Goda zīme» un «Goda raksts». Līdz
1. aprīlim ikviens aicināts pieteikt savu kandidātu
apbalvojumam.
Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām
par īpašiem nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā,

kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā vai citā darbībā Jelgavas pilsētas labā.
Savukārt Goda rakstu piešķir

fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par nopelniem un
ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā
un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī
iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas
pilngadīgas personas).
Pieteikums Jelgavas pilsē-

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

tas domes Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz, norādot
kandidāta vārdu, uzvārdu,
darbavietu, ieņemamo amatu
vai nodarbošanos, nozari, kādā
apbalvojums piešķirams, īsu
dzīves, darba un sabiedriskās
darbības aprakstu, pamatojuma
vēstuli, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ieteikts
apbalvojumam, kā arī pievienojot iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un kontaktinformāciju. Pieteikumus var sūtīt arī elektroniski
uz pašvaldības oficiālo e-pasta
adresi dome@dome.jelgava.lv.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Iesniegtos ierosinājumus
apkopos un izvērtēs ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija,
savukārt gala lēmumu par
apbalvojumu piešķiršanu pieņems domes sēdē. Papildu informāciju var saņemt Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē, tālrunis
63005574.
Apbalvojumi tiks pasniegti
23. maijā – Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa svinīgajā pieņemšanā
Pilsētas svētku laikā.

Lai saglabātu Jelgavas heraldisko mantojumu un uzsvērtu
pilsētas nozīmi Latvijas kultūrvēstures kopainā, apbalvojumiem ir jauns dizains, kurā iekļauts Jelgavas pilsētas lielais
ģerbonis. Apbalvojuma «Goda
zīme» jaunā dizaina idejas pamatā ir 17. gadsimta Jelgavas
pils un pilsētas nocietinājumu
zīmējumi un plāni, kas pārveidoti septiņstaru zvaigznē
ar starpstariem, izveidojot
apbalvojuma formu, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Digitālā nedēļa –
ar skatu nākotnē
Pirmdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā aizvadīta
ikgadējā E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem, kurā
skolotāji darbnīcās un kolēģu pieredzes stāstos izzināja, kā digitālās
kompetences izmantot mācību procesa uzlabošanā, un viena no
darbnīcām bija veltīta mācību pieredzei virtuālajā pasaulē.
Bet jau no 25. līdz 29. martam Jelgavā notiks Digitālā
nedēļa, aicinot savas e-prasmes pilnveidot ikvienu
interesentu.

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Šā gada Digitālās nedēļas piedāvājumā ir izteikti
daudz individuālo konsultāciju, jo cilvēku e-prasmes ir ļoti atšķirīgas. Tāpat, plānojot aktivitātes,
esam ņēmuši vērā dažādām mērķgrupām aktuālos jautājumus, piedāvājot īpaši uzņēmējiem,
senioriem, jauniešiem un citiem interesentiem
izstrādātas konsultācijas un lekcijas,» par Digitālās nedēļas aktivitātēm mūsu pilsētā stāsta
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC) Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja un pasākuma koordinatore Jelgavā
Antra Škinča. Digitālās nedēļas pasākumi ZRKAC,
pilsētas bibliotēkās, LLU, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) notiks no 25. līdz 29. martam.
Dažas no jau desmitās Digitālās
nedēļas prioritātēm Jelgavā un
valsts mērogā ir digitālās prasmes
nākotnes digitālajam darbam,
digitālā identitāte, kā arī drošība
e-vidē. «Paredzams, ka nākotnē
būs aktuālas tādas profesijas,
kādas šobrīd vēl nemaz nepastāv,
un e-prasmes būs nepieciešamas
arvien vairākās jomās. Arī digitālā
identitāte ir tematika, kas skar
gan privātpersonas, gan uzņēmējus, – tas ir mūsu tēls interneta
vidē. Mums jādomā par to, kā
veidojas mūsu digitālais tēls, ko
tas par mums stāsta, un svarīga ir
ne vien pašu ievietotā informācija,
bet arī tas, ko par mums raksta
citi,» dažus no Digitālās nedēļas
centrālajiem tematiem ieskicē
A.Škinča, papildinot: arī šogad
liela uzmanība tiks pievērsta drošībai elektroniskajā vidē, kritiskajai
domāšanai, mediju pratībai un
e-pakalpojumu izmantošanai.

Vai «Google» mani redz?

«Aizvadītā gada decembrī amatnieku un mājražotāju kontaktbiržā saskārāmies ar uzņēmēju
interesi par to, kā efektīvi lietot
tirdzniecības platformu Etsy.
com, piedāvājot savu produkciju
plašākai auditorijai, tādēļ Digitālajā nedēļā uzņēmējus aicinām
apmeklēt konsultācijas par Etsy.
com iespējām. Tāpat organizēsim
nodarbību par digitālās reklāmas izveidi ar tiešsaistē brīvi
pieejamām programmām – būs
iespēja arī uzzināt, kā paša spēkiem izveidot zīmola logo, bet
individuālajās konsultācijās par
digitālo mārketingu sociālajos
tīklos stāstīsim, kā daudzveidīgi
reklamēt savu produktu,» atklāj
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenais speciālists
Agris Kalniņš.
Ņemot vērā uzņēmēju interesi,
izstrādāta praktiskā nodarbība

««Google!» – vai tu mani redzi?»,
kuras mērķis ir atklāt «Google»
meklētāja iespējas un veicināt
izpratni par to, kā padarīt savu
zīmolu redzamāku un pēc kādiem
atslēgvārdiem citi to atrod.

Nākotnes profesijas –
robotu treneris un
mākoņu arhitekts

Digitālās nedēļas noslēgumā
– 29. martā – ZRKAC notiks
pasākums 12–19 gadu veciem
jauniešiem «Digitālās prasmes
nākotnes karjerai», kura dalībniekiem būs iespēja gan iedvesmoties
no informācijas tehnoloģiju jomas
speciālistu pieredzes stāstiem,
gan arī apgūt digitālās prasmes.
«Pasākuma pirmajā daļā jauniešus
uzrunās jaunie uzņēmēji, kuri
veiksmīgi pierādījuši sevi informācijas tehnoloģiju nozarē, bet
pasākuma otrajā daļā būs praktiskās darbnīcas, kurās varēs apgūt
animācijas, mājaslapu un video
veidošanu, grafisko dizainu, kā arī
uzzināt vairāk par kiberdrošību.
Darbnīcas notiks divās vecuma
grupās,» stāsta A.Škinča.
Apgūtās digitālās prasmes jaunieši varēs izmantot konkursā
«Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam» – līdz 15. maijam
viņi aicināti izstrādāt aprakstu
kādai no nākotnes profesijām, piemēram, robotu treneris, mākoņu
arhitekts, datu detektīvs, 3D inženieris, mākslīgā intelekta attīstītājs. Turklāt apraksts jāiesniedz
digitālā formātā – to drīkst veidot
video, infografikas, animācijas,
mājaslapas vai kādā citā formātā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties vietnē www.eprasmes.lv.

Mācīsies pilnvērtīgi
izmantot viedierīces

Ņemot vērā senioru interesi
par viedierīču lietošanu, ZRKAC
piedāvās vairākus seminārus pa-

dziļinātai viedtālruņa lietošanas
apguvei. «Daudzi seniori prot
rīkoties ar viedtālruni, bet mūsu
mērķis ir parādīt, kā to darīt
vēl efektīvāk, izmantojot vairāk
iespēju un funkciju. Stāstīsim un
rādīsim, kā lejupielādēt jaunas
lietotnes, kā rūpēties par sava
viedtālruņa drošību un pilnvērtīgi
izmantot tā programmatūru,»
skaidro A.Škinča.

Digitalizācija
dažādās jomās

Jaunums šā gada Digitālās
nedēļas bibliotēku piedāvājumā ir
iespēja apgūt elektroniskās bibliotēkas «3td e-grāmatu bibliotēka»
izmantošanu – vietnē pieejamas
gan latviešu, gan ārzemju e-grāmatas latviešu valodā. Tāpat
interesentiem stāstīs, kā elektroniskajā vidē lietot Nacionālo
enciklopēdiju.
Savukārt NVA varēs saņemt
konsultācijas par e-apmācību
moduli «Mana nauda šodien un
rīt. Finanšu pratība», iepazīties
ar pašizpētes testiem, konsultēties
par to, kā digitālajā vidē veidot CV
un motivācijas vēstuli, kā arī uzzināt vairāk par NVA elektronisko
pakalpojumu izmantošanu.
Par saviem e-pakalpojumiem
individuāli konsultēs arī VSAA.
Bet LLU 12. klašu skolēnus,
studentus un citus interesentus aicina apmeklēt pasākumu
«Netērē papīru. Dari digitāli!» –
interaktīvajā lekcijā varēs vairāk
uzzināt gan par eID un elektroniskā paraksta lietošanu, gan par
lietām, ko var kārtot elektroniski,
netērējot papīru.
Tāpat ikviens var apmeklēt
Digitālās nedēļas pasākumus citviet Latvijā – ar programmu var
iepazīties portāla www.eprasmes.
lv sadaļā «Pasākumu kalendārs».
Bet tematiskajām diskusijām,
kā ierasts, varēs sekot līdzi arī
tiešsaistē.

Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Akadēmijas iela 26
Bērnu bibliotēka «Zinītis»,
Lielā iela 15
Pārlielupes bibliotēka,
Loka maģistrāle 17
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra, Pasta iela 43
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs, Svētes iela 33
Nodarbinātības valsts
aģentūras Jelgavas filiāle,
Skolotāju iela 3
LLU, Jelgavas pils, Lielā iela 2

Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavā / 2019. gada 25.–29. marts
Datums, laiks

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Mērķauditorija, pieteikšanās

25.03.
«Kā elektroniski pieprasīt Valsts
8.30–18
sociālās apdrošināšanas aģentūras
26.03.–28.03. pakalpojumus»
8.30–17

Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra

Visi interesenti; iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama

25.03.
9.30; 11.30;
15; 17.30

IT speciālistu konsultācijas «Pārbaudi savu datoru»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Visi interesenti; pieteikties līdz 21. martam,
tālrunis 63082101 (uz konsultāciju līdzi jāņem
savs dators)

25.03.
10–11

Informatīvās konsultācijas par NVA
pakalpojumiem

Nodarbinātības valsts Bezdarbnieki un darba meklētāji
aģentūras Jelgavas filiāle

25.03.
10–15

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. Autorizēta bibliotēkas sistēmas
lietošana

Jelgavas pilsētas bib- Visi interesenti; tālrunis 63046587, e-pasts
liotēkas (JPB) Nozaru
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv
literatūras abonements

25.03.
10–11
11–12
12–13
17–18
18–19

Praktisko nodarbību diena:
informācijas meklēšana mācībām;
portāls Latvija.lv; internetbankas
pakalpojumi; EDS un ienākumu
deklarācijas aizpildīšana e-vidē vai
kāds cits interesējošs temats

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Visi interesenti; pieteikties līdz 21. martam,
tālrunis 63012161, e-pasts biblio@zrkac.
jelgava.lv

25.03.–28.03. Grāmatu izstāde «Digitālās prasmes
bibliotēkas
ikdienai un darbam»
darba laikā

JPB Nozaru literatūras Visi interesenti
abonements

25.03.–28.03. Individuālās konsultācijas datora,
bibliotēkas
viedtālruņa lietošanas un interneta
darba laikā
izmantošanas jautājumos

JPB

Visi interesenti, iepriekš piesakoties pa tālruni
29118019 vai e-pastu Viktorija.Agafonova@
biblioteka.jelgava.lv

25.03.
11–12

Iepazīsim LNB Digitālo bibliotēku
un Jelgavas bibliotēku kopkataloga
iespējas

Bērnu bibliotēka
«Zinītis»

Visi interesenti; skolēnu grupām – iepriekš
piesakoties pa tālruni 63029093 vai e-pastu
Baiba.Karcevskaa@biblioteka.jelgava.lv

25.03.
15–18

Bibliotēkas pakalpojumu attālinātas Pārlielupes bibliotēka Visi interesenti; tālrunis 63011829, e-pasts Aiga.
lietošanas iespējas
Volkova@biblioteka.jelgava.lv

25.03.
17–18
26.03.
18–19

Lasi elektroniskās grāmatas latviešu JPB mācību klase
valodā «3td e-grāmatu bibliotēka»

Visi interesenti; tālrunis 29777030, e-pasts
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv

25.03.
17.15–19.15
27.03.
14.30–16.30

Praktiskā nodarbība «Video izveide – Zemgales reģiona
ātri, ērti un viegli!» (MS programma Kompetenču
«Photos»)
attīstības centrs

Interesenti bez priekšzināšanām; pieteikties līdz
21. martam, tālrunis 63012153, e-pasts anete.
skalde@zrkac.jelgava.lv

26.03.
10–11.30
28.03.
15–16.30

Praktiskā seminārnodarbība ««Goog- Zemgales reģiona
le!» – vai tu mani redzi?»
Kompetenču
attīstības centrs

Mājražotāji, mazie uzņēmēji, citi interesenti;
pieteikties līdz 22. martam, tālrunis 63012155,
e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

26.03.
13–14.30

E-prasmes darbam, sev un karjerai

JPB, K.Barona zāle

Visi interesenti; tālrunis 25685862, e-pasts
Aija.Dizgalve@nva.gov.lv

26.03.
13–14.30

«Netērē papīru. Dari digitāli!»

