Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 22. martā laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005556.
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Svētbirzē pieminēs
deportāciju 70. gadadienu

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un tālruņa numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Ministrija akceptē pārmaiņas
Jelgavas izglītības sistēmā
 Ritma Gaidamoviča

Izvērtējot pašvaldības
sniegto informāciju, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pagājušajā
nedēļā saskaņoja Jelgavas domes lēmumus
par plānotajām izmaiņām pilsētas izglītības
iestāžu tīklā, kas skar
3. sākumskolu, Vakara
(maiņu) vidusskolu un
2. pamatskolu. Tādējādi
skolu tīkla sakārtošanas
process pilsētā turpinās.
Jelgavas pilsētas domes atbalstītais skolu tīkla attīstības
plāns ir daļa no izglītības attīstības
stratēģijas, kuras galvenais mērķis
ir paaugstināt izglītības kvalitāti
pilsētā, nosakot katras skolas
attīstības virzienus.
IZM atbalstīja domes lēmumu
par Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas pievienošanu Amatu
vidusskolai. Tas nozīmē, ka no
nākamā mācību gada 1. septembra visi skolas audzēkņi mācības
turpinās Jelgavas Amatu vidus-

Foto: no JV arhīva

Pagalmu labiekārtošanai
var pieteikties līdz 27. maijam

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada deportācijām, kad 25. martā uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem tika
nosūtīti vairāk nekā 40 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, 25. martā pulksten
14 Svētbirzē tradicionāli pulcēs atceres brīdis, bet pēc tam Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks  Anastasija Miteniece
deportācijām veltīta lekcija. Piemiņas pasākumā Svētbirzē ikviens aicināts nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu
Šonedēļ izsludināta otrā
ceļš» un pie piemiņas akmens, godinot 1949. gada deportācijās cietušos. Bet pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
pieteikumu iesniegšaun mākslas muzejā notiks lekcija «Ciešanu ceļos» – Jelgavas muzeja galvenā speciāliste Silva Poča galvenokārt akcentēs
nas kārta pašvaldības
cilvēkus, kuri ar savām ciešanām iznesuši deportācijas, apliecinot sava gara spēku. «Vēlamies cilvēkus, kurus skārušas
līdzfinansētajā daudzdeportācijas, parādīt ne vien kā upurus, bet izcelt viņu spēju tās izciest,» tā S.Poča. Tāpat muzejā būs apskatāma izstāde
dzīvokļu māju labiekār«Aizvestie (Deportācijas no Baltijas valstīm)» – informatīvās planšetēs caur fotogrāfijām un vēstures faktiem atspoguļotas
tošanas programmā.
deportācijas pasaules un Baltijas kontekstā. Jāpiebilst, ka pēc atceres brīža no Svētbirzes uz muzeju interesentiem būs
Pagalmu sakārtošanai
iespēja doties ar pašvaldības noorganizētiem autobusiem.
no Jelgavas pilsētas paš1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem. Prom
valdības budžeta šogad
no mājām tika izsūtīti vairāk nekā 42 tūkstoši iedzīvotāju, tostarp ģimenes ar bērniem un gados veci cilvēki.
paredzēti 100 000 eiro.
Pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā saņemti projekti, kuri va Anastasija Miteniece
centu apmērā no valstī noteiktās nelaimes gadījumiem darba vietā. to NVA filiālei pa e-pastu, kā arī
rētu apgūt vien desmito
minimālās mēneša darba algas, Savukārt darba devējiem jāņem klātienē NVA filiālē. Informāciju
daļu līdzfinansējuma.
Nodarbinātības valsts
savukārt otra puse algas jāmaksā vērā, ka skolēnus nedrīkst iesais- par pasākuma īstenošanu JelPagalmu labiekārtoaģentūra (NVA) darba
pašam darba devējam. Jāņem tīt darbos ar paaugstinātu risku gavā iespējams iegūt, sazinoties
šanas pieteikumi tiks
devējus aicina pieteikvērā, ka skolēna mēneša atalgoju- viņu drošībai, veselībai, tikumībai ar nodarbinātības organizagaidīti līdz 27. maijam.
ties skolēnu vasaras
mam par pilnu nostrādātu darba un attīstībai. Tāpat uzņēmējiem tori Dzintru Ozolu pa tālruni
nodarbinātības pasālaiku jābūt vismaz valstī noteik- jāievēro vecumam atbilstošās dar- 25685337, 63048836 vai e-pastu
Programmas pirmās pieteikkumam. Pieteikuma
tās minimālās algas apmērā – 430 ba laika prasības: jauniešus no 15 dzintra.ozola@nva.gov.lv, kā arī šanās kārtas laikā līdz 18. marveidlapa, kā arī pieeiro pirms nodokļu nomaksas. līdz 18 gadiem var nodarbināt ne Olgu Rozi pa tālruni 25685258, tam pašvaldības līdzfinansētajā
dāvāto darba vietu
Dotācijas tiks nodrošinātas arī ilgāk kā septiņas stundas dienā, 63048836 vai e-pastu olga.roze@ daudzdzīvokļu māju pagalmu
saraksts elektroniski
darba vadītāja atalgojumam – par no 18 līdz 20 gadiem – ne ilgāk kā nva.gov.lv.
labiekārtošanas programmā ievai klātienē NVA filiālē
viena skolēna darba vadīšanu astoņas stundas dienā.
Jāpiebilst, ka pēc darba devēja sniegti divi projekti, kas pretendē
jāiesniedz līdz 3. apatbildīgā kontaktpersona saņems
Šogad NVA Latvijā plāno at- pieteikuma veidlapas iesniegša- uz pašvaldības līdzfinansējumu
rīlim. Nodarbinātības
vienu desmito daļu no valstī no- balstīt ne mazāk kā 5000 skolēnu nas NVA filiāles aktīvo nodarbi- 12 000 eiro apmērā. «Šobrīd netiek
programmu skolēniem
teiktās minimālās mēneša darba vecumā no 15 līdz 20 gadiem nātības un atbalsta pasākumu apgūta liela pieejamā pašvaldības
šovasar īstenos arī Jelalgas jeb 43 eiro pirms nodokļu (ieskaitot) nodarbinātību vasaras īstenotāju izvēles komisija izvēr- līdzfinansējuma daļa, tādēļ aicigavas Izglītības pārvalnomaksas. Tiesa, viens cilvēks brīvlaikā. Uzsaukums paredzēts tēs pieteikumu un tā atbilstību nām iedzīvotājus izrādīt iniciatīvu
de sadarbībā ar pilsētas
drīkst vadīt ne vairāk kā desmit maijā, tādēļ darba devēji aicināti visiem pasākuma kritērijiem un izmantot iespēju sakārtot savu
izglītības iestādēm.
skolēnu darbu.
laicīgi – līdz 3. aprīlim – iesniegt un informēs darba devēju par pagalmu,» norāda pašvaldības ies-

Darba devēji var piedāvāt vakances skolēniem vasaras brīvlaikā

Iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, NVA darba
devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50 pro-

NVA apņemas apmaksāt arī
veselības pārbaudes skolēniem, ja
to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm,
kā arī apdrošināt skolēnus pret

savus pieteikumus ar vakanču
piedāvājumu.
To iespējams izdarīt elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu
elektronisko parakstu un sūtot

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

pieņemto lēmumu. Ar detalizētu
informāciju un pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā
«Darba devējiem».

63048800

birojs@info.jelgava.lv

skolā, kas piedāvā pamatizglītības
un vidējās izglītības programmas
vakara vai neklātienes formā.
Atbalstīts arī lēmums par 3.
sākumskolas statusa maiņu – no
jūnija izglītības iestāde kļūs par
Jelgavas Centra pamatskolu. Jau
vasarā skolā sāks uzņemt audzēkņus 7. klasē, bet vēl pēc trim mācību gadiem šajā izglītības iestādē
būs pirmais 9. klases izlaidums.
Tāpat akceptēts lēmums par
Jelgavas 2. pamatskolas pievienošanu 5. un 6. vidusskolai. 2.
pamatskolu un 6. vidusskolu
apvienos pēc šī mācību gada
beigām, taču katra vecāka ziņā ir
izvēlēties, kurā pilsētas izglītības
iestādē bērns turpinās izglītības iegūšanu. Lai maksimāli atvieglotu
pārmaiņas 2. pamatskolas mazāko klašu audzēkņiem un nodrošinātu skolu tuvāk dzīvesvietai,
5. vidusskola ir gatava uzņemt
visus 1.–3. klašu skolēnus kopā
ar katras klases skolotāju. Taču
vienlaikus ikvienam vecākam
ir iespēja izvēlēties jebkuru citu
pilsētas skolu. Līdz ar pārmaiņām
no nākamā mācību gada Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzija darbu
turpinās Sarmas ielā 2.

tādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja
vietniece Sandra Liepiņa, papildinot, ka šobrīd labiekārtošanas
projektu iesnieguši Krišjāņa Barona ielas 10. nama un Pulkveža

Brieža ielas 14. nama dzīvokļu
īpašnieki. Viņi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu, lai izbūvētu
lietusūdens kanalizācijas tīklus un
laukumu atkritumu konteineru
novietošanai.
Konkursa nosacījumi ir tādi paši
kā iepriekš: pieejamais atbalsts
darbiem, kam nepieciešama būv
atļauja vai apliecinājuma karte,
ir 10 000 eiro, savukārt darbiem,
kam nepieciešams paskaidrojuma
raksts, maksimālais pieejamais
atbalsta apmērs ir 2000 eiro. Pašvaldības atbalsts nevar pārsniegt
pusi no kopējām izmaksām, izņemot gadījumus, ja plānots sakārtot
piebraucamo ceļu, kas kopīgs vairākām mājām, – tad pašvaldības
atbalsts var būt līdz 80 procentiem
no izmaksām. Ja projektu iesniedz
vairākas mājas kopā, arī pieejamā
atbalsta apmērs būs lielāks.
Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai» var iepazīties
«Pilsētsaimniecības» mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv. Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt
pa tālruni 63084470, e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē iestādē
pirmdienās no pulksten 18 līdz
19, iepriekš piesakoties pa tālruni
63084470.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Mēnesī apkalpojam
vidēji 14 500 pacientu»
 Jānis Kovaļevskis

«Veselības aprūpē tieši
tāpat kā daudzās citās
nozarēs ir būtiski sekot
līdzi laikam un izmantot jaunākās metodes.
Tas dod iespēju gan
uzlabot ārstniecības
pakalpojumu kvalitāti
un efektivitāti, gan piesaistīt jaunus speciālistus, kuru pieejamība
vairākās jomās šobrīd
ir ierobežota. Tādēļ kā
vienu no sava darba
prioritātēm esmu izvirzījusi mūsu sniegto
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu, lai pacienti
poliklīnikā justos gaidīti,» uzsver SIA «Jelgavas
poliklīnika» valdes locekle Kintija Barloti.
«Pēc profesijas esmu ārste un
ekonomiste un līdz šim savā darbā
vairāk biju saskārusies ar privāto
medicīnu, tādēļ lieliski apzinos, cik
būtiski ir pareizi sakārtoti procesi,
– tas ļauj efektīvāk plānot darba
laiku un kvalitatīvi apkalpot vairāk
pacientu. Klientu iespaids par veselības aprūpes iestādi veidojas no
pirmās saskarsmes reģistratūrā.
Ne vienmēr mūsu spēkos ir samazināt rindas pēc pieprasītākajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem,
bet pilnīgi noteikti varam parūpēties par to, lai cilvēki poliklīnikā
saņemtu kvalitatīvu un mūsdienu
prasībām atbilstošu piedāvājumu,»
tā K.Barloti, atklājot, ka lielākais
izaicinājums, vadot veselības aprūpes iestādi, ir personāla piesaiste.
Poliklīnikas valdes locekles
amatā esat kopš 2018. gada 1.
augusta. Ko šajā laikā izdevies paveikt?
Nav tā, ka poliklīnikā viss bija
jāveido no jauna – daudz kas jau
bija izdarīts gan attiecībā uz piedāvāto pakalpojumu klāstu, gan telpu iekārtojumu, gan aprīkojumu.
Esmu komandas cilvēks, tādēļ
uzskatu, ka būtiskākais, uzsākot
pildīt pienākumus, bija izveidot
komandu. Mums ir laba sadarbība
kā ar ārstniecisko personālu, tā ar
administrāciju – kopumā šobrīd
poliklīnikā strādā 209 darbinieki,
kas ir samērā daudz, tādēļ liela
daļa laika jāvelta tieši personālvadības jautājumiem.
Vide veselības aprūpes jomā ir
konkurējoša, jo mediķi ir pieprasīti ne tikai Latvijā, tādēļ, lai sniegtu papildu iespējas profesionāli
pilnveidoties, no pagājušā gada
septembra esam uzsākuši mācību ciklu «Jelgavas poliklīnikas
akadēmija», kurā reizi mēnesī
mūsu iestādes un citiem Jelgavas
mediķiem piedāvājam tikties
ar augstākā līmeņa profesionāļiem, kuri dalās ar starptautiski
iegūtu pieredzi par jaunākajām

Skaitļi runā

Ceturtdiena, 2019. gada 21. marts
Pasaules tuberkulozes diena
Jelgavas poliklīnikā
Atzīmējot Pasaules tuberkulozes dienu,
26. martā no pulksten 8 līdz 15
un 27. martā no pulksten 15 līdz
17.30 Jelgavas poliklīnikas Plaušu
slimību nodaļa rīko plaušu veselības
pārbaudes. Akcijas laikā ikvienam
iedzīvotājam bez maksas ir iespēja veikt
plaušu veselības pārbaudi un saņemt
ārsta konsultāciju par nepieciešamajiem
profilakses pasākumiem vai ārstēšanu.
Ierašanās – bez iepriekšējas
pieteikšanās, pārbaudi veiks rindas
kārtībā. Akcijas dienā pirms izmeklējuma
klientam jāvēršas poliklīnikas reģistratūrā.
500 cilvēku, un aptuveni puse no
visiem mūsu klientiem vizīti pie
ārsta vēlas pieteikt pa tālruni – tā
ir ievērojama noslodze. Šobrīd uz
telefona zvaniem poliklīnikā katru
dienu atbild pieci seši darbinieki,
taču prakse apliecina, ka ar to ir
par maz. Strādājam pie tā, lai uzlabotu reģistratūras darba kvalitāti,
taču vienlaikus aicinām izmantot
e-pierakstu mūsu mājaslapā www.
jp.lv. Kā variantu izskatām arī
iespēju piesaistīt zvanu centra
pakalpojumus laikā, kad ir
īpaši liels pacientu pieplūdums,
piemēram, gripas sezonā.