LLU (Jelgavas pils,
278. telpa)

Studenti, jaunieši, citi interesenti; pieteikties līdz 18.
martam, e-pasts informacija@llu.lv

26.03.
14–16

Jaunais «MS Excel» rīks «Power
Query»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Pašvaldības iestāžu darbinieki; pieteikties līdz
21. martam https://ej.uz/PowerQuery

26.03.
15–15.40
16–16.40
17–17.40

Individuālas konsultācijas «Digitālais Zemgales reģiona
mārketings sociālajos tīklos»
Kompetenču
attīstības centrs

Mājražotāji, mazie uzņēmēji, citi interesenti;
pieteikties līdz 22. martam, tālrunis 63012155,
e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

26.03.
17–18

E-pakalpojumu portāli

JPB mācību klase

Visi interesenti; tālrunis 29118019, e-pasts
Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

27.03.
9.30–11
11.30–13

Praktiskā nodarbība «Viedtālruņa
ABC»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Seniori viedtālruņa «Samsung» īpašnieki;
pieteikties līdz 21. martam, tālrunis 63082101

27.03.
10–15

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. JPB Nozaru literatūras Visi interesenti; tālrunis 63046587, e-pasts
Autorizēta bibliotēkas sistēmas lietošana abonements
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv

27.03.
10–11

NVA e-risinājumi: apmācību modulis Zemgales reģiona
«Finanšu pratība», pašizpētes testi, Kompetenču
CV un motivācijas vēstules izveide
attīstības centrs

Bezdarbnieki un darba meklētāji, citi interesenti;
pieteikties līdz 26. martam, tālrunis 25685862,
e-pasts Aija.Dizgalve@nva.gov.lv

27.03.
10–10.40
11–11.40
12–12.40

Individuālas konsultācijas «Pārdod Zemgales reģiona
savu ideju pasaulei ar Etsy.com»
Kompetenču
attīstības centrs

Mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, citi
interesenti; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

27.03.
15–15.40
16–16.40
17–17.40

Individuālas konsultācijas «Mā- Zemgales reģiona
jaslapas un bloga izstrādes teh- Kompetenču
noloģijas un procesi»
attīstības centrs

Mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, citi
interesenti; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

27.03.
18–19

Medijpratība informācijas vidē

JPB mācību klase

Visi interesenti; tālrunis 29777030, e-pasts Olga.
Spirta@biblioteka.jelgava.lv

28.03.
9.30–11

Praktiskā nodarbība «Viedtālruņa
ABC»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Seniori viedtālruņa «LG» vai «Huawei»
īpašnieki; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63082101

28.03.
10–11.30

Praktiskā seminārnodarbība
Zemgales reģiona
«Digitālās reklāmas izveide,
Kompetenču
izmantojot brīvpieejamās tiešsaistes attīstības centrs
programmas»

Mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, citi
interesenti; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv

28.03.
11.30–13
15–16.30

Praktiskā nodarbība «Viedtālruņa
ABC»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Seniori viedtālruņa «Nokia», «Panasonic» vai
«Sony» īpašnieki; pieteikties līdz 22. martam,
tālrunis 63082101

28.03.
17–18

Nacionālā enciklopēdija tiešsaistē
www.enciklopedija.lv

JPB mācību klase

Visi interesenti; tālrunis 63007747, e-pasts
Gundega.Kalnina@biblioteka.jelgava.lv

28.03.
10–15

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. JPB Nozaru literatūras Visi interesenti; tālrunis 63046587, e-pasts
Autorizēta bibliotēkas sistēmas lietošana abonements
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv

29.03.
12–15

Pasākums jauniešiem «Digitālās
prasmes nākotnes karjerai»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Jaunieši no 12 līdz 19 gadiem; pieteikties līdz
25. martam, tālrunis 63012163, e-pasts liga.
damberga@zrkac.jelgava.lv

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

VID praktiskajā seminārā
– par gada pārskata un
deklarācijas iesniegšanu
 Anastasija Miteniece

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi,
20. martā pulksten
10 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
notiks Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un
Jelgavas pašvaldības
bezmaksas seminārs
par gada pārskata un
gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu.
Interesenti aicināti
pasākumam reģistrēties iepriekš.
ZRKAC vienlaikus notiks
divi semināri datorklasēs:
viens būs saimnieciskās darbības veicējiem par pārskata
sagatavošanu un iesniegšanu
elektroniskās deklarēšanas
sistēmā jeb EDS, bet otrs –
fiziskām personām par gada
ienākumu deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu EDS.
«Semināra dalībnieki aicināti
ņemt līdzi visus nepieciešamos dokumentus un pieejas
kodus EDS,» aicina ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone,
papildinot: vēlams iepriekš
elektroniskā formātā sagatavot
arī čekus, kas būs jāpievieno
deklarācijai.
VID praktiskie semināri par
gada pārskata un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija izsludinājusi vēlēšanu
iecirkņu komisijas
locekļu kandidātu
pieteikšanos darbam
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiks 25.
maijā. Pieteikumus
var iesniegt Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā līdz 10. aprīlim.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Jānis
Dēvics informē, ka tiesības
izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir
reģistrētai partijai vai reģistrētu partiju apvienībai; vēlētāju
grupai, ko veido ne mazāk kā
desmit vēlētāji; attiecīgās republikas pilsētas vai novada
vēlēšanu komisijas loceklim.
Jāņem gan vērā, ka katras
partijas vai partiju apvienības,
vēlētāju grupas vai vēlēšanu
komisijas locekļa izvirzīto un
pieteikto kandidātu skaits
katrā iecirknī nedrīkst būt
lielāks par septiņi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija
vai politisko partiju apvienība, pieteikumam jāpievieno
izraksts no tās centrālās pas
tāvīgi funkcionējošās vadības
institūcijas lēmuma.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju,
kurš prot latviešu valodu, kuram ir vismaz vispārējā vidējā

Nolietotās riepas
samet upē

jau notika marta sākumā,
un tie guva lielu jelgavnieku
atsaucību. Kā norāda L.Miķelsone, iedzīvotāji izmantoja
iespēju saņemt praktiskus
padomus un palīdzību no VID
speciālistiem gada ienākumu
deklarācijas sagatavošanā un
iesniegšanā EDS, kā arī uzdeva
individuālus jautājumus saistībā ar saviem ienākumiem.
Jautājumus speciālistiem
jelgavnieki varēs uzdot arī
seminārā 20. martā pulksten
10 ZRKAC Svētes ielā 33. Interesenti gan aicināti iepriekš
pieteikties, jo vietu skaits datorklasē ir ierobežots. Pieteikties var pa tālruni 63012155,
63082169 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka deklarāciju no
1. marta var iesniegt elektro-  Anastasija Miteniece
niski vai klātienē VID klientu
Bauskas ielā pie Plaapkalpošanas vietā Lielajā ielā
tones tilta – Jelgavas
6. Būtiski uzsvērt, ka deklarāpašvaldībai piederošā
ciju iesniegšana notiek ne vien
īpašumā – konstatēklātienē pie VID konsultanta nelegāla riepu iztiem, bet arī jebkurā no trim
gāztuve. Teritorijā jau
klientu apkalpošanas centra
iepriekš bija savestas
e-kioskiem jeb datoriem – variepas, no kurām, visjadzības gadījumā arī šajā vietā
ticamāk, autoskolas
var lūgt konsultantu palīdzību.
izveidojušas mācību
Jelgavā klienti tiek pieņemti
laukuma robežas, bet
trīs dienas nedēļā: pirmdietagad tās izmētātas un
nās no pulksten 9 līdz 18 un
daļa iemestas Platones
otrdienās un ceturtdienās no
upē. Jelgavas pilsētas
pulksten 9 līdz 17.
Pašvaldības policija
Praktiskais seminārs par
aicina atsaukties acugada pārskata un deklarācijas
lieciniekus, kuriem ir
iesniegšanu ZRKAC notiks arī
informācija par perso2. aprīlī.

Pieņem pieteikumus darbam
pilsētas vēlēšanu iecirkņos
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
izglītība, kurš nav pieteikts
par deputāta kandidātu vai
nav kandidātu saraksta iesniedzējs, kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās
republikas pilsētas domes vai
novada domes deputāts, nav
citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu
komisija drīkst pildīt iecirkņa
komisijas pienākumus.
J.Dēvics skaidro, ka pieteikums katram kandidātam
jāsagatavo uz speciālas veidlapas «Latvijas vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa kandidāta
pieteikums», kas atrodama
Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapas www.cvk.lv sadaļas «Vēlēšanas» apakšsadaļā
«Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019», «Darbs vēlēšanu
iecirknī».
Kandidātu pieteikumi personīgi jāiesniedz līdz 2019. gada
10. aprīlim Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā.
Darba laiks: pirmdienās no
pulksten 8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 17, piektdienās
no pulksten 8 līdz 14.30.
J.Dēvics piebilst, ka Eiropas
Parlamenta vēlēšanās vēlēšanu
komisijas finansē no valsts budžeta. Saskaņā ar Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumu Centrālā
vēlēšanu komisija vēlēšanu
iecirkņa komisijas loceklim
noteikusi darba stundas tarifa
likmi 2,70 eiro (pirms nodokļu
nomaksas).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

nām, kas pastrādājušas likumpārkāpumu.

Pašvaldības policijas pārstāvis Uldis Beikmanis norāda,
ka par izgāztuvi Bauskas ielā
informācija saņemta no diviem
avotiem – policijas inspektoriem
un iedzīvotājiem. Konstatējot
pārkāpumu, noskaidrots, ka teritorija Bauskas ielā ir pašvaldības
īpašums. «Šādā gadījumā vienmēr tiek izvērtēts piesārņojuma
apjoms – ja tas ir neliels, nododam informāciju pašvaldības
iestādei «Pilsētsaimniecība», ja
tas ir lielāks, ziņojam atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumam
SIA «Zemgales Eko»,» tā viņš,
piebilstot, ka Pašvaldības policijas inspektori arī uzsāka izmeklēt likumpārkāpumu – runāja ar
tuvumā esošajiem autoservisiem,
uzņēmumiem un iedzīvotājiem.
Policijā skaidro: ja vainīgais tiek

Foto: Ivars Veiliņš

atrasts, personu var saukt pie atbildības un uzlikt par pienākumu
novērst pārkāpumu, savukārt
gadījumā, kad likumpārkāpēju
neatrod, piesārņojumu nākas
novērst zemes īpašniekam, kas
šajā gadījumā ir pašvaldība.
SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis
norāda, ka pašvaldības teritoriju
Bauskas ielā pie Platones tilta
visdrīzāk patvaļīgi savām vajadzībām iekārtoja pilsētas autoskolas – dažādi informācijas avoti
vēstījuši, ka laukumā notikušas
jauno autovadītāju apmācības.
Savukārt šobrīd ir aizdomas,
ka tur esošās riepas izmētājusi
pusaudžu kompānija. «Policija
turpina izmeklēšanu, tomēr, ja
vainīgais netiks atrasts, teritoriju
nāksies sakopt pašvaldībai,» tā
A.Jankovskis. Riepu savākšana
plānota jau šonedēļ, un provizoriskās izmaksas ir ap 150 eiro par
to savākšanu un ap 400 eiro par
utilizāciju, ņemot vērā, ka vienas
automašīnas riepa utilizācijai
tiek pieņemta par 1,90 eiro.
«Teritorijā ir ļoti daudz riepu – ap 200–300 –, un mums
ir aizdomas, ka tās laukumā
nonākušas no kāda autoservisa,» A.Jankovskis akcentē, ka
šobrīd riepu nodošana ir maksas
pakalpojums un tas ir atsevišķu
riepu servisu jaunais bizness – no
klienta paņemt naudu par riepu
nodošanu, bet izmest tās tuvākajā mežā, nevis par maksu nodot
utilizēšanai. «Tāpat šajā situācijā
nav nevienas autoskolas, kas
uzņemtos atbildību un atzītos
laukuma ierīkošanā,» tā A.Jankovskis, skaidrojot: ja autoskola

šo teritoriju gribētu izmantot kā
mācību laukumu, būtu jāslēdz
līgums ar pašvaldību, un tajā
noteikti tiktu atrunāta prasība
teritorijā nodrošināt kārtību.
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas vadītāja
Evita Beitlere norāda, ka vides
piesārņojuma gadījumi, neparedzētā vietā izmetot atkritumus
vai riepas, pilsētā nav retums –
Valsts vides dienestā šādas ziņas
tiek saņemtas vairākas reizes
nedēļā. «Biežāk gan informē
par dažādās vietās atstātiem
atkritumiem, bet, kopš riepu nodošana ir maksas pakalpojums,
aktualizējusies arī šī problēma,»
teic E.Beitlere, papildinot, ka
dienesta uzdevums šajā situācijā
ir cīņa ar sekām jeb kontrole,
lai piesārņojums tiktu novērsts,
savukārt cīņa ar cēloni šobrīd ir
apburtais loks. «Ir cilvēki, kuri
riepas izmet, nevis par maksu nodod utilizēšanai. Arī uzņēmumi
riepu savākšanas pakalpojumu
nevar nodrošināt bez maksas, jo
tiem tāpat par riepu utilizāciju ir
jāmaksā. Ņemot vērā, ka valstī
riepu pārstrāde nav gana attīstīta, tas ir apburtais loks,» tā viņa.
Vides dienesta speciāliste aicina saudzēt vidi un gadījumos,
kad tiek novērots pārkāpums, ne
vien par to ziņot, bet arī filmēt
un uzņemt foto – tas ir labākais
veids, kā likumpārkāpēju saukt
pie atbildības. Savukārt Pašvaldības policija iedzīvotājus, kuri
redzējuši personas, kas aizvedušas riepas uz laukumu Bauskas
ielā vai izmētājušas tās tuvējā
apkārtnē, aicina sazināties ar
Dežūrdaļu pa tālruni 63028550.

Valsts sedz 15 procentus no atskurbtuves izdevumiem
 Ilze Knusle

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija pašvaldībām kompensējusi izdevumus par atskurbināšanas pakalpojuma
sniegšanu 2018. gadā.
Jelgavas pašvaldībai
atlīdzināti 37 860 eiro.
Jelgavā atskurbināšanas
pakalpojumu nodrošina Pašvaldības policijas Medicīniskā
atskurbtuve. Pagājušajā gadā
tajā ievietota 2701 persona –
2524 personas no Jelgavas, 155
no Dobeles novada, 17 no Ozolnieku novada, trīs no Jelgavas
novada un divas no Tērvetes
novada. «Atskurbtuves faktiskie izdevumi pērn bija 249 315
eiro. Izdalot šo summu uz gada
laikā atskurbināto personu skaitu, faktiskās izmaksas vienas

personas atskurbināšanai bija
98,78 eiro,» stāsta Pašvaldības
policijas Medicīniskās atskurbtuves priekšnieks Vilnis Auza.
Valsts pašvaldībām kompensē
ne vairāk kā 15 eiro par vienu
personu, un Jelgavas pašvaldībai
kompensācijas apmērs ir 37 860
eiro jeb 15 procenti no faktiski
iztērētajiem līdzekļiem.
Pērn atskurbtuvē ievietots par
45 personām vairāk nekā 2017.
gadā. Atskurbtuves priekšnieks
skaidro, ka pieaugums visdrīzāk
ir uz citās pašvaldībās dzīvojošo
personu rēķina, jo palielinājies
atskurbināto skaits gan no Dobeles, gan no Ozolnieku novada.
«Nevarētu teikt, ka Jelgavā pagājušajā gadā vairāk iedzīvotāju
atradušies iereibuši publiskās
vietās, – drīzāk palielinājies to
personu skaits, kas atskurbtuvē
gada laikā ievietotas vairākkārt.
Īpaši izteikti tas bija novērojams
gadījumos, kad uz Jelgavu at-

braukušie strādnieki no citām
pašvaldībām palikuši bez darba
un sākuši lietot alkoholu, kas
dažiem izvērties par diezgan
ilgstošu periodu,» stāsta V.Auza.
Piemēram, ir personas, kuras
pagājušajā gadā atskurbtuvē
ievietotas 72, 74 un pat 97
reizes. Tāpat nav audzis to gadījumu skaits, kad persona uz
atskurbtuvi atvesta, jo izraisījusi
ģimenes skandālu.
Par atrašanos sabiedriskā
vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu,
atskurbtuvē pērn ievietota 891
persona, kas ir 33 procenti no
visiem atskurbinātajiem. Statistika liecina, ka 2018. gadā mazāk
bijis to, kuri gada laikā atkārtoti
atradušies sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola
reibuma stāvoklī. Savukārt 490
no pērn atskurbtuvē ievietotajām personām pēc atskurbšanas
nogādātas Valsts policijā.
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Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 27. aprīlī
plkst.10.15 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028573 Kārļa ielā
12 – 6, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa
Nr.6 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000050083001007, kopējā platība 13,7
m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma
137/1711 domājamām daļām no būvēm
(kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra numurs 09000050083), atklātu mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1800
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 180 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 23.
aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai
tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo
lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)
aicina darbā SĒTNIEKU(-CI).
Galvenie pienākumi: teritorijas uzkopšanas
darbi; apstādījumu kopšana; zāliena
pļaušana; sniega tīrīšana.
Darbs – Zirgu ielā 47a.
Plānotais atalgojums – 430 EUR.
Pieteikumu līdz 29. martam sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 26336426.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.

SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151)
piedāvā darbu KVALIFICĒTĀM(-IEM)
ŠUVĒJĀM(-IEM) vai MĀCEKLĒM(-ĻIEM) (ar priekšzināšanām)
trikotāžas apģērbu šūšanā.
Darba apmaksa – sākot no 435
EUR – atkarīga no paveiktā darba
apjoma un kvalitātes. Var strādāt
nepilnu darba dienu. Darba laiks –
no plkst.7.30 līdz 16.45.
Pieteikties pa tālruni 29547628,
personīgi ierodoties K.Barona ielā 8,
Jelgavā, vai arī CV sūtot pa e-pastu
maritesia@inbox.lv.
Jelgavas 4. vidusskola
(reģ.Nr.2813900137)
aicina darbā ASISTENTU(-I).
Darba alga – 430 EUR.
Galvenie pienākumi:
• sniegt atbalstu izglītojamajam
un veikt viņam personīgās higiēnas
pasākumus, palīdzēt ēdienreizēs,
apģērbties, noģērbties un sakārtot
apģērbu;
• līdzdarboties izglītības iestādes
organizētajos pasākumos;
• sadarboties ar citiem darbiniekiem
izglītības iestādē;
• palīdzēt pārvietoties izglītības
iestādē un mācību procesa ietvaros
arī ārpus tās.
Pieteikties pie Jelgavas 4. vidusskolas
sekretāres pa tālruni 63029555.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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«Latvijas skolas somā» – teju
8500 Jelgavas bērnu un jauniešu

Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Septiņi eiro semestrī – šāda summa iniciatīvas «Latvijas skolas
soma» gaitā no valsts budžeta tiek atvēlēta vienam 1.–12. klases skolēnam un profesionālās izglītības iestādes audzēknim
Latvijas kultūras, dabas un uzņēmējdarbības vides izzināšanai
klātienē. Valsts līdzekļus var izmantot izglītojošo darbnīcu,
teātra izrāžu, kino, koncertu, dabas parku apmeklējumam un
citām izglītojošām aktivitātēm. Uzrunātie Jelgavas pedagogi
un skolēni atzīst, ka šīs iniciatīvas lielākā pievienotā vērtība
ir iespēja aktivitātē iesaistīt pilnīgi visus klases skolēnus,
neuztraucoties par finansiālo pusi. Tāpat «Latvijas skolas
soma» pedagogiem sniedz plašākas iespējas mācību procesu
padarīt saistošāku, vismaz reizi semestrī nodrošinot praktisku
mācīšanos ārpus ierastās vides.
Latvijas valsts simtgadei veltīto kinofilmu seansi Jelgavas kultūras namā,
viesošanās Jāņa Čakstes memoriālajā
muzejā «Auči», Latvijas Nacionālā
teātra izrādes, smilšu kino un Elīnas
Apsītes kustību izrāde «Kā man gribas
iet» pilsētas skolās, fonda «Viegli» Ziemassvētku koncerts Dzelzceļa muzejā,