Kā norit e-veselības ievieša«Aptuveni puse no visiem mūsu klientiem vizīti pie ārsta vēlas pieteikt pa tālruni, un tā ir
ievērojama noslodze, jo katru dienu poliklīniku apmeklē vairāk nekā 600 pacientu. Tādēļ na poliklīnikā, un kas ir maiaicinām biežāk izmantot e-pieraksta iespēju mūsu mājaslapā www.jp.lv,» uzsver SIA «Jel- nījies darbā pēc elektronisko
Foto: Ivars Veiliņš slimības lapu ieviešanas?
gavas poliklīnika» valdes locekle Kintija Barloti.
E-veselības sistēma pakāpeniski
ārstniecības metodēm. Par šiem pacientus gaidīs spēļu stūrītis, bet tikai retais. Personāla piesaistes kļūst par neatņemamu mūsu darpasākumiem ir liela interese, un, jaunās māmiņas vairākās vietās jomā sadarbojamies gan ar Rīgas ba sastāvdaļu. Ja ārstiem darbā
zinot, cik aizņemti ikdienā ir ārsti, varēs ērti pārtīt savus mazuļus.
Stradiņa universitāti, gan Ārstu reizēm vēl ir kāda aizķeršanās
varam būt gandarīti, ka Jelgavas
biedrību, tomēr jāatzīst, ka tas ir e-veselības sistēmas darbības
poliklīnikas akadēmijas semināKāds šobrīd ir poliklīnikas liels izaicinājums. Lai uzlabotu pārtraukuma dēļ, tad pacientiem
ros zāle vienmēr ir pilna.
nodrošinājums ar medicīnis- savu konkurētspēju, esam pieņē- tā dzīvi padara vieglāku gan atko personālu?
muši lēmumu mūsu speciālistiem tiecībā uz recepšu saņemšanu,
Cik plašs šobrīd ir Jelgavas
Jelgavas poliklīnika ir lielākā šogad paaugstināt atalgojumu. gan uz slimības lapu izrakstīšanu.
poliklīnikas piedāvāto pakal- ambulatoro veselības pakalpo- Tāpat nepieciešamības gadījumā Darbs e-vidē ir mūsu nākotne,
pojumu klāsts?
jumu iestāde pilsētā, tādēļ savu sadarbībā ar pašvaldību jaunajiem tādēļ esam atvērti inovācijām un
Jelgavas poliklīnikā var veikt iespēju robežās cenšamies nodro- darbiniekiem ceram piedāvāt paš- šobrīd plānojam uzlabot arī poli
plaša spektra izmeklējumus, da- šināt maksimāli plašu piedāvāto valdības īres dzīvokļus uz laiku, klīnikas IT infrastruktūru, kuru
nepieciešams modernizēt.
žādas manipulācijas, rentgena pakalpojumu klāstu. Vairākās kamēr viņi strādā pie mums.
izmeklējumus, doties pie speciā- jomās poliklīnikas sniegtie paKāda šobrīd ir proporcija
lista uz konsultāciju, apmeklēt kalpojumi, piemēram, rentgenoPēdējo gadu laikā būtiski
kādu no desmit ģimenes ārstu loģijas izmeklējumi, ir pieejami palielināts valsts finansējums starp poliklīnikā sniegtajiem
praksēm. Lai pilnveidotu mūsu bez rindas. Šogad būtiski – no 80 medicīnai – kā tas iespaidojis valsts apmaksātajiem un
maksas pakalpojumiem?
piedāvājumu,
uz 30 dienām – poliklīnikas darbu?
2018. gadā 73 procenti no visiem
Jelgavas poli
samazinājusies
Finansējuma palielinājums,
klīnikā ir izveirinda pēc fizio- protams, palīdz paplašināt valsts mūsu sniegtajiem pakalpojumiem
dota pilna serviterapijas pakal- apmaksāto veselības aprūpes bija valsts apmaksātie, pārējie 27
sa medicīnisko
pojumiem, to- pakalpojumu piedāvājumu ar procenti – maksas pakalpojumi.
izmeklējumu
mēr speciālistu nosacījumu, ja ir pieejami ārsti
Poliklīnika strādā arī sestlaboratorija,
trūkuma dēļ ne un viņi ir gatavi strādāt par valsts
kur pacienti
visās jomās va- noteikto tarifu. Finansējuma dienās līdz pulksten 14 – cik
ātri un ērti var
ram nodrošināt kāpums mums ir palīdzējis sa- noslogotas ir šīs dienas?
Šobrīd sestdienās pieejami tikai
veikt izmeklēpakalpojuma mazināt rindas pie speciālistiem
jumus. Ekspresanalīžu rezultātus pieejamību īsā termiņā. Lielākā vairākās jomās – šobrīd rindas ir atsevišķi pakalpojumi, piemēram,
atkarībā no tā, kādas analīzes tiek rinda šobrīd ir pie endokrinologa, sarukušas osteodensitometrijas rentgena kabinets, ehokardiogrāveiktas, var iegūt 20–40 minūšu sasniedzot 160 dienas.
izmeklējumiem, pie fizioterapeita, fija, sonogrāfija, daži estētiskās
laikā, un atbildes iespējams saaudiologopēda, otolaringologa medicīnas pakalpojumi. Divas
ņemt gan pa e-pastu, gan izdrukāt
Kā motivējat mediķus nākt un citiem speciālistiem. Tomēr reizes mēnesī sestdienās nodropoliklīnikā. Tāpat pacientu ērtībai strādāt uz Jelgavu, un kas ne visu var atrisināt ar papildu šinām fibrogastroskopijas izmekesam izveidojuši septiņas dažādas ir tie priekšnosacījumi, ko finansējumu, jo samērā bieži lējumus, bet vienu reizi mēnesī
izmeklējumu programmas – sirds sagaida ārsti?
sastopamies ar situāciju, ka ārsts pieņem stomatologs. Strādājam,
veselības, vīriešu un sieviešu veŠobrīd ļoti pieprasīti ir teju visu piekrīt sniegt valsts apmaksātos lai paplašinātu sestdienās sniegto
selības, senioru, bērnu, sportistu jomu veselības aprūpes speciālisti. pakalpojumus tikai ar nosacījumu, pakalpojumu loku, jo daudziem
un biroja darbinieku program- Pirms pieņemt lēmumu strādāt ka pacientus varēs pieņemt arī par mūsu pacientiem, īpaši tiem, kas
mas – atkarībā no katra pacienta vienā vai otrā vietā, ārsti vērtē maksu, jo valsts piedāvātie pakal- ikdienā strādā Rīgā, ir grūti atrast
vajadzībām, lai dažu stundu vai ne tikai piedāvāto atalgojumu, pojumu apmaksas tarifi ir zemāki. laiku ārsta, estētiskās medicīnas
speciālista vai fizioterapeita apdienas laikā secīgi veiktu visus bet arī darba apstākļus, veselīnepieciešamos izmeklējumus. No bas aprūpes iestādes reputāciju,
Iedzīvotāji bieži vien ir meklējumam darba dienās.
Lai paplašinātu poliklīnikā
marta poliklīnikā vienu reizi nedē- ceļā uz darbu pavadīto laiku un neapmierināti par to, ka polikļā iespējams veikt arī osteoreflek- citus faktorus. Mūsu priekšrocība līniku grūti sazvanīt. Vai šajā pieejamo pakalpojumu klāstu, šosoterapiju. Savukārt, domājot par ir tā, ka atrodamies netālu no ziņā tiek plānotas izmaiņas? brīd meklējam tādus speciālistus
mazajiem pacientiem, sestdienās Rīgas, tādēļ uz dažām dienām
2018. gadā kopumā esam ap- kā ergoterapeits, ginekoloģiskās
pieejami arī bērnu zobu higiēnista nedēļā varam piesaistīt arī ārstus kalpojuši ap 174 000 pacientu. sonogrāfijas speciālists, neirologs,
pakalpojumi. Veidojot ģimenei no galvaspilsētas, tomēr pilnībā Mēneša laikā pakalpojumus po- endokrinologs, elektromiogrāfijas
draudzīgu vidi, katrā stāvā mazos pārcelties uz darbu Jelgavā piekrīt liklīnikā saņem vairāk nekā 14 speciālists un radiologa asistents.

«Ekspresanalīžu rezultātus atkarībā no
tā, kādas analīzes tiek
veiktas, var iegūt 20–40
minūšu laikā.»

Ko jūs Jelgavā ieteiktu apskatīt pilsētas viesiem?
Kā jūs novērtējat
savas digitālās
prasmes?

Trīsvienības
baznīcas torni
un Pasta salu

Pils salas skatu torni
un palienes pļavas
ar savvaļas zirgiem

Jelgavas pili

Pilsētas
industriālo
mantojumu

Citas vietas

Ieteiktu atbraukt
uz Ledus un Smilšu
skulptūru festivāliem

Pilsētnieks vērtē

Cik pieejami, jūsuprāt,
Jelgavā ir medicīnas
pakalpojumi?
Inga, friziere:
– Manuprāt,
kopumā situācija ir optimāla. Pie ģimenes ārsta
vienmēr tieku
laicīgi, un maksas vizītes pie speciālistiem arī bieži vien ir iespējamas
tuvākā mēneša laikā. Jautājums,
pie kura gan varētu piestrādāt, ir
valsts apmaksāto pakalpojumu
pieejamība, jo medicīnas iestādēs
tā vien dzird, ka trūkst kvotu un
pieraksts ir tikai pēc vairākiem
mēnešiem.
Elvijs, pašnodarbinātais:
– Ģimenē nesen piedzima
dvīnītes, tādēļ
ārsta apmeklējums pēdējā
laikā mums ir regulārs pasākums.
Mūsu pieredze līdz šim bijusi ļoti
pozitīva – pie ārsta tiekam 1–2
dienu laikā un saņemam visus
nepieciešamos valsts apmaksātos
pakalpojumus.
Kārlis, būvgaldnieks:
– Šobrīd strādāju Rīgā, tādēļ pamatā
tur arī izmantoju iespēju
apmeklēt speciālistus. Tomēr, ja to
gribētu darīt Jelgavā, pēc draugu
un paziņu vārdiem, būtu jāgaida
mēnešiem ilgi. Cik dzirdēts, ka
cilvēkam ir kaite, bet, kamēr viņš
tiek pie ārsta, tā ievērojami progresējusi. Protams, vienmēr var
maksāt un tikt ātrāk, bet – ko tad,
ja cilvēks to dara par pēdējo naudu
no savas pensijas?
Marita, sociālā darbiniece:
– Es jau gadiem speciālistus apmeklēju tikai
Zemgales Veselības centrā un
esmu ļoti apmierināta. Man gan
ir liels bonuss – darbavieta piedāvā
apdrošināšanu, kas bieži vien sedz
dažādu medicīnas pakalpojumu
izmaksas. Tāpat apsveicami, ka šī
Jelgavas medicīnas iestāde iet līdzi
laikam – man vienmēr ir iespēja
pierakstīties elektroniski.
Rasma, pensionāre:
– Šobrīd
esmu ļoti
apmierināta
ar medicīnas
pakalpojumiem, ko nodrošina mana ģimenes ārste, kas ir arī kardioloģe, – pie
viņas jūtos gaidīta un kvalitatīvi
aprūpēta. Bet ar speciālistu pieejamību gan ir grūtāk. Nesen
pat saskāros ar to, ka Jelgavā pie
dermatologa arī par maksu rindā
jāgaida vismaz mēnesis, bet pie
gastroenterologa – vairāki mēneši.
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Konsultēs par biznesu no
idejas līdz finanšu pratībai
 Anastasija Miteniece