Baldones observatorijas un Bauskas
Motormuzeja apmeklējums – šīs ir
tikai dažas no aktivitātēm, ko aizvadītajā semestrī «Latvijas skolas somā»
piedzīvoja teju 8500 Jelgavas pamata,
vidējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Projektā iesaistījušās visas
Jelgavas skolas. «Katra skola pati atbild

par iniciatīvā pieejamā finansējuma
izlietojumu, izstrādā un īsteno aktivitāšu plānu. Taču būtiski, lai aktivitātes
saturiski papildinātu mācību procesu
un atbilstu kādai no četrām «Latvijas
skolas somas» saturiskajām jomām:
Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; kultūras vērtības
un laikmetīgās izpausmes; zinātnes
un inovāciju attīstība; daba un kultūr
ainava,» skaidro Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste izglītības
jautājumos Inita Mazūdre.
Uzrunātie Jelgavas pedagogi akcentē,
ka «Latvijas skolas soma» neaizvieto
mācību ekskursijas, bet ir būtisks
ieguldījums mācību procesa uzlabošanā. «Gadu no gada skolā pārrunājam
jautājumu – kādēļ skolēniem būtu
jāmaksā par mācību ekskursijām?
Esam meklējuši dažādus risinājumus,
kā kompensēt vismaz daļu izdevumu,
jo šīs ekskursijas ir mācību procesa
papildinājums. Tādēļ uzskatu, ka šāds

valsts atbalsts ir būtisks, lai pedagogi
varētu plānot izglītojošas aktivitātes,
nedomājot, vai visi skolēni tās varēs atļauties,» vērtē Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas direktores vietniece Ritma
Tīrumniece. Viņai piekrīt arī Jelgavas 4.
vidusskolas direktores vietniece Sanita
Baltiņa, norādot, ka «Latvijas skolas
soma» ir papildu bonuss mācību procesam. «Tradicionālās klases ekskursijas
šī iniciatīva pilnībā neaizvieto, taču, piemēram, rudenī, mācību gada sākumā,
kad ģimenes jau tā ir iztērējušas daudz
līdzekļu, lai bērnus sagatavotu skolai,
«Latvijas skolas soma» ir finansiāls atspaids skolēnu vecākiem,» tā S.Baltiņa.
Būtiski, ka Kultūras ministrijas mājaslapā ir pieejams kultūras pasākumu
piedāvājums dažādām klašu grupām, kas
tiek regulāri papildināts, – tas sniedz iespēju piemeklēt konkrētajiem skolēniem
noderīgāko un saistošāko aktivitāti.
«Valsts finansējums katrai skolai tiek
aprēķināts, ņemot vērā kopējo skolēnu

skaitu, un vienam audzēknim dalībai
iniciatīvā no valsts budžeta semestrī
paredzēti septiņi eiro, tādēļ Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
aizvadītajā semestrī kopumā piešķirti
52 927 eiro, bet šim semestrim piešķirtā summa ir 50 435 eiro,» skaidro
I.Mazūdre. Valsts finansējumu var
izlietot pasākumu biļešu iegādei un citu
aktivitāšu dalības maksai, kā arī ceļa
izdevumiem, ja pasākums, piemēram,
ir bez maksas, taču vienlaikus nav atļauts izmantot vecāku vai skolēnu līdz
finansējumu. Vairāku Jelgavas skolu
pedagogi atzīst, ka izdevīgāk «Latvijas
skolas somas» pasākumus ir organizēt
skolā – tas ietaupa ceļa izdevumus, kas
ir visai dārgi. Pedagogi arī spriež, ka
tālākiem galamērķiem būtu vērtīgi ļaut
piesaistīt vecāku līdzfinansējumu, jo
septiņi eiro bieži vien ir par maz.
Jāpiebilst, ka iniciatīva «Latvijas skolas soma» aizsākās pērnruden un ilgs
līdz 2020./2021. mācību gadam.

JELGAVAS SKOLU PIEREDZE INICIATĪVĀ «LATVIJAS SKOLAS SOMA»

Stundas viela – dziesmas
no rokoperas «Lāčplēsis»
«Aktivitātes plānojam kopā ar
klašu audzinātājiem. Piemēram,
12. klašu skolēni aizvadītajā mācību
semestrī devās izglītojošā braucienā
uz Rundāles pili, papildinot zināšanas par kulturoloģijas stundās
apgūto, savukārt 10. un 11. klašu
skolēni apmeklēja Elīnas Apsītes
veidoto kustību izrādi par cimdu
adītāju Jetti Užāni «Kā man gribas
iet». Tāpat mūsu 7.–12. klašu audzēkņi novembrī pils aulā izbaudīja
grupas «Vintāža» patriotisko dziesmu koncertu un citas aktivitātes,»
par Jelgavas Valsts ģimnāzijas dalību «Latvijas skolas somā» stāsta
ģimnāzijas direktores vietniece
Marita Asarīte. Viņa papildina,
ka pirms visiem «Latvijas skolas
somas» pasākumiem skolēni klases
vai konkrēto priekšmetu stundās
ar pedagogiem izrunā, kāda būs šo
notikumu pievienotā vērtība, bet
pēc apmeklējuma sniedz atgriezenisko saiti.
«Ideja ir ļoti laba – pirmo reizi
skolām ir iespēja visiem skolēniem
nodrošināt bezmaksas teātru, operas un citu kultūras iestāžu apmeklējumu. Jelgavas skolēniem Rīgas
teātri, iespējams, nav nekas jauns,
bet tiem, kas dzīvo tālāk no galvaspilsētas, tas ir liels ieguvums,»
uzskata Valsts ģimnāzijas skolotāja
Inga Strode.
«Kulturoloģijā apguvām tēmu
par baroka arhitektūras vēsturi
Latvijā, tādēļ kopā ar citiem 12.
klašu skolēniem par «Latvijas

skolas somas» līdzekļiem devāmies
uz Rundāles pils muzeju. Protams,
daudzi tur jau bijuši, bet pedagogi
atrada interesantu veidu, kā šo
braucienu integrēt mācību procesā,
un domāju, ka šis ir labs veids, kā
izmantot valsts finansējumu, lai
jauniešus ieinteresētu par kultūrvēsturi. Mums bija jāpievērš uzmanība
dažādām pils detaļām, jāpilda darba
lapas, un tādējādi šis brauciens ieguva pavisam citu nozīmi. Šī nebija
parasta skolas diena – tas bija ne
vien izglītojošs brauciens, bet arī
vērtīgi pavadīts laiks kopā ar klasesbiedriem – savā ziņā arī saliedēšanās
pasākums, kas satuvina klasesbiedrus,» uzskata Valsts ģimnāzijas 12.
klases skolniece Elīna Smetaņina.
Gan Valsts ģimnāzija, gan citas
uzrunātās pilsētas izglītības iestādes izmantoja arī iespēju «Latvijas
skolas somas» pasākumus organizēt
izglītības iestādē, tādējādi ļaujot tos
apmeklēt lielākam skolēnu skaitam
un ietaupot transporta izdevumus.
«Katru gadu 18. novembrim veltītajā pasākumā skolā 10. klašu puiši
uzstājas ar runas priekšnesumu –
pagājušajā gadā viņi runāja tekstus
no rokoperas «Lāčplēsis», savukārt
pēc tam visi baudīja grupas «Vintāža»
koncertu, kurā skanēja dziesmas no
rokoperas. Pirms pasākuma klases
stundā skolēni izvērtēja «Lāčplēsī»
atspoguļotās vērtības – bija īpaši
sagatavots stundas plāns, ko katrs
skolotājs varēja interpretēt pēc saviem ieskatiem,» papildina M.Asarīte.

Par mūziku mācās Dzelzceļa muzejā
Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena 5.–9. klašu skolēni aizvadītajā
semestrī devās uz fonda «Viegli» koncertu
Dzelzceļa muzejā. «Bērniem bija iespēja
būt tuvu māksliniekiem, klausīties īpaši
šim koncertam aranžētas dziesmas
solistu un Vidzemes kamerorķestra izpildījumā – tas mūzikas novirziena audzēkņiem bija ļoti vērtīgi. Kopā ar pārējiem
pedagogiem pēc pasākuma spriedām, ka
katras klašu grupas skolēni no šī koncerta
paņēma ko citu, bet pēc viņu atsauksmēm
varam secināt, ka visiem pasākums ļoti
patika,» stāsta 4. vidusskolas skolotāja
Arta Jurgenovska. Pēc koncerta skolēni
ar pedagogiem ne vien izvērtēja muzikālo
sniegumu, bet arī pārrunāja, kas ir tās
īpašības, kuras piesaista klausītājus, – ne
visiem koncerta dalībniekiem ir augstākā
muzikālā izglītība, bet viņi uzrunā ar
harizmu, kas mūziķiem ir ļoti būtiska.
«Ļoti vērtīga bija arī dzeja, teksti un
mūziķu stāsti starp dziesmām,» papildina
A.Jurgenovska. Viņa piebilst, ka koncerta
biļešu cena bija 20–25 eiro, bet «Latvijas
skolas somas» dalībnieki to varēja apmeklēt par septiņiem eiro.
«Es novērtēju, ka valsts šādā veidā
atbalsta skolēnus. Ne visiem bērniem
ir iespēja apmeklēt pasākumus, ne visi

to var atļauties, tādēļ ir lieliski, ka tiek
īstenota šāda iniciatīva,» pārdomās dalās
9. klases skolniece Elza Fišere.
4. vidusskolas direktora vietniece Sanita Baltiņa stāsta, ka tāpat aizvadītajā
semestrī 3. klašu bērni skolā izbaudīja
smilšu kino, bet pie 12. klašu skolēniem
ciemojās viens no filmas «Baltu ciltis»
veidotājiem skolas absolvents Jānis Indriks – viņš iepazīstināja ar filmu mākslu,
stāstīja par kino veidošanas procesu. Pie
1. un 2. klašu skolēniem viesojās leļļu
teātris, audzēkņi bija arī Latvijas Sporta
muzejā, Modes muzejā, Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzejā, Jāņa Čak-

stes memoriālajā muzejā «Auči», Brāļu
kapos un citviet. «Šis ir patiesi brīnišķīgs projekts, kas pedagogiem sniedz
iespēju bagātināt mācību procesu ar
izglītojošām aktivitātēm, kuru īstenošanu nebremzē naudas grūtības. Tāpat
iniciatīvas gaitā mums ir iespēja apzināt
plašu izglītojošo pasākumu klāstu, ko
bez šī projekta mēs, iespējams, nemaz
neizbaudītu. Lielisks mūsu atklājums,
ko atradām «Latvijas skolas somas»
piedāvājumā un iesakām arī citām
skolām, ir smilšu kino. Skolēniem bija
iespēja arī praktiski darboties, zīmējot
ar smiltīm,» norāda S.Baltiņa.

Vairāku mācību priekšmetu integrācija

«Šis ir ļoti veiksmīgs projekts, kas
skolotājiem sniedz iespēju mācību vielu sasaistīt ar muzejpedagoģiskām
programmām, ekspozīcijām, dažādām
izzinošām ekskursijām, apliecinot skolā
apgūtā sasaisti ar reālo dzīvi. Mēs klašu
audzinātājiem, sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem, ļāvām pašiem izvērtēt, kas katrai klasei būtu vērtīgākais.
Aizvadītajā semestrī mūsu skolēni devās
ekskursijā uz Rīgu, Cēsīm, Bausku, pabija Baldones observatorijā un Ķeguma
un Pļaviņu hidroelektrostacijā, apmeklēja muzejus un filmas,» stāsta Spīdolas
Valsts ģimnāzijas direktores vietniece
Ritma Tīrumniece.
Piemēram, skolotāja Zane Grava
savai klasei noorganizēja braucienu uz
Bausku, tostarp motormuzeja un vēja
ģeneratoru darbnīcas apmeklējumu,
ekskursiju uz rātsnamu, kur skolēni
izzināja mūsdienu un senlaiku svara
mērvienības. «Šis projekts, protams, no
pedagoga prasa papildu iniciatīvu, spēju
piedāvāt skolēniem saistošas aktivitātes.
Es skolēnus aicināju balsot par piedāvāto
Foto: no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, aktivitāti, lai tā viņiem būtu gan vērtīga,
4. vidusskolas un Spīdolas Valsts ģimnāzijas arhīva gan arī saistoša,» stāsta Z.Grava.

Skolotāji Ieva Hofmane un Ingus
Meiliņš kopā ar 8. klases audzēkņiem
devās uz Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. «Mājturība puišiem un
meitenēm notiek atsevišķi, tādēļ visi
kopā devāmies izglītojošā ekskursijā uz
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju,
kur apskatījām gan pastāvīgo ekspozīciju, gan arī iepazinām audumu apdruku,
piedaloties spiedogu darbnīcā,» stāsta
I.Hofmane. Viņa papildina, ka radošajā

darbnīcā skolēni ne tikai eksperimentēja
un veidoja kompozīcijas, bet arī uzzināja
par spiedogu veidiem un materiāliem.
Muzeja nodarbībā gūtās zināšanas skolēni turpināja pilnveidot skolā – vizuālajā
mākslā viņi zīmēja spiedogu skices, bet
mājturības stundās no koka un linoleja
veidoja spiedogus, ar to palīdzību rotājot
dažādus tekstilizstrādājumus. Tādējādi
muzejā iegūtās zināšanas tika integrētas
vairākos mācību priekšmetos.
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Labākie Latvijā tautas bumbā Sezonas atklāšanas spēlē –
Jelgavas 4. vidusskolas 4.–5. klašu zēnu zaudējums
komanda izcīnīja čempionu titulu Latvijas skolēnu 72. spartakiādē tautas bumbas finālsacensībās. «Cik mums zināms,
Jelgavai šis ir augstākais sasniegums
tautas bumbā. Šajā sporta veidā ir ļoti
liela konkurence, jo tautas bumbu spēlē
teju visās skolās,» atzīst 4. vidusskolas
sporta skolotāja Nataļja Gorškova.
Finālsacensībās puiši aizvadīja piecas
spēles priekšsacīkstēs, uzvarot visas,
un divas spēles finālā, no kurām vienu
zaudēja,
taču, neskatoties
uz to, viņi
bija kopvērtējuma
līderi.
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FK «Jelgava» 9.
martā savā laukumā Kārklu ielā
atklāja futbola
Virslīgas čempionātu, uzņemot
tagadējos Latvijas čempionus
FC «Riga». Spēle
noslēdzās ar pretinieku uzvaru 1:0, bet, neskatoties uz to,
FK «Jelgava» galvenais treneris Marians
Pahars ir apmierināts. «Kopumā spēle
man patika, arī cīņa laukumā un tas, kā
puiši bija noskaņojušies spēlei,» tā M.Pahars. Nākamais mačs FK «Jelgava» būs
16. martā pulksten 17 pret FK «Ventspils»
Jelgavas komandas bāzē Kārklu ielā 6.

Volejbolistes gatavojas
Latvijas čempionātam

Sieviešu volejbola klubs «Jelgava/
LLU» nedēļas nogalē Lietuvā zaudēja
divās izšķirošajās spēlēs Lietuvas komandai «Alytaus Prekyba – Parama»
un neiekļuva Baltijas līgas pusfinālā.
Līdz ar to jelgavnieces Baltijas līgu
noslēdz dalītā 5.–8. vietā. Sieviešu
komandas treneris Jānis Leitis uzsver: «Meitenes cīnījās godam, bet
diemžēl kādā momentā kaut kā
pietrūka. Tagad cītīgi jāgatavojas
Latvijas čempionāta ceturtdaļfinālam, kurā tiksimies ar Mārupes
volejbolistēm.» Pirmā spēle jelgavniecēm būs 23. martā izbraukumā
Mārupē, bet otrā spēle – 24. martā
pulksten 12 Jelgavas sporta hallē
Mātera ielā 44a.

Regulāro turnīru
noslēdz ar uzvaru

BK «Jelgava/LLU» 8. martā aizvadīja pēdējo
LBL 2. divīzijas regulārā čempionāta spēli.
Jelgavnieki ar 77:65 pārspēja «Valmieras
Glass/ViA». No mūsējiem ar 26 punktiem
rezultatīvākais bija Armands Seņkāns, 19
punktus guva Jānis Bērziņš, 10 – Reinis
Avotiņš. Jelgavnieku rindās šajā spēlē
debitēja Roberts Niedra, kurš iepriekšējās
sezonās spēlēja LBL 1. divīzijas komandā
«Ogre». Viņš izcīnīja trīs atlēcošās bumbas
un izdarīja divas rezultatīvas piespēles.
Nākamajā kārtā komandas
aizvadīs divas
spēles, un tālāk
tiks tā, kas uzvarēs abu spēļu
summā.
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Sasniedz četrus personīgos
rekordus

Jelgavas Bērnu
un jaunatnes
sporta skolas
vieglatlēte Māra
Anna Zīverte
Latvijas izlases
sastāvā debitēja
Baltijas komandu čempionātā daudzcīņā. Jelgavniece tajā sasniedza četrus
personīgos rekordus: 60 m barjerskrējienā (rezultāts – 8,94 sek.), lodes grūšanā
(9,48 m), augstlēkšanā (1,69 m) un
tāllēkšanā (5,35 m). Diemžēl traumas
dēļ Māra Anna izstājās no pieccīņas 800
metru skrējiena, līdz ar to kopvērtējumā
palika 10. vietā, taču viņa palīdzēja Latvijas komandai ieņemt 2. vietu.
Foto: athletics.lv

«Baltijas puķē» – 11 medaļas HK «Zemgale/LLU»
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Zemgales Olimpiskajā centrā
aizvadītas 10. starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības «Baltijas puķe», kas
Jelgavā pulcēja vairāk nekā
500 vingrotāju. Jelgavniecēm
sacensības noslēdzās ar 11
godalgām – sešām zelta, divām sudraba un trim bronzas
medaļām. «Esmu gandarīta
par Jelgavas meiteņu sniegumu – viņas sevi apliecināja ļoti
labi,» vērtē «Baltijas puķes»
organizatore mākslas vingrošanas kluba «Baltic Flower»
vadītāja Irina Smelova.
No 8. līdz 10. martam mākslas vingrošanas sacensības «Baltijas puķe» pulcēja dalībnieces no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Baltkrievijas un Vācijas. Lielākā
daļa sportistu uz tām brauc gadu no gada,
atzīstot, ka «Baltijas puķe» ir vienas no
prestižākajām mākslas vingrošanas sacensībām, tāpēc ir svarīgi tajās piedalīties.
«Mana kluba meitenes šajās sacensībās
startē visus desmit gadus, un, ja vienlaicīgi
saņemam ielūgumu uz citām sacensībām,
nedomājot priekšroku dodam «Baltijas
puķei». Šeit ir fantastiska atmosfēra, viss
vienmēr notiek laikā – organizatori un
pilsēta gādā, lai mēs šeit justos labi. Jelgavā
ir arī kolosāla zāle, kas piemērota mākslas

vingrošanas sacensībām,» norāda viena no
sacensību tiesnesēm Klaipēdas sporta centra «Viesulas» mākslas vingrošanas trenere Valentīna Bagnijeva. Līdzīgās domās ir
mākslas vingrošanas trenere un sacensību
tiesnese no Ogres. «Ir patīkami piedalīties
tik labi organizētās sacensībās, turklāt ar
ļoti augstu māksliniecisko līmeni. Man
patīk, ka meitenes vienā zāles pusē var
netraucēti trenēties, bet otrā pusē notiek
sacensības,» tā tiesnese no Ogres Tatjana
Stepulāne, vērtējot, ka sacensību mākslinieciskais līmenis ar katru gadu aug.
Sportistes Jelgavā sacentās gan grupu
vingrojumos, gan individuāli. Jelgavu
grupu vingrojumos pārstāvēja septiņas
komandas, kurās startēja meitenes no
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) un mākslas vingrošanas kluba
«Baltic Flower». Sešas komandas izcīnīja
medaļas: četras ieguva 1. vietu, divas – 3.
vietu. «Ja sešas no septiņām komandām
kāpj uz goda pjedestāla, manuprāt, tas ir
augsts sasniegums. Esam atskārtuši, ka
liela daļa meiteņu sevi vēlas apliecināt
tieši grupu vingrojumos, nevis individuāli, tāpēc pēdējā laikā liekam akcentu
tieši uz grupu vingrojumiem. Lai startētu
individuāli, liela nozīme ir arī dotībām,
bet grupu vingrojumos panākumus var
gūt, ieguldot vairāk darba un cītīgāk
trenējoties,» norāda trenere.
No Jelgavas 1. vietu grupu vingrojumos 2017. gadā dzimušo meiteņu grupā
izcīnīja BJSS un «Baltic Flower» apvieno-

«Baltijas puķē» grupu vingrojumu disciplīnā šogad piedalījās
38 komandas, tostarp septiņas
no Jelgavas. Savas spējas tik
liela mēroga sacensībās pirmo
reizi apliecināja Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas un
mākslas vingrošanas kluba
«Baltic Flower» apvienotā
komanda, kurā startēja 2010.
gadā dzimušās meitenes Alisa
Golovačova, Laura Vaska, Kira
Ponomarenko, Adriāna Eltermane un Anna Konstantinova.
Viņu priekšnesums tika novērtēts ar augstāko punktu skaitu
un zelta medaļu.

tā komanda, kurā startēja Darja Andrejeva, Polina Valaine, Sofija Poļakova, Jana
Novicka, Lija Novicka; junioru grupā
– Alisa Ponomarenko, Amanda Zeltiņa,
Veronika Vazne, Katerina Orlova, Alīna
Jermolajeva, Ksenija Daniļeviča; 2010.
gadā dzimušo meiteņu grupā – komanda,
kurā startēja Alisa Golovačova, Laura
Vaska, Kira Ponomarenko, Adriāna
Eltermane, Anna Konstantinova; 2011.
gadā dzimušo grupā – Lada Smirnova,
Milana Fjodorova, Milana Glinska, Aleksandra Guste, Marta Tenča.
Bet piecas medaļas jubilejas «Baltijas
puķē» izcīnītas individuālajās sacensībās.
Trenere I.Smelova informē, ka visaugstāko rezultātu savā vecuma grupā un
kategorijā uzrādīja un 1. vietu izcīnīja
Latvijā labākā mākslas vingrotāja jelgavniece Karolīna Mizūne (starp 2001.
gadā dzimušajām meitenēm), tāpat šīs
sacensības ar 1. vietu noslēdzās Zlatai
Karpovičai (starp 2006. gadā dzimušajām meitenēm). 2. vietu starp 2010. gadā
dzimušajām sportistēm 21 meitenes
konkurencē izcīnīja Marija Suravegina,
starp 2011. gadā dzimušajām – Ksenija
Klimantoviča. Viena jelgavniece šīs sacensības noslēdza 3. vietā – 2002. gadā
dzimušo grupā bronzas medaļu ieguva
Denīze Andrune. «Uzskatu, ka Jelgavas
meitenes nostartēja labi. Protams, bija
vingrotājas, kuras arī varēja pretendēt
uz medaļām, tomēr starta dienā veiksme
nebija viņu sabiedrotā,» atzīst I.Smelova.

Sveikti janvāra un februāra labākie sportisti
Pagājušajā nedēļā sveikti sportisti par labiem panākumiem
janvārī un februārī. Vairākus augstus rezultātus guvuši mūsu
vieglatlēti. Tā Māra Anna Zīverte izcīnīja 1. vietu Latvijas U-18
čempionātā vieglatlētikā telpās 300 metru skrējienā, bet Jelgavas Vieglatlētikas kluba atlēts Edgars Bergs 8. pasaules spēlēs
pielāgotajā sportā – 3. vietu lodes grūšanā. «Panākumi nāca ar
ļoti grūtu darbu – guvu muguras traumu, bet pierādīju, ka arī
caur sāpēm var uzrādīt augstvērtīgu rezultātu,» tā viņš. Savukārt vieglatlēte Anna Ševčenko gada sākumā izcīnīja Latvijas
čempiones titulu 400 metru skrējienā telpās. Par panākumiem
sveikti arī džudisti Vladimirs Ščerbakovs un Ņikita Skorbenko,
kuri Latvijas U-18 čempionātā ieguva 1. vietu, bet Baltijas
Foto: Ivars Veiliņš
čempionātā – 3. vietu. Savukārt Aleksandrs Lapšins Baltijas
U-21 džudo čempionātā izcīnīja sudrabu. Pasākumā nevarēja ierasties daiļslidotājs Kims Georgs Pavlovs, kuram 4. vieta
Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē, šahists Edgars Stepiņš, kuram 2. vieta starptautiskās sacensībās, un Jelgavas Kērlinga
kluba sieviešu komanda, kas izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā. Komanda šobrīd gatavojas pasaules čempionātam, kas
no 16. līdz 24. martam notiks Dānijā. Sportisti un treneri saņēma Pateicības rakstu, ziedus un piemiņas balvas. Sportistus
sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne: «Ir teiciens, ka vislabākais, ko varam dot saviem bērniem
izglītībā, ir saknes un spārni. Manuprāt, šo teicienu pilnībā var attiecināt arī uz sportu, ar saknēm saprotot smago ikdienas
treniņu darbu, bet ar spārniem – ieceres, panākumus, uzvaras. Pats svarīgākais ir tas, lai abas šīs lietas būtu līdzsvarā.»