2. aprīlī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
notiks bezmaksas pasākums «Biznesa pavasaris» – tā gaitā topošie un
esošie uzņēmēji varēs
saņemt konsultācijas
par biznesa idejas attīstību, padomus grāmatvedības un finanšu
jautājumos, iepazīties
ar eksperta ekonomiskajām prognozēm, kā
arī praktiski apgūt digitālos rīkus. Pasākumam
iepriekš jāpiesakās.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone norāda, ka pasākums ir iespēja topošajiem un jau esošajiem
uzņēmējiem paplašināt redzesloku
un gūt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem dažādās jomās. Būtiski uzsvērt, ka pasākumā paredzēta gana plaša un tematiski
daudzveidīga programma un
interesenti aicināti pieteikties tām
nodarbībām, konsultācijām un
lekcijām, kuras plāno apmeklēt.
«Biznesa pavasaris» 2. aprīlī
sāksies ar «ātrajiem randiņiem»
– no pulksten 10 līdz 11 desmit
minūšu garas tikšanās laikā ideju
vadības eksperte biedrības «Ideju
un inovāciju institūts» valdes
priekšsēdētāja Elīna Miķelsone katram interesentam sniegs
ekspreskonsultāciju par to, kā
attīstīt savu biznesa ideju. Tāpat
katrs dalībnieks saņems informatīvo materiālu komplektu jeb
ceļvedi, ko var izmantot biznesa
ideju attīstības procesā.
No pulksten 10 līdz 11 iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar AS
«SEB banka» makroekonomikas
ekspertu Daini Gašpuiti – tās laikā
eksperts iepazīstinās ar ekonomikas tendencēm un izaicinājumiem,
sniedzot iespēju katram domāt
par sava uzņēmuma attīstības
iespējām šajos ekonomiskajos

apstākļos. Savukārt SIA «Ideju
kapitāls» projektu vadītāja Baiba
Berovska stāstīs par to, kādi digitālās ekonomikas rīki jau ir un
nākotnē būs pieejami Jelgavā.
No pulksten 12 ZRKAC būs
iespējamas 30 minūšu individuālās konsultācijas grāmatvedības,
mārketinga un finanšu jomā. Par
grāmatvedības – gan vienkāršās,
gan divkāršās – jautājumiem un
uzņēmējdarbības formas izvēli
konsultēs zemnieku saimniecības
«Gaujas» īpašniece Sarmīte Zemene-Tiško, par digitālo mārketingu
uzņēmējdarbības attīstībā – ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas galvenais speciālists Agris
Kalniņš, savukārt par atbalsta
finansējumu biznesa uzsākšanai
un uzņēmējdarbības attīstībai
informēs finanšu institūcijas «Altum» Zemgales reģiona vadītāja
Mārīte Lazdiņa un konsultante
Ilze Anhalta.
Tāpat no pulksten 12 ZRKAC
vienlaikus notiks divi praktiskie
semināri datorklasēs: viens būs
saimnieciskās darbības veicējiem
par gada ienākumu deklarācijas
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 L.Miķelsone.
Savukārt no pulksten 14.30
līdz 16 interesenti aicināti apmeklēt praktisko nodarbību par
dizaina izveidi ar tiešsaistes rīku
canva.com.
Būtiski uzsvērt, ka ikvienai
nodarbībai, konsultācijai un
lekcijai iepriekš jāpiesakās, turklāt «ātrajiem randiņiem» un
individuālajām konsultācijām
iepriekš jāpiesakās uz konkrētu
laiku. To ērti var izdarīt tiešsaistē
mājaslapā ej.uz/biznesapavasaris. Papildu informācija par
pasākumu pieejama pa tālruni
63012155, 63082169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

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.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Sveic 2018. gada
labākos JAP šoferus

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

«Man patīk mans
darbs. Katru dienu
cenšos strādāt ar pilnu atdevi, un mana
vizītkarte ir laipnība,
kas pasažieriem ir ļoti
svarīga,» 2018. gada
labāko SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP)
šoferu sveikšanā atzina 1. vietas ieguvējs
pilsētas pārvadājumos
Vladimirs Teļičenko. Izvērtējot gada darba
rādītājus, pagājušajā
nedēļā JAP pateicās
saviem labākajiem šoferiem.
JAP valdes loceklis Gints Burks
vērtē, ka 2018. gads uzņēmumam
bijis produktīvs – saņemti vairāki
valsts apbalvojumi par teicamu
pakalpojuma sniegšanas kvalitāti
un finanšu rādītājiem, kā arī gada
izskaņā nedaudz pieaugusi pasažieru plūsma. «Katrs uzņēmuma
nopelns patiesībā ir mūsu darbinieku nopelns – jūs pildāt savus
darba pienākumus pēc labākās
sirdsapziņas, un tas tiek augstu
novērtēts,» autobusa vadītājiem
par darbu pateicās G.Burks.
Par labāko šoferi pilsētas pārvadājumos 2018. gadā atzīts
V.Teļičenko, kurš uzņēmumā
pēc vairāku gadu pārtraukuma
strādā jau trešo gadu. «Mainoties
dzīves apstākļiem, trīsreiz no JAP
esmu aizgājis strādāt uz Rīgu, bet
katrreiz atgriežos. Šoreiz, domāju,
pavisam, jo jūtu, ka te man gribas

būt. Autobusa vadītāja darbs ir
mans bērnības sapnis – sākumskolā uz mācībām mūs veda skolas
autobuss, un tā šoferis man vienmēr teica: šis ir sapņu darbs! Jau
tad mani tas iedvesmoja,» tā viņš.
Otrās vietas ieguvējs pilsētas
pārvadājumos Anatolijs Lubņevskis uzņēmumā strādā kopš
1995. gada. «Katru dienu man
ir iespēja darīt cilvēkiem labu,
turklāt vairums pasažieru jau
kļuvuši par ļoti labām paziņām,»
atzīst autobusa vadītājs, vērtējot,
ka lielākais ieguvums darbā ir
iespēja komunicēt ar cilvēkiem:
«Vairākus gadus esmu strādājis,
braucot ar kravas automašīnu. Lai
gan darbs bija ļoti līdzīgs – stūrēt
uz galamērķi –, ļoti pietrūka tieši
iespējas parunāt ar cilvēkiem.»
Par teicamu darbu pilsētas
pārvadājumos sveikta arī trešās
vietas ieguvēja Nataļja Rahova.
«Man vienkārši ļoti patīk vadīt
transportlīdzekļus. Domāju, šobrīd ir daudz iespēju izvēlēties
darīt to, kas tiešām patīk, un dalījums vīriešu un sieviešu profesijās
vairs nav tik strikts. Turklāt strādāt vīriešu kolektīvā ir patīkami
– kolēģi vienmēr ir laipni,» tā viņa.
Starppilsētu pārvadājumos par
labāko šoferi 2018. gadā atzīts
Agris Saukums – viņš uzņēmumā strādā jau 15 gadu. «Manā
darbā jāprot vismaz trīs lietas:
būt atbildīgam, prātīgi braukt
un komunicēt ar cilvēkiem,»
saka viņš, norādot, ka, salīdzinot
darba ikdienu pirms 15 gadiem,
tā kļūst arvien grūtāka. «Šajos
gados satiksmes intensitāte pilsētā un uz maģistrālēm ir pieaugusi

vairākkārt, tāpēc sestdienas un
svētdienas, kad uz ielām ir mazāk
automašīnu, darbā jau ir gluži kā
svētki,» saka A.Saukums.
Otrās vietas ieguvējs starppilsētu pārvadājumos Juris Duplinskis,
kurš apbalvojumu saņēma otro
gadu pēc kārtas, vērtē, ka uzņēmums ir ievērojami uzlabojis darba
vidi: «Šobrīd mums pieejams izcils
tehniskais serviss, kā arī tepat –
JAP teritorijā – var nomazgāt autobusu.» Savukārt par trešo labāko
šoferi atzītais Gvido Eihentāls
papildina, ka nemainīga gadu gaitā
paliek tikai starppilsētu maršrutu
specifika, proti, autobusa šoferiem
jābūt gataviem jebkādiem pārbaudījumiem.
Labākos autobusa vadītājus
sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot,
ka šogad notiek vērienīgi ceļu
remontdarbi Neretas ielas rajonā,
Loka maģistrālē un Miera ielā,
kas, iespējams, ir izaicinājums
autobusa šoferiem, tomēr sakārtoti ceļi palīdzēs celt pasažieru
pārvadājumu kvalitāti nākotnē,
tāpat ieguvums būs pakāpeniska
elektroautobusu ieviešana, un arī
šajā procesā šoferu profesionalitātei būs ļoti liela nozīme.
JAP gada labākos šoferus sveica
jau sesto reizi, papildus naudas
balvai laureātiem pasniedzot
īpašu nozīmīti. Gada labākie
šoferi tiek vērtēti pēc vairākiem
kritērijiem – iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanas, autobusu ekspluatācijas noteikumu
godprātīgas pildīšanas, grafiku
ievērošanas, saņemto pateicību
skaita un citiem.

Divu uzņēmumu darbība ir apturēta
 Kristīne Langenfelde

14. martā īsi pēc pulksten 10 paaugstinātas
bīstamības ugunsgrēks
izcēlās biznesa parkā
«NP Properties». Liesmas izplatījās 1600
kvadrātmetru platībā,
un tās nodzēst izdevās
tikai vakarā. Pēc ugunsgrēka pilnībā apturēts
divu uzņēmumu darbs,
bet vienas ražotnes darbība ir apgrūtināta.
Ierodoties notikuma vietā,
ugunsdzēsēji glābēji konstatēja,
ka daļa industriālās ēkas, kurā
izvietotas ražotnes un noliktavas, deg ar atklātu uguni. Ņemot
vērā, ka liesmas draudēja izplatīties, uz ugunsgrēku devās 27
ugunsdzēsēji glābēji ar astoņām
autocisternām un vienām autokāpnēm, ceturtdien informēja
Valsts ugunsdzēsības un glābša-

nas dienesta pārstāve Viktorija
Gribuste.
Cilvēki no degošās ēkas bija evakuējušies jau pirms ugunsdzēsēju
glābēju ierašanās, un ugunsgrēkā
neviens necieta.
Notikuma vietā bija izveidots
ugunsgrēka dzēšanas vadības
štābs, kurā iesaistījās industriālā
parka pārvaldītājs, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta,
Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centra, Valsts vides
dienesta, Jelgavas Pašvaldības
policijas un AS «Gaso» pārstāvji.
Dzēšanas darbos bija iesaistīti
ugunsdzēsēji glābēji no Jelgavas,
Elejas, Kalnciema, Dobeles, Olaines un Rīgas.
«NP Properties» valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja apstiprina,
ka industriālā parka teritorijā
izcēlās paaugstinātas bīstamības
ugunsgrēks nomnieka «Baltic
Innovation Holding» ražotnē.
Tas biznesa parkā darbojas 2,5
gadus, ražojot inovatīvu produk-

tu «Firepen», kas ekstremālās
situācijās, kad nav pieejama gāze
vai elektrība, ar «Firepen» un
viena termosērkociņa palīdzību
ļauj pārgriezt pat 18 milimetru
biezu tēraudu. Liesmas ražotni
izpostīja, un šobrīd tajā ražošana
ir pilnībā apturēta. E.Moiseja
skaidro, ka ugunsgrēka postījumu dēļ ir apturēta arī blakus
esošā nomnieka «PLG Medical»,
kas tikai nesen bija sācis nomāt
telpas biznesa parkā un plānoto
medicīnas iepakojumu ražošanu
vēl pat nebija uzsācis, darbs. Tāpat E.Moiseja norāda, ka līdzās
izdegušajai teritorijai atrodas SIA
«Chocolette Confectionary», kas
Jelgavā ražo mazkaloriju šokolādi,
un šī uzņēmuma darbs šobrīd ir
apgrūtināts.
«Pārējā parka teritorijā darbs
ir pilnībā atjaunots un uzņēmumi
strādā, savukārt liesmu skartajā teritorijā turpinās bojājumu
novērtēšana. Notikušā iemeslus
turpina izmeklēt policija, un
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Īsi
 26. martā pulksten 13 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3 notiks
seminārs «NVA pakalpojumi darba
devējiem, CV un vakanču portāla
izmantošana, vakanču reģistrēšana». Uz informatīvo bezmaksas pasākumu aicināti uzņēmēji. Seminārā
NVA pārstāvji iepazīstinās ar vairākām
sadarbības iespējām, runās par CV un
vakanču portāla izmantošanu, vakanču reģistrēšanu un darbinieku atlasi.
Būs iespēja arī uzzināt par dažādiem
Eiropas Sociālā fonda projektiem
un to ieguvumiem. Tāpat seminārā
speciālisti uzņēmējus iepazīstinās ar
nodarbinātības pasākumu vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē, savukārt
semināra noslēgumā notiks diskusija
par aktuāliem jautājumiem. Interesenti
aicināti iepriekš pieteikties pa e-pastu
julija.lovkova@nva.gov.lv. Tālrunis
informācijai – 63026686, 28664379.
 Valsts policija Jelgavā atklājusi
moderni aprīkotu nelegālo cigarešu ražotni, kas nesen bija uzsākusi
darbību. Policisti atsavinājuši vairāk
nekā miljonu cigarešu, teju divas
tonnas tabakas, cigarešu paciņu un
bloku sagataves, kā arī ražošanas
un pakošanas iekārtas. Saistībā ar
notikušo aizturētas astoņas personas. Pagājušā gada novembrī Valsts
policija nonāca uz pēdām nelegālo
cigarešu ražošanai Jelgavā. Cigaretes
bija paredzētas tirgošanai ne tikai bez
paciņām un nosaukuma, bet arī veikti
sagatavošanas darbi, lai tās iepakotu
kādas atpazīstamas markas paciņās un
blokos. Par nelikumīgu cigarešu uzglabāšanu aizturēti astoņi vīrieši vecumā
no 27 līdz 60 gadiem, no kuriem trīs
nav Latvijas valsts piederīgie, informē
Valsts policijas pārstāve Diāna Lūkina.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

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 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!
Metālapstrādes uzņēmums
SIA «Locitech Production»
(reģ.Nr.40103170223) aicina darbā
METĀLAPSTRĀDES DARBINIEKU(-CI).
Pienākumi:
• darbs metālapstrādes cehā ar virpu
un frēzi;
• patstāvīgi strādāt pēc rasējuma.