sezonu noslēdz ar 3. vietu
regulārajā turnīrā

Foto: Ruslans Antropovs
HK «Kurbads» pieredzējušākie spēlētāji Jānis Sprukts un Mārtiņš Cipulis
(centrā) četrās spēlēs pret HK «Zemgale/LLU» divatā spēja iekrāt 14 rezultativitātes punktus, kas šoreiz arī izšķīra Latvijas čempionāta izslēgšanas
spēļu sērijas rezultātu par labu «Kurbada» hokejistiem.
 Jānis Kovaļevskis

HK «Zemgale/LLU» pirmdien,
11. martā, ar zaudējumu
0:5 noslēdza dalību Latvijas
hokeja Virslīgas izslēgšanas
spēlēs, sērijā līdz četrām
uzvarām pusfinālā piekāpjoties HK «Kurbads» ar rezultātu 0:4. Diemžēl šoreiz
pusfināla spēlēs «Zemgales/
LLU» hokejistiem nopietnu
pretestību pērnā gada čempioniem izrādīt neizdevās,
jo četrās spēlēs gūti tikai
vieni vārti, uz ko «Kurbads»
spēja atbildēt ar 14 vārtu
guvumiem.
Virslīgas pamatturnīrā HK «Kurbads» ieņēma 2. vietu, bet jelgavnieki
– 3. No sešām savstarpējām spēlēm
«Kurbada» hokejisti spēja uzvarēt tikai
reizi, kas ļāva prognozēt, ka izslēgšanas
spēlēs cīņa būs sīva, tomēr HK «Kurbads» spēlētāji apliecināja, ka pamatturnīra un izslēgšanas spēles ir divas
dažādas lietas. Lielā mērā šīs sērijas
rezultātu izšķīra spēle nevienādos sastāvos un tādi «Kurbada» pieredzējušie
spēlētāji kā Jānis Sprukts un Mārtiņš
Cipulis, kuri rūdījumu guvuši gan Kontinentālajā hokeja līgā, gan nacionālās
izlases sastāvā.
Šoreiz zemgalieši pretinieku pieredzei pretim varēja likt tikai jaunības
azartu, dzelžainu disciplīnu un ātru
spēles tempu, tomēr ar to izrādījās par
maz. Situāciju vēl vairāk sarežģīja tas,
ka pēdējā regulārā čempionāta spēlē
savainojumu guva šīs sezonas modeļa
rezultatīvākais HK «Zemgale/LLU»
hokejists Rustams Begovs, kurš 34 regulārā čempionāta spēlēs spēja sakrāt
37 rezultativitātes punktus (15 vārti un
22 rezultatīvas piespēles).
Pirmās divas izslēgšanas spēles
«Zemgales/LLU» hokejisti aizvadīja
izbraukumā «Kurbada» hallē Rumbulā.
Lai gan abās spēlēs zemgalieši demons-

Armands Ozollapa,
HK «Zemgale/LLU»
prezidents:
«Šogad klusībā cerējām, ka izdosies pacīnīties par zelta godalgām, tomēr arī 3. vieta
Latvijas čempionātā
ir pieklājīgs rezultāts.
Jāatzīst, «Kurbada» hokejisti izslēgšanas
spēlēm bija labāk sagatavojušies un lika lietā
savu pieredzi – faktiski sēriju izšķīra «Kurbada»
pieredzējušākie spēlētāji. Nekāda izmisuma
mūsu komandas rindās nav, jo zaudējām
objektīvi spēcīgākam pretiniekam. Esam nonākuši pie secinājuma, ka turpmāk arvien lielāku
uzsvaru liksim uz Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēkņiem, jo piesaistītie leģionāri ne vienmēr
sniedz to atdevi, ko vēlamies sagaidīt.»
trēja lielu cīņassparu, pretinieki bija
meistarīgāki, un sērija tika iesākta ar
diviem sausajiem zaudējumiem – 0:4
un 0:3. Pirmā sērijas spēle Jelgavā
aizvadīta 9. martā, kad pārpildītajā
Jelgavas ledus hallē mūsu hokejisti
bija noskaņojušies nopietnai cīņai. Šīs
spēles rezultātu atklāja «Zemgales/
LLU» hokejists Artūrs Homjakovs,
bet turpinājumā «Kurbads» atspēlējās
un spēja izraut uzvaru – 1:2. Sērijas
ceturtajai spēlei «Zemgales/LLU»
hokejistiem spēka īsti vairs nepietika,
rezultātā – zaudējums 0:5.
Jāpiebilst, ka fināla sērijā līdz četrām uzvarām HK «Kurbads» tiksies
ar regulārā čempionāta uzvarētājiem
HK «Mogo», kas pusfinālā pārspēja
HK «Prizma».
HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads»
izslēgšanas spēļu rezultāti
HK «Kurbads» – HK «Zemgale/LLU»
(5. martā) – 4:0
HK «Kurbads» – HK «Zemgale/LLU»
(7. martā) – 3:0
HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads»
(9. martā) – 1:2
HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads»
(11. martā) – 0:5
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Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 27. aprīlī plkst.10.30 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029507
Staļģenes ielā 44 – 14, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000160918001014, kopējā platība 20,2 m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma 202/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums
09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs
09000160918), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2000
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 200 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 27. aprīlī plkst.11 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029519
Staļģenes ielā 44 – 19, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.19 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000160918001019, kopējā platība 35,1 m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma 351/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums
09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs
09000160918), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2900
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 290 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 23. prīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

Biznesa naktī rada dzīvotspējīgus
produktus
Aizvadīta pirmā Biznesa nakts,
kad vairāk nekā 30 jauniešu
no dažādām pilsētas skolām
25 stundu laikā komandās
attīstīja septiņas pašu ģenerētas biznesa idejas. Dalībnieki izstrādāja konkrētus
biznesa plānus un produktu
prototipus, kurus prezentēja
žūrijai – pilsētas uzņēmējiem,
savukārt viņi, izvērtējot idejas
potenciālu, komandas darbu,
izveidoto finanšu plānu, noteica trīs veiksmīgākās idejas,
kuru autori saņēma naudas
balvu 300 eiro. Biznesa naktī
kopumā prezentētas septiņas
idejas, un 300 eiro balvā saņēma komanda, kura piedāvā
mobilo lietotni «ManAwa»
– ar tās starpniecību online

var, piemēram, rezervēt galdiņu kafejnīcā un tiešsaistē no ēdienkartes izvēlēties
ēdienus. Otru naudas balvu
saņēma komanda «Mood

Socks» – jaunieši piedāvā
ar dažādiem interesantiem
tekstiem latviešu valodā apdrukātas zeķes. Bet par trešo
labāko ideju Biznesa naktī at-

Kārto pirmo centralizēto eksāmenu

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 27. aprīlī plkst.10.45 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009010456
Staļģenes ielā 44 – 17, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.17 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000160918001017, kopējā platība 15,3 m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma 153/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums
09000160918001, 09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs
09000160918), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2200
euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 220 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 27. aprīlī plkst.11.15 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko neapbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 74, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 09000290694, platība 6489 m²), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 28 000 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 2800 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8
līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā
iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 27. aprīlī plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028572 Kārļa
ielā 12 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 09000050083001004, kopējā platība 14,9 m²) un tam piekrītošajām kopīpašuma 149/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra numurs 09000050083), atklātu mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 190 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās
no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

Paziņojums par konkursa «Apbūves tiesības piešķiršana
zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā, kas pie piegul
Putnu ielai» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina konkursu par apbūves tiesības
piešķiršanu zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā, kas pie piegul Putnu ielai.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties un piedāvājumu var iesniegt līdz 2019. gada 12. aprīļa
plkst.12 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV3001, 131. kabinetā. Darba laiks: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.
- Piedāvājums, kas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēts.
- Dalībnieks var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Ar konkursa nolikumu ieinteresētie dalībnieki var iepazīties konkursa rīkotāja mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Jautājumu(-us) par konkursu līdz 2019. gada 8. aprīlim dalībnieks var nosūtīt elektroniski pa
e-pastu komisijas sekretārei, oriģinālu nosūtot pa pastu, adresējot komisijas priekšsēdētājam.
Kontaktpersona – komisijas sekretāre Māra Čaniža, tālrunis 63005508, e-pasts mara.
caniza@dome.jelgava.lv.

zīta komandas «MR.Ponytail»
piedāvātā bezvadu ķemme,
kas pilda matu žāvēšanas fēna
funkciju.
Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

bet turpinājās ar rakstīšanas
un mutvārdu daļu. Jelgavas
Otrdien ar eksāmenu
Tehnoloģiju vidusskolas jauniešu
angļu valodā 12. klašu
viedoklis par pārbaudījumu ir
audzēkņiem iesācies
atšķirīgs – daļai skolēnu tas šķitis
gala pārbaudījumu
vienkāršs, bet daļai – sarežģīts,
cikls vidējās izglītības
jo paredzēja, ka audzēkņu vārdu
iegūšanai – Jelgavā šo
krājumam un gramatikas zināšaeksāmenu kārtoja 462
nām jābūt gana plašām.
skolēni. Bet šodien iz«Ar klasesbiedriem eksāmeglītības iestādēs tiek
nam gatavojāmies vairākos veiaizvadīts eksāmens
dos – gan pildot iepriekšējo gadu
krievu valodā.
eksāmenu uzdevumus, gan arī
trenējoties dažādu citu uzdevuAngļu valodas eksāmens sko- mu izpildē. Kopumā ir sajūta, ka
lēniem sākās ar lasīšanas, klau- eksāmens bija tāds pats kā citus
sīšanās, valodas lietojuma daļu, gadus, tomēr atsevišķi uzdevumi

bija īsts izaicinājums,» vērtē 12.
klases audzēkne Jolanta Reinfelde. Viņai, tāpat kā daudziem
citiem skolēniem, grūtības sagādāja klausīšanās daļa. «Ieraksta
temps bija ļoti ātrs, turklāt tajā
bija ļoti daudz papildskaņu un
trokšņu, kas traucēja saprast
teksta būtību,» skaidro divpa
dsmitklasnieks Artis Punculs.
Tāpat kā izaicinājumu skolēni
min valodas lietojuma daļu, kur
bija jāspēj pielietot virkni sarežģītu vārdu un izteicienu, kā arī
lasīšanas daļu, kur bija jāsaprot
teksta jēga, lasot specifiskas uzbūves teikumus.

Konkursam aicina pieteikt vecvecākus
 Anastasija Miteniece

Ar mērķi godināt vecvecāku paaudzi, veicināt
starppaaudžu dialogu,
kā arī novērtēt savu
vecvecāku pieredzi un
prasmes Sabiedrības
integrācijas pārvalde organizē konkursu «Mani
lieliskie vecvecāki». Tā
gaitā bērni un jaunieši
aicināti pieteikt vecvecākus un iepazīstināt ar
viņiem.
«Šobrīd bērnu un jauniešu
dzīvē strauji ienākušas modernās
tehnoloģijas, kas bieži vien atrauj
viņus no dzīvās komunikācijas. Ar
vecākiem, kuri ikdienā ir līdzās,
tā notiek biežāk, bet vēlamies,
lai dzīvā saziņa būtu arī ar vecvecākiem. Starppaaudžu regulāra
komunikācija ir tā, kas veido

ģimenes saikni un var būt ļoti
noderīga. Senioriem ir bagāta
dzīves pieredze, un jauni cilvēki
bieži vien neiedomājas, ka viņu
šā brīža problēmām risinājumus
reiz raduši viņu vecvecāki. Tāpat
tā ir iespēja uzzināt par savu tuvinieku talantu, prasmēm, ģimenes
tradīcijām,» norāda Sabiedrības
integrācijas pārvaldes speciāliste
sabiedrības integrācijas jautājumos Žanna Novaša, papildinot,
ka starppaaudžu dialogs bagātina
abas puses.
Konkursam var pieteikt gan
vienu, gan abus vecvecākus – vecmāmiņas, vectētiņus, vecvecmāmiņas, vecvectētiņus. Pieteicēji var
būt mazbērni vai mazmazbērni
vecumā no 4 līdz 14 gadiem, turklāt mazbērnam vai pieteiktajam
konkursantam jābūt Jelgavas
pilsētas iedzīvotājam.
Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz pieteikuma forma ar

pielikumiem. Pamatuzdevums
ir sagatavot aprakstu par vecvecākiem, pastāstot, ar ko viņi ir
īpaši. Tāpat pieteikumam vēlams
pievienot vizuālos materiālus, piemēram, fotogrāfijas, zīmējumus.
Pieteikuma veidlapa un konkursa
nolikums pieejams mājaslapā
www.sip.jelgava.lv.
Pieteikums jāiesniedz līdz 30.
aprīlim. To var nosūtīt pa e-pastu
zanna.novasa@dome.jelgava.
lv vai pa pastu uz adresi Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001, kā
saņēmēju norādot Sabiedrības
integrācijas pārvaldi. Uz aploksnes jābūt norādei «Konkursam
«Mani lieliskie vecvecāki»». Pasta
zīmogs – 30. aprīlis. Pieteikumu
iespējams iesniegt arī klātienē
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8.
Noslēguma pasākums notiks
15. maijā pulksten 15 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē.

Vairākiem skolēniem satraukumu sagādāja arī eksāmena
mutiskā daļa. «Es saprotu angļu
valodu, un man ir pietiekami
plašs vārdu krājums, lai atbildētu
uz visiem eksāmena komisijas
jautājumiem – tie ir monologi un
dialogi par ikdienišķām situācijām –, tomēr lielākā problēma ir
stress, kura iespaidā vārdi mēdz
aizmirsties,» atzīst Ilona Amanda
Pētersone.
Tiesa, daži jaunieši, kuri nākotnes profesiju izvēlējušies
saistīt ar valodām, atzīst, ka
eksāmena uzdevumi nesagādāja
grūtības. Piemēram, 12. klases
skolnieks Deivids Jansons, kurš
pēc vidusskolas plāno mācīties
par tulku, pabeidza uzdevumus
pat pirms paredzētā laika. «Angļu valodu apgūstu, arī skatoties
filmas un video, jo tas palīdz
paplašināt vārdu krājumu. Eksāmenā viss bija viegli izpildāms,»
tā viņš. Savukārt Mairita Baltiņa,
kura nākotnē vēlas kļūt par angļu valodas skolotāju un valodas
prasmes trenē ceļojumos, vērtē,
ka izaicinājums bija īsā laika posmā uztvert lielu teksta apjomu,
bet satura ziņā grūtību nebija.
Lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, 12. klašu skolēniem
jākārto četri eksāmeni: trīs valsts
obligātie centralizētie eksāmeni
– latviešu valodā, svešvalodā un
matemātikā – un vismaz viens
izvēles eksāmens. Pēc valodu
eksāmeniem šonedēļ 12. klašu
audzēkņi centralizētos pārbaudījumus turpinās kārtot maijā.

Cienījamie vecāki!
Jelgavas 5. vidusskola aicina
uz Atvērto durvju dienu
2019. gada 27. martā:
no plkst.8 – pirmsskolas un sākumskolas skolēnu vecākus uz mācību
stundām;
no plkst.18 līdz 19.30 – 4.–12.
klašu skolēnu vecākus uz pedagogu
meistarklasēm.
Vairāk informācijas un pieteikšanās –
skolas interneta vietnē
www.5vsk.jelgava.lv.
Jelgavas Mūzikas vidusskola
sestdien, 23. martā, plkst.11
aicina uz
Atvērto durvju dienu.
Programmā:
• koncerts;
• iepazīšanās ar dažādiem mūzikas
instrumentiem un skolu.
Adrese: Lapskalna iela 2, Jelgava.
Būsiet gaidīti!

Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs Prasības:
«Zemgale» (reģ.Nr.90001623310) aicina darbā
• atbilstoša augstākā izglītība;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
ERGOTERAPEITU(-I).
• vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita
Galvenie pienākumi:
profesijā).
• veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas Piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
un novērtēšanas instrumentus;
• patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, • pēc nepieciešamības ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucē- Alga – no 800 EUR.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība rīko zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 09000290605 Aku
ceļā 7, Jelgavā (platība 39 930 m²), apbūves tiesības rakstisku izsoli.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.
Izsoles piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 2019. gada 11. aprīļa plkst.13 Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā. Darba laiks: pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

jumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko pa- CV un motivācijas vēstuli, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
līglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu;
diana.valtere@ozolnieki.lv vai pastu: SAC «Zemgale»,
Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
• plānot un realizēt ergoterapiju;
Tālrunis uzziņām – 63050449, 63050167, 63022863.
• dokumentēt savas darbības.

Paziņojums par izsoles «Neapbūvētas zemes vienības daļas
1400 m² platībā Dambja ielā 22, Jelgavā, nomas tiesību izsole»
izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m² platībā Dambja ielā
22, Jelgavā, nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 29.03.2019. plkst.13.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005559.

Atvērto
durvju
diena
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GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
21. martā no plkst.10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz
Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas jauno grāmatu plauktu papildinājuši
202 izdevumi latviešu un krievu valodā – aizraujoši romāni, izzinoša nozaru literatūra un, protams,
daudz jaunu grāmatu bērniem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Akadēmijas iela 26;
www.jelgavasbiblioteka.lv.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu
PALĪGSTRĀDNIEKAM(-CEI) šķirošanas
stacijā un poligonā «Brakšķi».
Darba samaksa – stundas tarifa
likme 2,69 EUR (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv vai ienest personīgi Jelgavā,
Dobeles šosejā 34, 2. stāvā, 4. kabinetā.
Tālrunis 26356403, 20383141.

Piedāvā darbu

Jelgavas 5. vidusskola (reģ Nr.90000074738)
no 27.03.2019. aicina darbā māsu. Darba
laiks – 40 stundas nedēļā; alga – līdz
714 EUR un piemaksa par darba stāžu.
Pieteikties pa tālruni 63026073.

Līdzjūtības
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

22. martā

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Sarmīti Auzenbergu,
mammu mūžībā pavadot.
JPPI «Pašvaldības iestāžu
centralizētā grāmatvedība» kolektīvs

Ekskursijas, informatīvās lekcijas
un konsultācijas par uzņemšanu

Mīlestībā nāve jāsatiek.
(V.Toma)
Lai skumjais aiziešanas brīdis
pielejas ar gaismu mūsu kolēģei Sarmītei
Auzenbergai, no mammas atvadoties.
JPPI «Kultūra» kolektīvs
Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Dokumentu

pārvaldības pamati
18. martā pl. 1800

Personāla
lietvedība

26. martā pl. 1000

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

pakalpojumu sniegšanai
4. aprīlī pl. 1000

20. martā pl. 1715

27. martā pl. 1715

Kaligrāfija
iesācējiem
1. aprīlī pl. 1730

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedības kārtošana
lauksaimniekiem
10. aprīlī pl. 1000

A

BEZM

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

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

!
KSAS

facebook.com

11. aprīlī pl. 1000

19. martā,
plkst. 17:30

Gudro vecāku skola

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

SAS
MAK

BEZ

Garīgā un emocionālā veselība

Vecumam 65+
25. martā, plkst. 14:00

Vecumam 54+
20. maijā, plkst. 17:30

Bērnu (0-7 gadi)
emocionālā audzināšana

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar Edgaru Luci, tēti mūžībā pavadot.
JPPI «Pašvaldības iestāžu
centralizētā grāmatvedība» kolektīvs
… Ziedēšana ir dzīvības prieks,
Kas top par pilnību nāvē.
(V.Toma)
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi
Edgaru Luci, tēti mūžības ceļā pavadot.
JPPI «Kultūra» kolektīvs
Pēdējais sniegs:
Tie ir marta puteņi logā
Un gaistoši ziedi uz stikliem.
Tas ir balts klusums
Un miers ceļa galā…
(J.Silazars)
Skumju brīdī izsakām visdziļāko
līdzjūtību un esam kopā ar kolēģi
Maiju Actiņu, viņas māmiņu mūžībā
pavadot.
Sporta servisa centra kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Maijai
Actiņai, māti mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilzei
Strautniecei, mammu mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolektīvs

!

KSAS

A
BEZM

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

9. aprīlī,
plkst. 17:30

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

Aizsaulē aizgājuši
EDGARS RUMBA (1934. g.)
ZIGRĪDA GOBA (1933. g.)
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Pasākumi pilsētā
16. martā pulksten 11 – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa atvērtā ekskursija
ar gidu, iegādājoties ieejas biļeti apmeklējumam (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. martā pulksten 12 – cikla «Radītprieks» ietvaros nodarbība «Mezglošana»:
gaismas ķermeņa radīšana mezglošanas tehnikā. Nodarbību vada meistare I.Kokmane. Dalības maksa – 14 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. martā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
17. martā pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros:
Jelgavas novada vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Pieteikties pa tālruni 29916889,
63005447.
17. martā pulksten 16 – muzikāla vides izglītības leļļu teātra viesizrāde «Draudzēsimies» (Liepāja). Izrāde bērniem māca saudzēt dabu un draudzēties ar to. Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
19. martā pulksten 17.30 – Gudro vecāku skolas seminārs «Kā sagatavot bērnu pārmaiņām – bērnudārzs, ģimenē ienāk otrs bērns u.c.». Pieteikties pa tālruni
63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
20. martā pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: D.Berijs «Augusta
vaļi». Traģikomisks stāsts divās daļās par divām māsām, kuras katru vasaru pavada
vientulīgas salas krastā pie okeāna. Režisors – F.Deičs. Lomās: L.Dēvica, L.Kalēja, A.Māsēns, M.Zemdega (Nacionālais teātris), A.Vilims. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
21. martā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: ikviens aicināts apskatīt un rezervēt lasīšanai pēdējā mēneša laikā saņemtās grāmatas, CD un citus
izdevumus (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
22. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele «Koridors».
Pilsētas nomales stāsts divos cēlienos. Režisors – A.Bolmanis. Lomās: S.Bērziņa,
L.Krūmiņa, E.Majevska, A.Matisons, K.Bolmanis, R.Avots. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
23. martā no pulksten 14 līdz 15.30 – izstādes «Slepenais dubultnieks» gaitā
– sarunu pēcpusdiena «Kas ir depresija?» ar psiholoģēm Santu Ozoliņu un Zani
Avotiņu. Dalība – bez maksas (kultūras namā).
24. martā pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Mazā raganiņa». Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
25. martā pulksten 14 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
26. martā pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās ar autoru Oskaru Tarvidu «Eju
varavīksnes ceļu». Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
26. martā pulksten 19 – koncerts «Piazzolla. Lācis. Tango variācijas» (5+).
Piedalās: A.Noviks (akordeons), S.Šteinbergs (vijole), R.Melderis (vijole), A.Štrāls
(alts), A.Paukšēns (čells), R.Ozols (kontrabass). Programmā: A.Pjacolla, K.Lācis,
M.Nisinmans, R.Mendisabals, P.Data. Piedāvā – «Latvijas koncerti». Biļešu cena –
5–7 € (kultūras namā).
28. martā pulksten 16 – kino erudīcijas spēle jauniešiem. Dalība – bez maksas
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
28. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Maģiskā Aļaska». Vakara
viesis – Alternative Traveller (N.Aleksis). Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
28. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: jautrības luga «Seši
mazi bundzinieki». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
30. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Tikai bez skandāla!».
Situāciju komēdija divos cēlienos. Ir trīs dienas pirms Ziemassvētkiem. Kādā Londonas slimnīcā tūlīt jāsākas neirologu konferencei, bet paralēli norit gatavošanās
personāla Ziemassvētku sarīkojumam... Lomās: R.Avots, L.Baumane, E.Skutele,
R.Mediss, R.Balševics, M.Vilnis, N.Samohvala, B.Zaķevica, J.Bandenieks, A.Jakovelis,
E.Majevska un M.Kabaks. Režisore – D.Vilne. Scenogrāfs – I.Pirvics. Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā).
30. martā pulksten 17 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Tik un tā» 15 gadu jubilejas
koncerts. Mākslinieciskais vadītājs – G.Galiņš. Ieeja – bez maksas (kultūras namā
«Rota»).