Foto: Ivars Veiliņš

pagaidām mums nav zināms
oficiālais ugunsgrēka izcelšanās
iemesls, taču pēc sākotnējās vizuālās apskates ir skaidrs, ka
tas sācies «Baltic Innovation
Holding» ražotnē,» tā E.Moiseja,
piebilstot, ka biznesa parkā, veicot
ražošanas telpu rekonstrukciju,
ir ievērotas visstingrākās ugunsdrošības prasības. «Tā kā telpas ir
rekonstruētas nesen, visas kompetentās valsts institūcijas par
tām ir sniegušas savu atzinumu.
Tāpat ar nomniekiem noslēgtajos
līgumos esam iekļāvuši visstin-

grākos ugunsdrošības nosacījumus, taču diemžēl mēs nevaram
būt pārliecināti, ka nomnieks tos
ievēro.»
Biznesa parka valdes priekšsēdētāja izsaka pateicību visiem
glābšanas darbos iesaistītajiem
dienestu darbiniekiem. «Ikviens
no viņiem strādāja profesionāli
un ar pilnu atdevi. To apliecina
gan tas, ka šādu paaugstinātas
bīstamības ugunsgrēku izdevās
lokalizēt tik ātrā laikā, gan tas,
ka ugunsgrēkā necieta neviens
cilvēks,» saka E.Moiseja.

Prasības:
• prasme strādāt ar virpu;
• prasme strādāt ar frēzi;
• prasme lasīt un saprast rasējumus;
• prasme strādāt patstāvīgi;
• precizitāte un atbildīga attieksme
pret darbu;
• darba pieredze metālapstrādē ar frēzi
un virpu tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu darbadienās ar
darba laiku no plkst.7 līdz 16;
• labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas;
• izaugsmes iespējas.
Atalgojums – sākot no 3,50 EUR (bruto)
stundā.
CV sūtīt pa e-pastu cv@locitech.lv
vai zvanīt pa tālruni 29477971.
Adrese: Jelgava, Viskaļu iela 95.
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Jelgavas jauniešiem ir biznesa
potenciāls
 Ritma Gaidamoviča

«Esmu patīkami pārsteigts,
ka vidusskolas jaunieši 25
stundās spēj radīt biznesa
idejas, kas ir praktiski gatavas, lai tās realizētu dzīvē.
Pēc redzētā un dzirdētā
labprāt iesaistīšos līdzīgu
pasākumu organizēšanā,
lai jauniešiem dotu iespēju
sevi attīstīt un apliecināt
uzņēmējdarbībā. Par latviešu panākumiem pasaulē
ir dzirdēts ne viens vien
veiksmes stāsts – kāpēc
gan lai nākamā iedvesmas
stāsta galvenie varoņi nebūtu Jelgavas jaunieši?!
Viņiem ir potenciāls!» atzīst SIA «Dinex Latvia»
prokūrists Aivis Grotuzis
– viens no žūrijas locekļiem, kas vērtēja pirmās
Biznesa nakts 25 stundu
laikā jauniešu radītās biznesa idejas un produktu
prototipus.
Pirmajā Biznesa naktī tika prezentētas septiņas idejas, tostarp
trīs saņēma naudas balvu 300 eiro
apmērā. Jauniešu veikumu vērtēja
pieredzējuši speciālisti no uzņēmējdarbības vides, kuri visreālāk var
izanalizēt idejas potenciālu, skatoties
no uzņēmējdarbības viedokļa, – SIA
«Forgamint» pārstāve Zita Bauze,
Kristīne Ozoliņa no SIA «Zekant»,
SIA «Karameļu darbnīca» pārstāve
Ilze Priževoite, uzņēmuma «Nakts
mēbeles» īpašnieks Juris Griķis,
Jānis Mētra no SIA «MB betons» un
A.Grotuzis.
Žūrija uzsver, ka balvu par drosmi ir pelnījusi katra komanda. «Ja

jaunieši savā vecumā spēj runāt par
tādām lietām, ar ko mēs ikdienā
saskaramies uzņēmējdarbībā, – tas
ir kolosāli. Tiesa, viņiem vēl trūkst
pieredzes tirgus un potenciālo konkurentu izpētē, lai novērtētu visus
riskus, taču tā nāks ar laiku,» norāda
žūrijas loceklis J.Griķis.
Par dzīvotspējīgākajām idejām,
kuru autori saņēma 300 eiro naudas
balvu, žūrija atzina mobilo lietotni
«ManAwa», ar kuras starpniecību
online var, piemēram, rezervēt galdiņu kafejnīcā un tiešsaistē no ēdienkartes izvēlēties ēdienus; bezvadu
ķemmi, kas pilda matu žāvēšanas
fēna funkciju, un garastāvokļa zeķes
– jaunieši piedāvā uz zeķēm uzdrukāt
dažādus interesantus tekstus latviešu valodā.
Par žūrijas favorīti atzīta mobilā
lietotne – arī žūrijas pārstāvji esot
saskārušies ar to, ka, ierodoties kafejnīcā, nav brīvu vietu, bet mobilajā
lietotnē varētu redzēt, vai vispār
vērts uz turieni doties. Tāpat viņiem
saistoša šķiet ideja par ēdiena izvēli
iepriekš, kas ļautu ietaupīt laiku.
«Citviet pasaulē rezervācija ir populāra. Latvijā tā vēl ir attīstības stadijā, taču lēnām kustība notiek. Arī
pati vairākas reizes esmu saskārusies
ar situāciju, kad, aizbraucot uz kafejnīcu, izrādās, ka brīvu vietu nav, bet
ir patērēts laiks, resursi. Pieļauju,
ka šis ir īstais brīdis šādas lietotnes
ieviešanai,» atzīst K.Ozoliņa.
Jāpiebilst, ka pirmo Biznesa nakti
Jelgavā organizēja Jāņa Bisenieka
fonds sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubatoru, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociāciju un
pašvaldību. Būtiski uzsvērt, ka šis
pasākums notika, pateicoties Jelgavas uzņēmēju ziedojumiem.

Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» plašāk paskatās uz
vienu no jauniešu Biznesa naktī radītajām idejām – rezervēšanas lietotni «ManAwa» –, uzrunājot pilsētas ēdināšanas jomas uzņēmējus,
lai viņi izvērtētu, cik dzīvotspējīga varētu būt
jauniešu biznesa ideja. Uzņēmēji skolēnu radīto
produktu vērtē atzinīgi un ir atvērti sadarbībai,
taču vienlaikus norāda, ka vēl jāizanalizē šādas
lietotnes ieviešanas specifiskās nianses. Viens
no uzrunātajiem uzņēmumiem mūsu pilsētā jau
šobrīd strādā ar līdzīgu mobilo lietotni, un arī
pārējie atzīst, ka galdiņu rezervēšana ir aktuāla
ne tikai galvaspilsētā, bet kļūst arvien pieprasītāka arī Jelgavā.

«Iztrūkst cilvēciskā faktora»
Diāna Alksne, restorāna «Chocolate
& Pepper» vadītāja:
«Jaunieši ar mani sazinājās, un vienojāmies tikties klātienē, lai izrunātu
nianses. Manuprāt, viņi galvenokārt
skatās no klienta pozīcijām, bet, lai
produkts būtu veiksmīgs, būtiski
ņemt vērā arī uzņēmēju
ieteikumus, tādēļ uz šo
ieceri raugos mazliet
piesardzīgi. Pieļauju,
ka klientam šāds variants būtu ērts, jo vied
tālrunis un lietotnes
šobrīd ir neatņemama
dzīves sastāvdaļa, bet
iztrūkst cilvēciskā faktora – telefonsarunā
varam precizēt nianses, par kurām
cilvēks, rezervējot galdiņu lietotnē,
varētu pat neaizdomāties. Māc arī
šaubas, vai lietotne neradīs haosu,
piemēram, Ledus skulptūru festivāla
laikā un citos lielos pasākumos, kad ir
liels apmeklētāju un rezervāciju skaits.

Kopumā gan jāatzīst, ka rezervācija pie
mums kļūst arvien populārāka. Izteikti
to jūtam darbdienās pusdienu piedāvājuma laikā, svētkos un nedēļas nogalēs.
Vairums viesu arī godprātīgi atnāk. Liels
rezervāciju pieprasījums parasti ir uz
14. februāri un 8. martu – gribētāju pie
mums viesoties šajos datumos ir ļoti daudz, un, lai
izvairītos no situācijas, ka
pieteicējs neatnāk, šogad
Sieviešu dienā ieviesām
rezervācijas maksu 15 eiro
par personu, pretī izsniedzot dāvanu karti, ar kuru
varēja norēķināties par
vakariņām. Tas strādā –
ieradās pilnīgi visi.
Domājot par lietotni, nav mazsvarīgi, cik
tā uzņēmējam izmaksās, vai tā neprasīs
būtisku ieguldījumu no mūsu darbiniekiem, vai lietotne būs papildu reklāmas
rīks, un tādējādi iegūsim vairāk klientu,
vai arī to izvēlēsies tikai tie, kuri iepriekš
mums zvanīja.»

Komanda «Mood Socks» piedāvā garastāvokļa zeķes
– zeķes, uz kurām uzdrukāti teicieni latviešu valodā,
piemēram, «Kur tu teci, gailīti», «Es gribu ēst», «Dipu
dapu lācis nāk». Jaunieši šādu zeķu pāri iecerējuši pārdot
par 5 eiro, un jau pašlaik darbojas mājaslapa, kurā tās
var iegādāties. Plānots, ka pircēji varēs iesniegt arī savas
idejas zeķu apdrukai. «Domāju, ka šis produkts varētu
būt ejošs, jo Latvijā kaut kas tāds vēl nav redzēts. Tiesa,
šobrīd gan neviens zeķu pāris mājaslapā nav pārdots,»
saka biznesa idejas autore Ļiza Kuzmina no Kalnciema
pagasta vidusskolas, kura darbojās komandā ar 5. vidusskolas audzēkni Janu Dobrjansku un 6. vidusskolas
jauniešiem Arinu Vorobjovu, Viktoriju Juhņēviču un
Robertu Ščerbaku.

Trešo naudas balvu saņēma komanda «MR.Ponytail» – jaunieši piedāvā bezvadu ķemmi, kas pilda matu žāvēšanas
fēna funkciju. Dalībnieki 25 stundās radīja arī produkta
prototipu. «Nopeldies Lielupē, bet nevari izžāvēt matus,
jo nav pieejams elektrības pieslēgums?! Ir risinājums –
bezvadu matu žāvējamā ķemme!» produktu prezentēja
jaunieši. Prototips izmaksāja 18 eiro, bet komanda spriež,
ka šādas ķemmes cena varētu būt 40 eiro. Komandā darbojās Diāna Samsonova un Santa Koževņikova no Spīdolas
Valsts ģimnāzijas un Ralfs Bārs un Ēriks Miķelsons no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. Noteikumu ierobežojumu
dēļ šo ideju nevar īstenot skolēnu mācību uzņēmumā,
taču žūrija atzina, ka tas ir gatavs produkts, lai attīstītos
biznesa inkubatorā.

Biznesa nakts favorītideja – mobilā lietotne
«ManAwa». «Lietotnē var izvēlēties kafejnīcu, rezervēt vietu vēlamajā laikā un arī
pasūtīt ēdienu – kad atnāksi, viss jau būs
gatavs! Tā ir lieliska iespēja taupīt laiku,»
ideju prezentēja Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas 10. klases jaunieši Laura Eva
Furmanova, Līva Letīcija Pekarska, Amanda
Spalva un Uģis Patriks Pumpurs. Komanda
stāsta, ka par lietotnes izmantošanu no
uzņēmēja prasītu abonementa maksu – tie
varētu būt septiņi procenti no darījuma
summas. Ņemot vērā, ka cilvēki daudz ko
mēdz aizmirst, lietotni plānots papildināt
ar atgādinājumu. Rezervējot vietu caur
lietotni, būs jāveic priekšapmaksa, un gadījumā, ja klients neatnāk, naudu viņam neatdod. Jaunieši izrēķinājuši, ka lietotnes izveide izmaksā ap 500 eiro, bet uzturēšana
gadā – 100 eiro. Viņi saņemto naudas balvu iecerējuši investēt
projekta attīstībā, veidojot to kā skolēnu mācību uzņēmuma
Foto: Ivars Veiliņš un no personīgā arhīva
produktu.

«Mēs jau strādājam ar līdzīgu lietotni»
Mārīte Diržine, picērijas «Čili
pizza» direktore t/c «Valdeka»:
«Ticiet vai ne, bet mēs jau
mēnesi strādājam ar līdzīgu
lietotni, kurā mūsu klienti var
online pasūtīt ēdienu uz mājām
vai izvēlēties konkrētā laikā
to saņemt picērijā. Lietotnē ir
paredzēta arī funkcija galdiņu
rezervācijai, bet pagaidām tā
nav aktivizēta. Šo pakalpojumu izmanto
visi viesmīlības uzņēmumu grupas «Tiamo»

uzņēmumi, tostarp visas
«Čili pizza» picērijas ārpus
galvaspilsētas.
Par šādu soli izšķīrāmies,
jo sapratām, ka sastrēguma stundās telefonlīnija
visu laiku ir aizņemta,
tādējādi daļa viesu paliek
neapkalpoti. To mēģinām
risināt ar mobilo lietotni,
un kustība pamazām notiek. Piemēram,
cilvēks, vēl esot darbā, caur lietotni pasūta

pusdienas, atnāk, un tās jau gatavas. Mūsuprāt, jaunā kārtība atvieglo darbu – klients
savā mobilajā lietotnē redz visu ēdienkarti
un nesteidzīgi var izvēlēties, ko pasūtīs.
Tiesa, pagaidām, esot starta stadijā, katram
lietotnē saņemtā pasūtījuma veicējam atzvanām, lai precizētu nianses un mēģinātu
pārliecināties, vai tas nav viltus pasūtījums
– diemžēl no tā mēs nevaram izvairīties.
Cits stāsts ir tad, ja cilvēks tiešsaistē veicis
priekšapmaksu, taču ir iespēja maksāt arī
uz vietas, saņemot pasūtījumu.»

«Efektīvākais rezervācijas rīks šobrīd ir telefonzvans»
Santa Zaķevica, bistrobāra un restorāna
«Parks» vadītāja un līdzīpašniece:
«Šobrīd izstrādājam jaunu mājaslapu un
svārstāmies – ievietot tajā rīku, ar kura starpniecību klients pasūtījumu vai rezervāciju
var veikt tiešsaistē, vai tomēr ne. Ir bažas, ka
viesmīļi, apkalpojot klientus uz vietas, kādu
ziņu nepalaiž garām. Pēc pieredzes – arī
e-pastu neskatāmies tik bieži, tāpat neesam
tik liels uzņēmums, lai algotu atsevišķu
darbinieku, kurš nepārtraukti sekotu līdzi
online rezervācijām. Mana pārliecība tomēr
ir, ka efektīvākais rezervācijas rīks šobrīd ir
telefonzvans.

Iepriekšējo rezervāciju skaitam
ir tendence augt – cilvēki nepaļaujas nākt uz labu laimi,
turklāt brīvdienās ierasties bez
rezervācijas ir diezgan riskanti.
Taču diemžēl ir vismaz desmit
procenti cilvēku, kuri rezervē,
bet neinformē, ja tomēr neieradīsies, vēl skumjāk – neatbild,
kad viņiem zvana. Piemēram,
nupat brančā astoņas vietas palika brīvas,
bet rezervētājus sazvanīt neizdevās. Žēl, jo
kaut pēdējā brīdī vietu varējām piedāvāt
citiem klientiem. Savukārt gardēžu vakari-

ņās, kur dalības summa ir
lielāka, lai kaut nedaudz
nodrošinātos, mēs prasām
priekšapmaksu 50 procentu apmērā. Attiecībā uz
branču – ja vēl kādu reizi
gadīsies līdzīga situācija,
iespējams, būs jādomā par
depozīta maksu.
Katrā gadījumā – testa
režīmā mēs būtu ar mieru pamēģināt šādu
lietotni izmantot darbā, lai saprastu, kādu
ieguldījumu tas prasa no mums un cik tā
mums kā uzņēmumam izmaksā.»

«Kamēr cilvēkus nesoda, nav nekādas atbildības izjūtas»
Mārtiņš Matulēns, alternatīvās mūzikas kluba «Melno
cepurīšu balerija» bārmenis:
«Ideja ir forša, taču ir vairāki
«bet». Esam sapratuši: kamēr
cilvēkus nesoda, viņiem nav
nekādas atbildības izjūtas.
Teiksim, rezervē galdu lielam
skaitam cilvēku, bet neierodas.
Vakaros, kad notiek kāds ļoti
apmeklēts pasākums, ir kaitinoši, ja galdiņš
sešām personām stāv ar zīmīti «Rezervēts»,
lai gan ir klienti, kuri gribētu tur apsēsties.

Mums kārtība ir šāda: 30
minūtes pirms rezervētā
laika uz galdiņa izvietojam
attiecīgu norādi; ja pieteicējs
neierodas laikā, zīmīte stāv
vēl 30 minūtes, bet pēc
tam dodam iespēju citiem.
Turklāt, lai disciplinētu klientus, par rezervāciju esam
ieviesuši maksu – 20 eiro.
Tie netiek atdoti, un tos arī nevar norakstīt
uz ēdieniem vai dzērieniem. Jā, rezervāciju
skaits ir sarucis, bet tas disciplinē. Ir pasākumi,

uz kuriem vispār atsakām rezervēt galdiņus,
tādējādi izvairoties no konfliktsituācijām,
ka kāds jāiztriec no vietas. Šobrīd mēnesī ir
viena divas maksas rezervācijas, pārējie nāk
uz labu laimi.
Manuprāt, lietotnes pluss būtu, ja klients
šos 20 eiro par rezervāciju varētu samaksāt
attālināti, jo šobrīd ir jānāk uz klubu. Bet
jautājums – cik tas uzņēmējam maksā.
Skaidrs, ka lietotnes uzturētāji gribēs savu
daļu, populārākais maksāšanas veids ir caur
«PayPal», bet Latvijā ar šiem pārskaitījumiem
ir problēmas…»
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SPORTS

Aizvada sezonas svarīgākās Startēs Baltijas čempionātā
Uz tatami kāpj treneri
22. un 23. martā Tallinā 50 metru baseinā Jelgavas karatē
sacensības
Svētdien Aiz
krauklē norisinājās Latvijas
meistarsacīkstes
džudo U-14 un
U-16 vecuma grupā. Sacensībās piedalījās ap 300 sportistu un Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolu pārstāvēja 36
džudisti, izcīnot sešas medaļas. Čempiona titulu ieguva Rolands Skuja (attēlā
– pirmais no kreisās) U-14 grupā svara kategorijā līdz 66 kg, bet par vicečempionu
U-16 grupā svarā līdz 66 kg kļuva Artūrs
Gorniks. Vēl jelgavnieku kontā ir četras
bronzas medaļas: U-14 grupā 3. vieta
Ruslanam Poliško (35 kg), Anastasijai
Isajevai (40 kg), Denisam Britikovam (35
kg) un Artjomam Grigorjevam (32 kg).

norisināsies Baltijas valstu čempionāts un
Baltijas jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā. Latvijas Peldēšanas federācija mūsu
valsts izlases sastāvā iekļāvusi deviņus
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņus: Jevgeņiju Boicovu, Didzi Rudavu, Jēkabu Audzēviču, Germanu Golc
vartu, Matīsu Kaktiņu, Janu Dobrjansku,
Elīzi Lagzdiņu, Lauru Šinkus un Aneti Meju
Kalnieti. Savukārt skola uz čempionātu sūtīs arī Emīlu Dūmiņu un Paulu Audzēviču.
Peldētāji sacentīsies trīs vecuma grupās:
pieaugušie (2000. gadā dzimuši un vecāki), juniori (2001.–2002. gadā dzimuši
jaunieši un 2002.–2003. gadā dzimušas
jaunietes) un jaunieši (2003. gadā dzimuši
un jaunāki puiši un 2004. gadā dzimušas
un jaunākas meitenes).
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kluba «Vitus» treneri 10. Lietuvas
karatē čempionātā senioriem
izcīnīja trīs bronzas medaļas.
Kata disciplīnā
Open grupā 12
dalībnieku konkurencē Vitālijs Mišins un
Sergejs Fomenko ieguva 3. vietu, S.Fomenko bronza arī kumite 30–40 gadu
grupā. «Sajūtas, ko ieguvām, piedaloties
sacensībās, mums kā treneriem pašiem
kāpjot uz tatami jeb cīņas paklāja, ir
neaprakstāmas,» norāda V.Mišins,
piebilstot, ka pēdējoreiz sacensībās
piedalījās pirms četriem gadiem, bet Sergejs – pirms vairāk nekā desmit gadiem.

Skvošistiem – zelts un sudrabs Badmintonu var spēlēt trīs
Rīgā, «Pepsi» skvoša centrā, aizvadīts Bal- reizes nedēļā
tijas junioru turnīra 2. posms. Sacensībās
piedalījās 36 spēlētāji no Jelgavas, Rīgas,
Pļaviņām, Madonas, Ķekavas, Pērnavas,
Tartu un Valgas. No mūsu pilsētas bija
vislielākā delegācija – 11 skvošistu. Zelta
medaļu U 13/15 meiteņu grupā izcīnīja
jelgavniece Sonora Liepa, bet sudraba
medaļu U 17/19 puišu grupā – jelgavnieks
Augusts Ūbelis. «Vecākajā puišu grupā
trijnieks gandrīz visās Latvijas mēroga
sacensībās ir vienāds, tāpēc Augusta
sudraba medaļa bija gaidāma. Savukārt
11 gadu vecās Sonoras uzvara grupā,
kurā spēlēja par viņu vecākas meitenes,
ir pārsteigums,» vērtē Jelgavas skvoša
trenere Baiba Lulle, piebilstot, ka Augusta
grupā startēja 11 sportisti, bet Sonoras
grupā – septiņas meitenes.

Basketbolā sākas play-off
 Ilze Knusle

Astotdaļfināla pāri

BK «Jelgava/LLU» veiksmīgi
noslēdzis Latvijas Basketbola līgas (LBL) 2. divīzijas
otro posmu un iesoļojis
astotdaļfinālā, kur mūsu
komandas pretinieki būs
«RTU» basketbolisti. Tālāk
tiks vienība, kas uzvarēs
divu spēļu summā. Pirmā
spēle notiks jau rīt.
«Šonedēļ sāksies spēles, ko basketbolisti gaida visu sezonu, tāpēc ceru,
ka man viņi nebūs papildus jāuzmundrina un jānoskaņo izslēgšanas
spēlēm,» norāda BK «Jelgava/LLU»
galvenais treneris Gatis Justovičs,
aicinot līdzjutējus atbalstīt komandu
mājas spēlē 26. martā.
BK «Jelgava» LBL 2. divīzijas otro
posmu noslēdza 1. martā, bet izslēgšanas spēļu pretinieku uzzināja nedēļu vēlāk. «Globāli komandas sniegumā neko nemainīsim. Pieslīpēsim
dažādas nianses gan aizsardzībā, gan
uzbrukumā un vairāk gatavosimies
konkrētajam pretiniekam. Tagad laukumā jāparāda viss, ko šosezon esam
darījuši treniņos,» stāsta treneris,
piebilstot, ka jelgavnieki šosezon ar
«RTU» laukumā nav tikušies.
Jelgavas basketbolisti LBL 2. divīzijas otro posmu noslēdza 2. vietā,
izcīnot 15 uzvaras un piedzīvojot septiņus zaudējumus. Gan treneris, gan
komandas kapteiņi – Salvis Mētra,

• «Gulbenes buki» (1. vieta pēc otrā posma) –
«Rīdzene/Sportapunkts» (16.)
• BK «Jelgava/LLU» (2.) – «RTU» (15.)
• «BA Turība» (3.) – «Ezerzeme/Rēzekne» (14.)
• «RSU» (4.) – «Līvānu stikls» (13.)
• «Kandava/Compor» (5.) – «Valmiera Glass/
ViA 2» (12.)
• BK «Ķekava» (6.) – «Bauskas BJSS/SC
Mēmele» (11.)
• «Ventspils Augstskola» (7.) – «LU/BS Rīga» (10.)
• OC «Limbaži» (8.) – BK «Saldus» (9.)

Jau piektdien BK «Jelgava/LLU» aizvadīs pirmo izslēgšanas kārtas spēli
pret «RTU» basketbolistiem, bet atbildes mačs notiks 26. martā Jelgavā. Mūsu komanda ir apņēmības pilna, jo mērķis šosezon ir cīnīties par
Foto: no JV arhīva
čempionu titulu.
bet vēlāk Andris Justovičs, kurš Salvi
aizstāja pēc kājas traumas, – vairākkārt uzsvēra: ir patīkami izcīnīt uzvaru, tomēr dažreiz klibojusi disciplīna
laukumā un bija grūtības noturēt uzmanību visu spēles laiku, īpaši tad, ja
komandai ir palielāks pārsvars. «Par
to runājam visu sezonu. Uz papīra
mūsu izslēgšanas spēļu pretinieki ir
vājāki, bet tas neko nenozīmē – viss
izšķirsies laukumā, tāpēc ir svarīgi
koncentrēties un pienācīgi novērtēt
pretinieku,» uzsver treneris.
Uz izslēgšanas spēlēm komandas

cenšas nokomplektēt optimālu sastāvu, jo, sākoties šai kārtai, izmaiņas
tajā veikt vairs nedrīkst. Diemžēl
mūsu komandā traumas dēļ no ierindas izkritis S.Mētra, toties pēdējā
otrā posma spēlē jelgavnieku rindās
debitēja Roberts Niedra, kurš iepriekšējās sezonās spēlēja LBL 1. divīzijas
komandā «Ogre». «Šosezon Roberts
nebija spēlējis, tāpēc vēl nav atguvis
savu labāko formu, tomēr es redzu,
ka viņš ir gatavs cīnīties un palīdzēt
komandai,» vērtē G.Justovičs. Trenera rīcībā ir 14 spēlētāji, un viņš
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uzskata: «Mūsu trumpis ir tas, ka
mums nav izteikta līdera – ikviens
var izšaut. Turklāt, ja kādam spēle
nevedas, uzņemties iniciatīvu var cits
spēlētājs. No pretinieku viedokļa tas
ir neērti.»
Astotdaļfinālā komandas aizvadīs
divas spēles – tālāk tiks tie, kas uzvarēs abu spēļu summā. Pirmā spēle
jelgavniekiem būs izbraukumā 22.
martā pulksten 18.30, savukārt otrā
spēle notiks Jelgavas sporta hallē 26.
martā pulksten 20. Ja jelgavnieki
pārvarēs šo kārtu, ceturtdaļfinālā
mūsu pretinieki būs pāra «Ventspils
Augstskola» – «LU/BS Rīga» uzvarētāji. Ceturtdaļfināla spēles notiks
laika posmā no 27. marta līdz 7.
aprīlim. Ceturtdaļfinālā, pusfinālā
un cīņā par 3. vietu komandas aizvadīs sēriju līdz divām uzvarām, bet
čempioni tiks noskaidroti sērijā līdz
trīs uzvarām.

Jelgavas Badmintona klubs informē, ka
šobrīd LLU sporta centrā badmintonu
var spēlēt trīs reizes nedēļā – ne tikai
pirmdienu un trešdienu, bet arī piektdienu vakaros. Pirmdienās un trešdienās treniņi notiek no pulksten 16.30 līdz 18, bet
piektdienās – no pulksten 17.45 līdz 19.
LLU studentiem badmintona nodarbības
ir bez maksas, bet citiem interesentiem
sporta centra kasē ir jāiegādājas mēneša
abonements, kas maksā 10 eiro. Centra
rīcībā ir Pasaules badmintona federācijas
skolu programmas «Shuttle Time» inventārs – 16 badmintona raketes, kuras
izmanto LLU ārzemju studenti, kā arī
vietējie iesācēji. LLU sporta centra lielajā
zālē ir ierīkoti četri badmintona laukumi,
bet mazajā zālē – viens.

Sporta pasākumi
23. martā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
23. martā pulksten 15.30 – Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts
hokejā: «JLSS U-11 A» – «Vilnius SLRA»;
pulksten 18.30 – «JLSS U-17» – «Baltie
vilki» (ledus hallē).
24. martā pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).
24. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle
meitenēm: «Jelgava U17S» – «BJBS
Rīga/Rīdzene 2 U17S» (sporta hallē).
24. martā pulksten 12 – Latvijas
čempionāta volejbolā sievietēm 1/4
fināls: «Jelgava/LLU» – «Mārupes SC»
(sporta hallē).
24. martā pulksten 15 un 30.
martā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts basketbolā (sporta hallē).
26. martā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 48. spartakiāde «Drošie un
veiklie» (sporta hallē).
28. martā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 48. spartakiāde florbolā
(sporta hallē).
29.–31. martā – Starptautisks hokeja turnīrs «Riga Cup 2019» (ledus hallē).
30. martā pulksten 12.30 – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle:
«Jelgava 2 U19V» – «Kandava U19V»
(sporta hallē).
31. martā pulksten 10 – galda tenisa čempionāta 6. kārta (sporta hallē).
31. martā pulksten 15 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
31. martā pulksten 15.45 – Latvijas
bērnu un jaunatnes čempionāts hokejā: «JLSS U-11 B» – «LSSS»; pulksten
17.15 – «JLSS U-13» – «Pārdaugava 04»
(ledus hallē).

Jelgavā nedēļas nogalē – četras pārbaudes spēles
 Ilze Knusle

Lai gan «Optibet» futbola
Virslīgas čempionātā šobrīd
ir pauze, jelgavniekiem šajā
nedēļas nogalē būs iespēja
apmeklēt vairākas futbola
spēles, kas norisināsies FK
«Jelgava» treniņbāzē Kārklu ielā 6.
Šonedēļ Jelgavā pilsētas futbola
kluba bāzē treniņnometni aizvada
Latvijas U-19 futbola izlase galvenā
trenera Jakuba Dovalila vadībā. Latvijas Futbola federācijas pārstāvis
Toms Ārmanis skaidro, ka Latvijas
U-19 izlase gatavojas oktobrī gaidāmajām Eiropas čempionāta atlases
spēlēm un šis ir viens no sagatavošanās posmiem. Turklāt izlase jau
iepriekš iepazinusies ar treniņapstākļiem Jelgavā, jo pirmo treniņnometni te aizvadīja februārī. Nometnes
izskaņā mūsu U-19 izlasei paredzētas
arī divas pārbaudes spēles pret vienaudžiem no Armēnijas. Pirmā spēle
notiks 22. martā pulksten 14.30, otrā
– 24. martā pulksten 16. Skatītājiem
ieeja uz abām spēlēm būs bez maksas.

Tiksies ar «Žalgiri»

Lai gan Virslīgā ir pārtraukums, FK

«Jelgava» gatavosies savai nākamajai
spēlei, kas paredzēta 30. martā izbraukumā pret «RFS». Papildus ierastajam
treniņprocesam jelgavnieki kluba bāzē
23. martā aizvadīs pārbaudes spēli
pret Lietuvas Augstākās līgas vienību
Kauņas «Žalgiris». Spēles sākums
– pulksten 13. «Zinot, ka Virslīgas
čempionātā būs pārtraukums, jau
gada sākumā ieplānojām pārbaudes
spēli, jo tagad, kad sācies čempionāts,
ir svarīgi spēlēt, atstrādāt sadarbības.
Tāpat šī būs iespēja sevi parādīt futbolistiem, kuri pirmajās spēlēs laukumā
pavadīja mazāk laika vai vispār nedevās,» norāda FK «Jelgava» galvenais
treneris Marians Pahars. Viņš stāsta,
ka jelgavniekiem ar Kauņas klubu
izveidojušās draudzīgas attiecības –
mūsu komanda jau viesojusies pie viņiem, bet tagad viņi brauks pie mums.
Jāpiebilst, ka pēc Jelgavas un Kauņas komandu mača kluba sporta bāzē
paredzēta vēl viena spēle – pulksten
18 tiksies Igaunijas čempionvienība
«Nõmme Kalju» no Tallinas un Lietuvas vicečempioni Viļņas «Žalgiris».
Jelgavas kluba direktors Armands Peilāns skaidro, ka komandas meklējušas
kvalitatīvu laukumu, kur aizvadīt
savstarpējo spēli, turklāt Jelgava ir
ģeogrāfiski izdevīga vieta, jo atrodas
apmēram pa vidu abu klubu mājvietai.

Futbola līdzjutējiem Jelgavā šajā nedēļas nogalē būs iespēja apmeklēt vairākas
spēles. Latvijas U-19 futbola izlase, kura gatavojas oktobrī gaidāmajām Eiropas čempionāta atlases spēlēm un šonedēļ Jelgavā aizvada treniņnometni,
pārbaudes mačos tiksies ar Armēnijas vienaudžiem, FK «Jelgava» uzņems
Kauņas «Žalgiri», bet Jelgavu par savstarpējā dueļa norises vietu izraudzījušās
Igaunijas un Lietuvas galvaspilsētu komandas.
Foto: Ivars Veiliņš
Skatītājiem uz abām spēlēm ieeja būs četri spēlētāji, kuri izsaukti uz valstsvienību. Trīs FK «Jelgava» futbolisti
bez maksas.
– aizsargs Ivo Minkevičs, pussargs
Izsaukti uz izlasi
Daniils Hvoiņickis un uzbrucējs AiPārbaudes spēlē pret lietuviešiem vars Emsis – piedalās treniņnometnē
Jelgavas komandai nevarēs palīdzēt Turcijas pilsētā Antālijā Latvijas U-21

futbola izlases sastāvā. Izlase startēs
pārbaudes spēļu turnīrā «Antalya
Cup», aizvadot trīs spēles – pret vienaudžiem no Kazahstānas (22. martā),
Maķedonijas (24. martā) un Ukrainas
(26. martā). Turnīrā piedalīsies piecu
valstu izlases, un katrai būs pa trim
spēlēm. Lai noteiktu komandu izkārtojumu tabulā, tiks ņemti vērā to
iekrātie punkti trīs mačos. Jāpiebilst,
ka U-21 izlases galvenais treneris
ir jelgavnieks Dainis Kazakevičs un
viņam palīdz Sergejs Golubevs. Savukārt FK «Jelgava» leģionārs kiprietis
Stilianoss Panteli izsaukts uz savas
valsts U-21 izlasi.
«Man, kurš ir bijis visās Latvijas
izlasēs, sākot no jauniešu vecuma
līdz lielajai valstsvienībai, turklāt
arī trenera statusā, tas ir kā balzams
dvēselei. Izsaukums uz jebkuru
valstsvienību ir prestiži gan spēlētājam, gan klubam, jo viens no kluba
uzdevumiem ir gatavot spēlētājus
izlasei. Šoreiz gan neviens no Jelgavas
komandas futbolistiem nav iekļauts
lielajā izlasē, bet jābūt pacietīgiem
un jārāda labs sniegums Latvijas
čempionātā – no komandas rezultāta
ir atkarīgas arī katra futbolista individuālās iespējas, tostarp iekļūšana
izlases trenera redzeslokā,» norāda
M.Pahars.
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Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Pasta ielā 32,
Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole» izsludināšanu

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā, īstermiņa
nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 05.04.2019. 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 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005559.

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Krasta ielā 9,
Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai), īstermiņa
nomas tiesību izsole» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras
kafejnīcas izvietošanai), īstermiņa nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 05.04.2019. plkst.13.30.
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 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005559.

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā
(vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu
iznomāšanai), īstermiņa nomas tiesību izsole» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai), īstermiņa nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 05.04.2019. plkst.13.15.
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 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005559.

SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) –
mūsdienīga ārstniecības iestāde ar plašu ārstniecības
pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu – aicina darbā
RADIOLOGU(-ĢI) DIAGNOSTU(-I)
Pamata darba pienākumi:
• veikt krūšu kurvja, muskuļu-skeleta,
kuņģa-zarnu trakta, sirds asinsvadu
sistēmas, uroģenitāla trakta rentgenoloģisku
izmeklēšanu;
• savlaicīgi informēt primārās veselības
aprūpes ārstus par pacientiem, kuriem nepieciešama steidzama stacionāra ārstēšana
vai aktīva mājas vizīte;
• kvalitatīvi un precīzi noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība (ārsta
diploms);
• radiologa diagnosta sertifikāts;
ERGOTERAPEITU(-I)
Pamata darba pienākumi:
• pildīt darba pienākumus atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktai kompetencei,
izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas;
• patstāvīgi veikt pacientu/klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas
novērtēšanu un funkcionālo traucējumu
noteikšanu, kā arī vides pieejamības un
tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/
vai atbilstības izvērtēšanu;
• veikt konsultatīvo un profilaktisko darbu;
• piedalīties profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību;
• rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.
Prasības:
• augstākā medicīniskā izglītība;

• reģistrācija Ārstniecības personu valsts
reģistrā;
• valsts valodas zināšanas, krievu valodas
un vēlamas angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus;
• koleģialitāte.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 1079 EUR
– un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena
nostrādāta gada.
• ergoterapeita sertifikāts;
• reģistrācija Ārstniecības personu valsts
reģistrā;
• valsts valodas zināšanas, vēlamas
krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas zinātnes un prakses sasniegumus.
Piedāvājam:
• nepilnu vai pilnu darba slodzi;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 950
EUR – un sociālās garantijas;
• darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• ērtu darba grafiku;
• paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus, konferences,
kongresus;
• veselības apdrošināšanu pēc viena
nostrādāta gada.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci, lūgums
sūtīt pa e-pastu jp@jp.lv vai iesniegt personīgi Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 10, 412. kabinetā.
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Jelgavas vecmātei pasniedz
Gada balvu medicīnā
 Anastasija Miteniece

Latvijas Ārstu biedrība
sadarbībā ar Veselības
ministriju ceremonijā
«Gada balva medicīnā 2018» tradicionāli
pateicās par darbu
valsts medicīnas speciālistiem. Nominācijā
«Gada vecmāte» balva
pasniegta Jelgavas
pilsētas slimnīcas vecmātei Sanitai Zemītei.
Šogad Gada balva medicīnā
pasniegta 15 nominācijās, no
kurām astoņās apbalvojamos
izvirzīja Latvijas iedzīvotāji.
Nominācijā «Gada vecmāte» iedzīvotāji visvairāk balsojuši par
jelgavnieci S.Zemīti. Viņa Jelgavas pilsētas slimnīcā strādā kopš
2000. gada – 19 gadu garumā
pieņem dzemdības, bet 15 gadus
aprūpē un ik dienu vada ap 30
topošo māmiņu grūtniecību.
«Biju ļoti pārsteigta, uzzinot,
ka cilvēki mani jau otro gadu ir
pieteikuši nominācijai – tā taču
parasti nenotiek! Saprast, ka
mani novērtē klientes, ir labākā
godalga,» tā vecmāte, papildinot,
ka viņas darbā ļoti svarīgs ir
arī komandas darbs, tādēļ lielu
pateicību par atbalstu un gūto
pieredzi viņa izsaka Jelgavas
pilsētas slimnīcas Dzemdību
nodaļas un Ambulatorās nodaļas kolēģiem, savukārt ģimenei
– par sapratni un izturību.
S.Zemīte stāsta, ka savulaik
par vecmāti kļuvusi, iedvesmojoties no savas vecmātes

Foto: no Latvijas Ārstu biedrības arhīva
pirmā bērniņa gaidībās. «Spilgti
atceros, kā, esot grūtniece, pie
savas vecmātes jutos aprūpēta
un vienmēr gaidīta. Tas manī
rosināja domas, ka arī mani šāda
profesija varētu darīt laimīgu,»
atminas S.Zemīte, uzsverot: uzsākot darba gaitas kā vecmātei,
pārliecība apstiprinājās. «Man ir
ļoti paveicies, jo mani uzaicināja
darbā Jelgavas pilsētas slimnīcā
uzreiz pēc mācībām. 2000. gadā
tā bija pārsteidzoša veiksme,
jo vakances dzemdību nodaļās
tajā laikā bija uz izķeršanu.
Kad sāku strādāt, sapratu, ka
esmu sava darba fanātiķe, un
citādāk te nemaz nevar būt.
Es neskaitu darba stundas un
saprotu, ka arī pēc nostrādātas
dienas slimnīcā mana darbdiena
nebeidzas, jo man jebkurā brīdī

jābūt sasniedzamai – atbalsts
grūtniecei ir nepieciešams arī
ārpus pieņemšanas laika,» teic
S.Zemīte, atzīstot, ka būt mobilai nācies dažādās dzīves situācijās – steigties uz klientes dzemdībām no sava bērna izlaiduma,
radinieku dzimšanas dienām un
pat no atvaļinājuma ārzemēs.
Bet lielākais gandarījums ir būt
klāt – no pirmajiem grūtniecības
mēnešiem līdz pirmajām bērna
dzīves stundām.
Vecmāte vērtē, ka lielākais
izaicinājums ikdienas darbā ir
prasmīga komunikācija. «Cilvēki ir ļoti dažādi, tādēļ ir jāmāk katram atrast pieeju – ir
grūtnieces, ar kurām jārunā
ļoti uzmanīgi, jo viņas saasināti
uztver jebkuru informāciju, bet
ir topošās māmiņas, kurām viss

jāsaka tieši, bez gariem ievad
vārdiem,» teic S.Zemīte. Viņa
norāda, ka galvenais vecmātes
uzdevums ir panākt topošās
māmiņas uzticēšanos – tad arī
sadarbība izdodas veiksmīga,
bet grūtniecība – maksimāli
komfortabla. «Cenšos, lai katra māmiņa grūtniecības laikā
justu, ka viņa ir īpaša, gaidīta,
un viņas rūpes vienmēr tiktu
uzklausītas,» par ikdienas darbu
stāsta S.Zemīte.
Kolēģi Jelgavas pilsētas slimnīcā S.Zemīti raksturo kā saprotošu, atsaucīgu savas jomas profesionāli, uz kuru vienmēr var
paļauties. Savukārt māmiņas,
kuras pieteica viņu nominācijai,
atzīst – viņa ir vecmāte, kura bijusi blakus arī grūtākajās dzīves
situācijās un jau grūtniecības
laikā kļuvusi teju par ģimenes
locekli.
Jelgavas vecmāti sveica bijusī veselības ministre «MFD
Veselības grupas» galvenā ārste
ginekoloģijā Ingrīda Circene,
pasniedzot mākslinieka Armanda Jēkabsona veidoto statueti «Dzīvības asns», kas ir kā
atgādinājums par dzīvības un
veselības vienotību.
Jāpiebilst, ka Gada balva medicīnā pasniegta jau devīto reizi
un ik gadu tā ir iespēja pateikt
paldies profesionālajiem un nesavtīgajiem mediķiem. Kopumā
sabiedrības balsojumā paldies
teikts 2746 dažādiem medicīnas
speciālistiem, un visaugstāk cilvēki mediķos novērtējuši profesionalitāti, zināšanas, uzticību,
pacietību un spēju komunicēt.

Izsūta paziņojumus par EP vēlēšanu iecirkņiem
Latvijas pilsoņiem, kuriem ir
spēkā esoša dzīvesvietas deklaPilsonības un migrācirācija kādā no Latvijas pašvaldījas lietu pārvalde sākubām. Kopumā paredzēts izsūtīt
si izsūtīt paziņojumus
1 388 858 vēstules. Ja tuvāko
par Eiropas Parlamendivu nedēļu laikā vēlētājs pazita (EP) vēlēšanām. Ar
ņojumu nesaņems, savs vēlēšanu
šiem paziņojumiem
iecirknis būs jānoskaidro pašam.
vēlētāji tiks informēti
To var izdarīt arī šobrīd tiešsaispar EP vēlēšanu dienu,
tē Pilsonības un migrācijas lietu
vēlēšanu iecirkni, kurā
pārvaldes mājaslapā www.pmlp.
jābalso, kārtas numugov.lv. Tāpat noskaidrot iecirkni,
ru iecirkņa vēlētāju
kurā jābalso, iespējams, zvanot
sarakstā un iecirkņa
pa Centrālās vēlēšanu komisijas
darba laiku. Plānots,
uzziņu tālruni 67049999. Tālka šādas vēstules pa
ruņa darba laiks – darbdienās
pastu uz deklarētās
no pulksten 8 līdz 20, bet 24. un
dzīvesvietas adresi Lat25. maijā – no pulksten 7 līdz 24.
vijā iedzīvotāji saņems
Ja sākotnēji piešķirtais vēlētuvāko divu nedēļu
šanu iecirknis balsošanai nav
laikā.
ērts, līdz 7. maijam to iespējams
mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu
Centrālajā vēlēšanu komisijā iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.
informē, ka paziņojumi tiks To var izdarīt elektroniski –
nosūtīti visiem balsstiesīgajiem šādā gadījumā nepieciešams

 Anastasija Miteniece

autentificēties, izmantojot droša
elektroniskā paraksta viedkarti,
personas apliecību vai internetbankas autentifikācijas līdzekli.
Tāpat pieteikumu par iecirkņa
maiņu no šodienas var iesniegt
klātienē jebkuras pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai Latvijas Republikas
diplomātiskajā vai konsulārajā
pārstāvniecībā. Mainot iecirkni
klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība.
EP vēlēšanas Latvijā notiks
25. maijā, un vēlēšanu iecirkņi
balsošanai būs atvērti no pulksten 7 līdz 20. EP vēlēšanās
visās ES dalībvalstīs vēlētāju
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru,
kas nozīmē, ka katrs balsstiesīgais pilsonis ir iekļauts noteikta
iecirkņa vēlētāju sarakstā, kurā
jābalso vēlēšanās. Citā iecirknī
balsot nevar. 21., 22. un 23. maijā
visos Latvijas vēlēšanu iecirkņos

dažas stundas dienā būs iespēja
nobalsot iepriekš. Balsošanas
dokuments EP vēlēšanās ir pase
vai personas apliecība. Iedzīvotājiem, kuriem ir tikai personas
apliecība, šajās vēlēšanās vēlētāja apliecība nebūs nepieciešama.
Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo
ārvalstīs, EP vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu vai
kādā no ārvalstīs izveidotajiem
vēlēšanu iecirkņiem – gan balsošanai pa pastu, gan balsošanai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs
jāreģistrējas iepriekš. Vairāk par
šo iespēju var uzzināt Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir arī citu ES dalībvalstu
pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā,
– lai varētu izmantot balsstiesības Latvijā, viņiem jāiesniedz
pieteikums Centrālajā vēlēšanu
komisijā līdz 25. aprīlim.

Skolēni brīvlaikā kārto velosipēda vadītāja eksāmenu
lielo interesi – pieteikumu bija tik
daudz, ka esam nokomplektējuši
Iespēju apmeklēt bērnu
vēl vienu grupu, kas nodarbības
bibliotēkas «Zinītis» orapmeklēs jūnija sākumā, kad
ganizēto Veloskolu, apbūs noslēdzies mācību gads,»
gūstot ceļu satiksmes
stāsta bērnu bibliotēkas «Zinītis»
noteikumus, pavasavadītāja Baiba Karčevska. Viņa
ra brīvlaikā izmantoja
atklāj, ka ideju par šādu nodar26 skolēni. Pagājušo
bību organizēšanu bibliotēkas
piektdien viņi bibliotēkolektīvs aizguvis no citu kolēģu
kā kārtoja eksāmenu
pieredzes. «Pieredzes semināros
velosipēda vadītāja apnoskaidrojām, ka vecāki ļoti
liecības iegūšanai.
atzinīgi vērtē šādas nodarbības,
tādēļ izmantojām brīvlaiku, kad
«Veloskolas nodarbības «Zi- bibliotēkā ir mazāk apmeklētāju,
nītī» organizējām pirmoreiz un lai mierīgā gaisotnē izglītotu bēresam patīkami pārsteigti par nus par ceļu satiksmes drošību,»

 Jana Bahmane

norāda «Zinīša» vadītāja.
No pirmdienas līdz trešdienai
Veloskolas dalībnieki – lielākoties
skolēni 10–12 gadu vecumā –
apguva tēmas «Drošība uz ceļa.
Termini. Ceļa zīmes», «Veloceliņi
un novietojums uz brauktuves.
Signāli», «Krustojumi. Tikšanās
ar policijas pārstāvi», bet ceturtdien notika izzināto tematu
atkārtošana. «Veloskolas dalībniekiem arī noorganizējām tikšanos
ar Valsts policijas pārstāvjiem
– skolēni mācījās ceļu satiksmes
regulētāju žestu nozīmi, kā arī
policisti bērniem stāstīja par atbildību, ko uzliek iegūtā velosipēda

vadītāja apliecība,» papildina
B.Karčevska.
No 26 Veloskolas dalībniekiem
eksāmenu veiksmīgi nokārtoja 20,
bet pareizi uz visiem desmit jautājumiem atbildēja divi. «Pieteikties
Veloskolai pamudināja mamma,
jo es bieži pārvietojos ar riteni.
Nodarbībās ieguvu daudz jaunu
zināšanu – agrāk ceļa zīmēm nepievērsu uzmanību, bet tagad ar
interesi tās pētu un beidzot arī saprotu, ko katra nozīmē. Eksāmenā pieļāvu divas kļūdas – uzskatu,
ka bija daudz āķīgu jautājumu,»
stāsta 4. klases skolniece Kristīne.
Viņa tāpat kā citi skolēni atzīst,

ka Veloskolā iegūtās
zināšanas,
gatavojoties eksāmenam,
papildinājusi arī
mājās. «Ar
riteni braucu jau no piecu gadu vecuma,
tādēļ brīvlaikā izmantoju iespēju
nokārtot velosipēda vadītāja
apliecību – nu varēšu braukāties
biežāk! Man ir prieks, ka tagad
labāk saprotu ceļa zīmes un jūtos
drošāk,» saka 4. klases skolnieks

Foto: no JV arhīva
Gustavs. Bet Veloskolas dalībnieks Kristiāns atklāj, ka par ceļu
satiksmes drošību daudz zinājis
arī iepriekš, jo palīdzējis gatavoties eksāmenam vecākajai māsai.
Velosipēda vadītāja apliecību
skolēni iegūs pēc divām nedēļām.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» (turpmāk – JPPI
«Pilsētsaimniecība») pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 119,36 m³, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma «Šūmaņu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 09000310006.
2. Izsole notiks 2019. gada 29. martā plkst.10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14.
kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Sludinājumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019. gada 27. martam, iepriekš sazinoties ar mežzini
Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2019. gada 29. martā plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3100,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 310,00 euro jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku cirsmas izsoles nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lietuvas šosejā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža»
17. punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršanas iecere zemes
vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr.09000170368, blakus īpašumam Lietuvas šosejā 70, Jelgavā.
Publiskā apspriešana notiek no 21.03.2019. līdz 04.04.2019. (ieskaitot).
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī
pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība»/«Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt pa e-pastu dome@dome.
jelgava.lv, Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas
pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) ir
starptautisks metālapstrādes uzņēmums, viens no
lielākajiem ražošanas uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā. Pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas.
SIA «East Metal» galvenā ražotne atrodas Dobelē ar struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī. Kopā
uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 600 darbinieku.
Savam kolektīvam aicinām pievienoties
INŽENIERI RASĒTĀJU Tehniskajā nodaļā (darbam Dobelē)
Darba pienākumi:
• tehniskās dokumentācijas izstrāde pēc klienta
rasējumiem;
• tehniskās dokumentācijas sistematizēšana;
• palīgierīču konstruēšana ražošanas
vajadzībām;
• piedāvājumu sagatavošana jaunajiem
pasūtījumiem;
• CNC programmu izstrāde plazmas griešanas
mašīnām.
Prasības:
• vidējā vai augstākā tehniskā izglītība;
• labas datorprasmes («MS Office»,
«AutoCAD»);

• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi;
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas
spējas, kas orientētas uz rezultātu).
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā stabilā un augošā
uzņēmumā;
• bruto atalgojumu 1000–1500 EUR;
• apmācību, atbilstošu uzņēmuma specifikai;
• iespēju mācīties un pilnveidoties;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās
garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.

METĀLAPSTRĀDĀTĀJU (darbam Dobelē)
Darba pienākumi:
• veikt dažādus metālapstrādes darbus.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā –
vienā no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem
metālapstrādes nozarē Latvijā;
• bruto stundas likmi 4–7 EUR;

• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās
garantijas;
• nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbavietu Dobelē un nodrošinātu darbinieku
transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.

CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv. Tālrunis 63781825, 28626844
(kontaktpersona – personāla vadītāja Dace).

Jaunizveidots «Skonto» grupas uzņēmums
(reģ.Nr.40203099258), kas nodarbojas ar
ēku fasādes apšuvuma paneļu ražošanu un
eksportē 100% savas produkcijas,
aicina pievienoties savai komandai
PROJEKTĒTĀJU NODAĻAS VADĪTĀJU.
Prasības:
• augstākā izglītība būvniecībā;
• labas datorprasmes – «MS Office», «AutoCad»
(pieredze darbā ar «Teklu» un statiskās slodzes
aprēķina programmatūrām tiks uzskatīta par
priekšrocību);
• spēja orientēties tehniskajā dokumentācijā;
• labas organizatora prasmes.
Piedāvājam:
• aizraujošu un dimnamisku darbu starptautiskā
uzņēmumā lielas grupas ietvaros;
• atalgojumu atbilstoši pieredzei un kvalifikācijai
(2000–2800 EUR (bruto));
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• darbavietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• nepieciešamās apmācības profesionālai
izaugsmei.
Ja atbilstat prasībām, amata pretendentus
lūdzam pieteikties līdz 20. aprīlim, CV un
pieteikuma vēstuli nosūtot pa e-pastu diana.
volineca@skontocc.com vai pastu: Viskaļu iela
78B, Jelgava, LV-3008, ar norādi «Pieteikums
konkursam «Projektētāju nodaļas vadītājs».

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.29875546.
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (60) meklē šofera darbu – ir B, C,
E kategorija, stāžs – 36 gadi, 95. kods
jāatjauno. T.20525623.
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.

Līdzjūtības
Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.
Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst – atvirzīt.
(V.Kokle-Līviņa)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar tuviniekiem, no kolēģes
Guntas Gulbes atvadoties.

Seko mums: facebook.com

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

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

27. martā pl. 1715

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
Tā iemirdzas un nodziest,
Paliek klusums, neizteikti vārdi...
(I.Auziņš)

Dokumentu

Personāla

25. martā pl. 1715

26. martā pl. 1000

pārvaldības
arhīva pamati
pamati

Kaligrāfija
iesācējiem
1. aprīlī pl. 1730

SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

lietvedība

Vācu val. Angļu val.
pl.17:30

pl.18:00
Angļu valoda
Ceļojumiem
ceļojumiem

9. martā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mudītei
Kalniņai, dzīvesbiedru mūžībā
pavadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Skumju brīdī esam kopā ar Evas
Sintijas Urbules ģimeni, tēti mūžības
ceļā pavadot.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3. m2
klases skolēni, vecāki un klases audzinātāja

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

pakalpojumu sniegšanai
4. aprīlī pl. 1000

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedības kārtošana
lauksaimniekiem
10. aprīlī pl. 1000

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R.Skujiņa)

11. aprīlī pl. 1000

S!

AKSA

BEZM

Bērnu (0-7 gadi)
emocionālā audzināšana
!

KSAS

A
BEZM

Pusaudžu
emocionālā audzināšana
S!

AKSA

BEZM

9. aprīlī,
plkst. 17:30
aprīlī,
11. aprīli,
plkst. 17:30

Garīgā un emocionālā veselība

Vecumam 65+
Vecumam 54+
25. martā, plkst. 14:00 20. maijā, 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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Lienu,
no tēva atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās
esam kopā ar Irinu Ļiļikinu, no tēva uz
mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DZIDRA GOLUBEVA (1924. g.)
ŅINA TIHONOVA(1953. g.)
HARIJS URBULIS (1953. g.)
FELICITA ŠNĒ (1930. g.)
DAINA GINTERE (1940. g.).
Izvadīšana 23.03. plkst.13 no Meža
kapu kapličas.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Pasākumi pilsētā
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).
24. martā pulksten 16 – koncerts «Gavēņa laika mūzika». Muzicē – Jelgavas
katoļu katedrāles koris un mūzikas ansamblis «Viatoribus» no Šveices. Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas katoļu katedrālē).
25. martā pulksten 14 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
26. martā pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās ar autoru Oskaru Tarvidu «Eju
varavīksnes ceļu». Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
26. martā pulksten 19 – koncerts «Piazzolla. Lācis. Tango variācijas» (5+). Piedalās:
A.Noviks (akordeons), S.Šteinbergs (vijole), R.Melderis (vijole), A.Štrāls (alts), A.Paukšēns (čells), R.Ozols (kontrabass). Programmā: A.Pjacolla, K.Lācis, M.Nisinmans, R.Mendisabals, P.Data. Piedāvā – «Latvijas koncerti». Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).
27. martā pulksten 18 – sarunu cikls «Cepums ar slavenību», viesis – radio un TV
personība Toms Grēviņš. Dalība – bez maksas (kafejnīcas «Silva» 2. stāvā Driksas ielā 7/9).
28. martā pulksten 14 – Andas Stankevičas radošo darbu izstādes «Līdzsvaru
meklējot» atklāšana (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
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... Režisore – D.Vilne. Scenogrāfs – I.Pirvics. Biļešu cena
– 3–5 € (kultūras namā).

Jauniešus aicina skatīties
latviešu kino zelta fonda filmas
 Jana Bahmane

«Runājot ar Jelgavas Jauniešu centra apmeklētājiem un aizvadot
kopīgas aktivitātes, secinājām, ka viņi maz zina par latviešu kino
– par daudzām filmām ir dzirdējuši, bet nav tās noskatījušies –,
tādēļ šogad uzsākām organizēt kino pēcpusdienas un rīkot viktorīnas par redzētajām filmām,» stāsta Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere. 28. martā
pulksten 16 Jelgavas Jauniešu centrā Skolotāju ielā 8 notiks kino
vakars un kino erudīcijas spēle jauniešiem – tematiskā pēcpusdiena būs veltīta kinofilmai «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».
L.Vovere skaidro, ka šīs iniciatīvas
mērķis ir popularizēt jauniešu vidū
latviešu zelta fonda filmas, taču tāpat
plānots demonstrēt mācību un citas
latviešu filmas, kas sasaucas ar Jauniešu
centra aktualitātēm. «Pirmā filma, ko
demonstrējām, bija kinolente «Tās dullās
Paulīnes dēļ», bet februārī skatījāmies
mācību filmu skolēniem «Katrīna»,
jo tā sasaucās ar tematu par jauniešu
problēmām, ko aktualizējām centrā.
Abas filmas bija vien aptuveni pusstundu garas – izvēlējāmies tās apzināti, lai
ieinteresētu skatīties latviešu kino. Bet
šomēnes būs iespēja redzēt latviešu kino

«Rotā» skanēs «Ūdens balss»
 Jana Bahmane

«Nav nozīmes tam, kādi
mēs esam un kā mums
iet, mēs dziedāsim tik un
tā,» ar šādu pārliecību
2003. gadā tika izveidots
jauktais koris «Tik un tā»,
kas 30. martā pulksten 17
ar koncertu «Ūdens balss»
kultūras namā «Rota» atzīmēs savu 15. jubileju.
«Jubilejas koncerts bija paredzēts
pērn, bet Dziesmu un deju svētku
un valsts simtās jubilejas gadā visi
kori vairāk vai mazāk tendēti uz
vienu repertuāru, turklāt laiks pēc
svētkiem ir piemērotākais jauniem
meklējumiem. Tā kā paši dzīvojam pilsētā pie Lielupes un mums,
latviešiem, ir sava jūra, jubilejas
koncertprogrammā «Ūdens balss»
apkoposim dziesmas par upēm. Tie
būs latviešu komponistu – Raimonda Paula, Ulda Stabulnieka, Kārļa
Lāča – un citu autoru skaņdarbi,»
koncertprogrammu ieskicē jauktā
kora «Tik un tā» mākslinieciskais
vadītājs Guntis Galiņš.
Muzikālo apvienību «Tik un tā»
pirms XXIII Vispārējiem latviešu
dziesmu un XIII Deju svētkiem 2003.
gadā izveidoja domubiedru grupa,
kas atdalījās no kāda kolektīva, jo
vēlējās strādāt ar citu pieeju. «Man
pateica: tev būs tikai jādiriģē!»,» ar
smaidu atminas G.Galiņš, papildinot,
ka sākumā «Tik un tā» sevi pieteica

Foto: no LNKC arhīva
kā vokālā grupa, bet šobrīd korī ir
ap 25 dziedātāju. «Protams, šajos
gados ievērojami mainījies kolektīva sastāvs, arī mēs paši kļūstam
vecāki, bet laiks ir pagājis ļoti ātri.
Mēs neesam tradicionāls koris, tādēļ
mēdzam sevi saukt par muzikālo
apvienību. Mūsu pamata koncepcija
ir piedalīties interesantos projektos
– tādos, kuros, iespējams, neizvēlas
piedalīties citi kori. Esam daudz
ceļojuši pa Latvijas miestiņiem,
uzstājušies nelielās baznīcās. Mums
ir sadraudzības kolektīvi Lietuvā,
Igaunijā, Norvēģijā. Tāpat mūsu ilggadējā tradīcija ir dalība Piena paku
laivu regatē. Vienmēr esam atvērti
kaut kam jaunam,» stāsta kolektīva

mākslinieciskais vadītājs.
«Tik un tā» lepojas ar divkārtējiem
panākumiem Dziesmu un deju svētku tautas tērpu skatēs – 2013. un
2018. gada svētkos jelgavnieki koru
un koklētāju ansambļu grupā ieguva 1. vietu. «Mums ir izveidojusies
tradīcija, ka ikviens kora dalībnieks
pats sev gādā tautastērpu, lai katrs
dziedātājs būtu atšķirīgs un nestu
tērpu, kas vislabāk raksturo viņu
pašu. Lielākoties dalībnieki izvēlas
tērpus, kas atbilst viņu dzimtajai
vietai,» tā jauktā kora vadītājs.
«Tik un tā» 15 gadu jubilejas koncerts «Ūdens balss» kultūras namā
«Rota» izskanēs 30. martā pulksten
17. Ieeja – bez maksas.

Ceļojums kopā ar sevi – maģiskā Aļaska

klasiku «Limuzīns Jāņu nakts krāsā»,»  Jana Bahmane
norāda L.Vovere.
«Tā savvaļa un skati, kas
Kino pēcpusdienas Jelgavas Jauniešu
aptver Aļasku, nav vārdiem
centrā var apmeklēt ikviens jaunietis
aprakstāmi, un cilvēki tur
13–25 gadu vecumā. Iepriekš nav jāspēj novērtēt un priecāties
piesakās.
par katru dzīves notikuJāatgādina, ka Jelgavas Jauniešu
mu,» atklāj ceļotājs Nils
centrs Skolotāju ielā 8, 3. stāvā, pirmdieAleksis, kurš Jelgavas reģionās un piektdienās atvērts no pulksten
nālā Tūrisma centra organi13 līdz 19, bet pārējās darbdienās – no
zētajā tematiskajā tūrisma
pulksten 13 līdz 20. Centru bez maksas
vakarā Jelgavas Svētās
var apmeklēt ikviens interesents, atnāTrīsvienības baznīcas tornī
kot sev ērtā laikā. Jauniešiem ir pieejaviesosies 28. martā pulkma ne vien centra infrastruktūra, bet
sten 18. Vakars «Maģiskā
arī jaunatnes lietu speciālistu atbalsts.

CEPUMS
AR SLAVENĪBU
ikmēneša sarunu cikls ar radošām un iedvesmojošām personībām

Ceturtdiena, 2019. gada 21. marts

Aļaska» būs veltīts ceļojumam uz ASV Aļaskas štatu.

«Iecere doties uz Aļasku man
radās jau 2011. gadā. Tad kopā ar
draugiem dvīņu brāļiem Dāvidu
un Matīsu sākām ceļot – sākumā
pa Latviju, tad pa Eiropas valstīm.
Kādu piektdienas vakaru izdomājām, ka ar velosipēdiem dosimies

padzīvot netālu no Kāla ezera, bet
nākamais brauciens ar stopiem mūs
jau aizveda uz Franciju…» atminas
N.Aleksis, kurš pirms pāris gadiem
kļuvis par solo ceļotāju. «Vienu
dienu attapos, ka man ir lidmašīnas
biļetes uz Ņujorku, bet pēc neilga
laika nokļuvu arī zemē, par ko biju
sapņojis, – Aļaskā».
Ceļotājs atklāj, ka Aļaskas klimats
ir ļoti līdzīgs Latvijas, taču vārdiem
nevar raksturot šīs zemes dabas
skaistumu. «Ja kāds vēlas pārliecināties, ka ir labs izdzīvotājs, es viņam
ieteiktu doties uz Aļasku, kuras meži
ir pilni lāčiem kā Rīga ar kaķiem,»
smaidot teic N.Aleksis, piebilstot,
ka, ceļojot vienatnē, viņš ne no viena
nav atkarīgs un neviens nav atkarīgs
no viņa. «Nav jābūt atbildīgam ne
par vienu – šis laiks ir dots sevis
apzināšanai un pilnveidošanai. Es
uzskatu, ka cilvēku grupa nespēj dot
to pašu enerģiju un tik labi integrēties vietējā sabiedrībā kā individuāls

ceļotājs,» papildina N.Aleksis. Viens
no skaistākajiem piedzīvotajiem brīžiem Aļaskā, kur viņš ieradās 2017.
gada vasarā, bija nonākšana pie tā
sauktā maģiskā busiņa, kas iezīmējas
grāmatā un filmā «Into the Wild», –
tas ir patiess stāsts par amerikāni,
kurš izvēlējies dzīvi vienatnē Aļaskā,
un šis pamestais autobusiņš kalpoja
par viņa patvērumu.
N.Aleksis norāda, ka šobrīd starp
ceļojumiem darbojas dažādos projektos Latvijā, bet nākotnē vēlas
kļūt par pilna laika ceļotāju. «Esmu
pateicīgs cilvēkiem, kas mani ir
atbalstījuši un palīdzējuši man piepildīt sapni par ceļošanu,» tā tūrisma
vakara viesis.
Tematiskajam tūrisma vakaram
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī jelgavnieki aicināti iepriekš
pieteikties pa tālrunu 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 2 eiro, bet pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.

Ar kazahu kultūru Jelgavā iepazīstinās
jaunizveidotais centrs «Saule»
 Jana Bahmane

TOMS
GRĒVIŅŠ
/DJ, Radio PIECI.LV ētera personība/
TV spēles “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs/

27. marts
18:00 - 19:30

kafejnīca SILVA, 2. stāvs
(Jelgava, Driksas iela 7/9)

/Cepumsarslavenibu /KultūrasUnMākslasCentrsNātre /www.natre.lv
Organizē/

Atbalsta/

Piesakies pasākumam tiešsaistē: ej.uz/cepumsarslavenibu

Jelgavas mazākumtautību
nacionālo kultūras biedrību
saimi papildinājis Latvijas Kazahstānas kultūras
centrs «Saule» – iniciatīvas
autore ir jelgavniece Ainura
Dabulova, kuras dzimtene
ir Kazahstāna. Viņa kultūras
centru izveidojusi ar mērķi
apzināt Latvijā dzīvojošos
kazahus un iepazīstināt jelgavniekus ar savas kultūras
vērtībām.
«Latvijā dzīvo dažādas tautības, bet
kazahu un citu Austrumu kultūru
pārstāvju nav daudz. Apmeklējot
pasākumus Jelgavā, redzu, ka ir plaši
pārstāvētas slāvu tautas, bet es gribētu jelgavniekus iepazīstināt arī ar
mūsu atšķirīgo, Āzijas tautām tuvo,

kultūru – tradicionālajiem tērpiem,
dejām, virtuvi,» stāsta A.Dabulova.
Kazahstānas kultūras centru «Saule» jelgavniece izveidoja aizvadītā gada
vasarā, pulcējot kazahus Rīgā, bet, tā
kā pati ir jelgavniece, biedrības darbību vēlas attīstīt savā pilsētā. «Mums
ir daudz skaistu nacionālo svētku,
piemēram, jaunais gads