Izstādes
No 29. marta līdz 28. aprīlim – izstāde «Svalbard. Pusnakts saules zeme»:
izstādē apskatāmas S.Eglītes fotogrāfijas un I.Dūdiņas stikla darbi (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. martam – Lienes Ābomas gleznu izstāde «Mirklis sev» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 28. martam – izstāde «Slepenais dubultnieks»: ar mākslas darbiem
piedalās T.Bell, M.Dundure, L.Freiberga, I.Gagaine, K.Hīemā (EST), L.Jaunzeme,
Č.D.Kellijs (ASV), M.Lazdiņa, V.Lukstiņa, M.Molnika, A.Naumovs, A.Ozoliņa,
B.Rēdere, K.Rubene, Dž.Skulme, S.Ē.Stambergs (EST), G.Strautmane, V.Šimkus,
V.Šmite, D.R.Šmits, V.Šulca, S.Undzēna, A.Vares (EST) (kultūras nama 1. stāva
galerijā).
Līdz 28. martam – fotogrāfiju izstāde «Neērtie bērni»: fotogrāfes Aritas
Strodes-Kļaviņas personālizstāde. (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
29. martā pulksten 18 – Alisas Gibetas gleznu izstādes «Tēli un iespaidi»
atklāšana (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
Līdz 31. martam – JRTC veidotā izstāde «Jelgava toreiz un tagad» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. martam – Dzintras Žvagiņas fotoizstāde «33 baltus zirgus meklējot...»
(Rumānija) (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 31. martam – Laimuta Šurnas izstāde «Lietuvai 101». L.Šurna ir lietuviešu
izcelsmes mākslinieks, kura darbi iekļauti zelta kolekcijā starptautiskajā konkursā
«Exhlibris Gubernija» Šauļos (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 31. martam – Silvijas Pētersones gleznu izstāde «Akvarelis. Pastelis. Eļļa»
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 5. aprīlim – PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde «Rožu sveiciens» (Jelgavas Mākslas skolā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

Caur fotomākslu
kliedē aizspriedumus

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāma jelgavnieces Aritas
Strodes-Kļaviņas personālizstāde «Neērtie bērni», kuras galvenie varoņi
ir bērni ar īpašām vajadzībām. Izstādes autore caur šiem fotostāstiem
atklāj, ka visi bērni ir vienlīdz brīnišķīgi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane,
Ritma Gaidamoviča

Līdz marta beigām Jelgavā apskatāmas divas
fotogrāfiju izstādes, caur
kurām fotomākslinieces
jelgavnieces tiecas kliedēt
aizspriedumus par atšķirīgo kultūrā un sabiedrībā.
Dzintras Žvagiņas izstāde
«33 baltus zirgus meklējot...» Jelgavas kultūras
namā iepazīstina ar Rumāniju, atklājot tās atšķirīgo sabiedrību un dabu,
bet Arita Strode-Kļaviņa
fotoizstādē «Neērtie bērni», kas apskatāma Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī,
iemūžinājusi bērnus ar
īpašām vajadzībām – caur
šiem darbiem autore vēlas
parādīt, ka visi bērni ir
vienlīdz brīnišķīgi.
«Šis ir jau ceturtais gads, kad
paralēli dzīvoju gan Latvijā, gan Rumānijā, tādēļ man ir iespēja apskatīt
un iepazīt vēl vienu zemi. Ir interesanti pavērot, kā Rumānijā senatne
savijas ar mūsdienām, piemēram,
daudzi cilvēki tur ikdienā valkā tradicionālos tērpus, bet lieto mobilās
ierīces. Vai arī – ja pie mums zirgus
darbā vairs teju neizmanto, rumāņi
zirgu ratos ved baļķus, sienu. Man
šos iespaidus gribējās parādīt arī
citiem,» par iedvesmu personālizstādei «33 baltus zirgus meklējot...»
stāsta jelgavniece Dz.Žvagiņa. Viņa
atklāj, ka, ceļojot pa Rumāniju, var
redzēt daudz zirgu, tostarp baltu,
tādēļ izstādes nosaukums iedvesmots
no latviešu ticējuma: ja saskaita 33
baltus zirgus, piepildās vēlēšanās.
«Latvijā zirgu ir ļoti maz – kur nu
vēl baltu. Tādēļ katru reizi, braucot
pa Rumāniju, meklēju baltos zirgus.

Šajā izstādē var redzēt ne tikai baltos zirgus, bet arī visu to, kas mani
personīgi uzrunāja – dabu, cilvēkus,
situācijas,» atklāj Dz.Žvagiņa. Viņa
norāda, ka caur šīm pēdējo trīs
gadu laikā uzņemtajām fotogrāfijām
vēlas arī parādīt Rumāniju no cita
skatpunkta, lauzt daudzu cilvēku
pieņēmumu par to, ka šajā valstī
lielākoties dzīvo romi, kas patiesībā
ir vien neliela daļa no kopējā iedzīvotāju skaita. «Rumānijā var sastapt
daudz tradīcijas cienošu cilvēku, kas
svētdienās uz baznīcu dodas tautastērpos, – tā ir sava veida eksotika,»
vērtē izstādes autore.
Izstādē apskatāmi vairāk nekā 30
fotoattēlu, kas tapuši dažādās Rumānijas vietās, un zīmīgi, ka viena no
fotogrāfijām, kas iemūžināta tirgū,
pērn iekļuva «National Geographic»
fotogrāfiju top 30. «Bildes «National
Geographic» konkursam esmu iesūtījusi vairākkārt, un arī iepriekš dažas
no tām iekļautas apkopojumā. Rumānijā iemūžināto fotoattēlu iesūtīju
konkursam, kurā izvēlējās 30 gada
labākās bildes,» skaidro jelgavniece.
Savukārt Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāma
A.Strodes-Kļaviņas personālizstāde
«Neērtie bērni». Tā veltīta ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
«Pirms dažiem gadiem fotografēju
ģimeni, kurā aug bērns ar Dauna
sindromu, un pērn aizdomājos: kāpēc
gan neparādīt, ka bērni ar īpašām
vajadzībām ir tikpat brīnišķīgi kā
visi pārējie?! Savā «Facebook» lapā
aicināju atsaukties ģimenes, kurās
aug bērns ar invaliditāti, lai dāvinātu
fotosesiju. Tik lielu atsaucību pat
negaidīju – dažu dienu laikā mani uzmeklēja 15 ģimenes,» stāsta A.Strode-Kļaviņa. Ideja veidot fotogrāfiju
ciklu «Neērtie bērni» viņai radusies,
iedvesmojoties no līdzīga projekta
ārzemēs, – tur smagi slimi bērni
tika fotografēti kā tēli no animācijas

filmām, ar pēcapstrādes palīdzību
pārvēršot viņus supervaroņos.
«Diemžēl mūsu sabiedrība ir ļoti
aizspriedumaina pret cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. No manu fotomodeļu ģimenēm ne reizi vien dzirdēju, ka citi bērni no viņu atvasēm
novēršas, jo uzskata, ka invaliditāte
ir lipīga. Cik novērots, ka uz ielas
vai pasākumos apkārtējie vecākiem
aizrāda, ka viņu bērni ir neaudzināti,
bet vai nosodītāji ir aizdomājušies
par to, ka šim bērnam varbūt ir
psihiskas problēmas un tāpēc viņa
rīcība ir tāda? Mums ir jāiemācās
dažkārt paklusēt, pirms nosodām,»
spriež fotogrāfe, piebilstot, ka šīs fotoizstādes mērķis ir parādīt, ka bērni
ar īpašām vajadzībām ir tikpat brīnišķīgi kā visi pārējie, tāpēc fotogrāfijās ir nevis uzsvērta invaliditāte, bet
gan izcelta individualitāte. Katras
ģimenes divas fotogrāfijas papildina
arī fotogrāfes rakstīts emocionāls
stāsts par bērnu un viņa ģimeni.
Fotoprojektā, kura bildes apskatāmas tornī, iesaistījās ģimenes no
Rīgas apkārtnes, Tukuma, Gulbenes
un arī viena ģimene no Jelgavas. No
mūsu pilsētas fotosesijā piedalījās
12 gadus vecais Roberts ar saviem
vecākiem. A.Strode-Kļaviņa atzīst,
ka viņai ir gandarījums par to, ka
ar savu projektu izdevies palīdzēt
ģimenēm arī finansiāli. «Negaidīju,
ka mana iniciatīva tiks pamanīta tik
plašā mērogā. Proti, pēc foto publicēšanas internetā atsaucās labdarības
organizācija «BeOpen», kas vairākām projektā iesaistītajām ģimenēm
sniedza finansiālu atbalstu 1000
eiro apmērā bērna rehabilitācijai,
veselības uzlabošanai un speciālistu
apmeklēšanai,» stāsta fotogrāfe.
Izstāde «33 baltus zirgus meklējot...» Jelgavas kultūras namā apskatāma līdz 31. martam, bet «Neērtie
bērni» Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī – līdz 28. martam.

«Radītpriekā» šonedēļ – mezgls kā mākslinieciskās izteiksmes veids
 Jana Bahmane

sim gaismas dekoru, kurā varēs likt
svecīti,» stāsta I.Kokmane, piebilstot,
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra organizētā cikla «Radītprieks»
ka mezglošana, viņasprāt, ir meditašā mēneša nodarbība veltīta mezglošanai – 16. martā pulksten
tīvs process, kas prasa pacietību, bet
12 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī kopā ar meistari
būtiskākais ir vēlme to darīt – tad arī
Ivetu Kokmani varēs apgūt dažādus mezglu veidus un iemācīties
viss izdodas.
darināt gaismas dekoru makramē jeb pinumu tehnikā.
Meistare pastāstīs par iespējām mezglošanas tehnikā radīt gan apģērbu un
«Mezglu pīšanas māksla nāk no tuviniekiem. Nodarbībā apgūsim vai- aksesuārus, gan arī dažādus interjera
jūrniekiem, kuri pārbraucienos sāka rākus mezglu veidus un, izmantojot priekšmetus – puķupodu turētājus,
darināt dažādas somiņas un dekorus kokvilnas auklas un burciņu, veido- sienas dekorus, lampas, šūpuļtīklus,

vigvamus, ballīšu virtenes un kāzu
dekorus. Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Sandra Grigorjeva
papildina, ka nodarbības laikā varēs apskatīt nelielu I.Kokmanes radošo darbu
izstādi, kas apkopos viņas darinātos
šūpuļtīklus, lampas un sienas dekorus.
Jāpiebilst, ka jelgavniece I.Kokmane
ar dekorēšanu nodarbojas jau 18 gadu
un savā darbā ievij arī mezglošanu,
darinot rotājumus svētkiem.

Mezglošanas nodarbībai Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī var
pieteikties pa tālruni 63005445 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 14 eiro, un visi nepieciešamie
materiāli tiks nodrošināti.
Jāatgādina, ka aprīļa cikla «Radītprieks» nodarbībā varēs apgūt sutašas rotu darināšanu, bet maijā būs
iespēja sietspiedes tehnikā apdrukāt
T kreklu.

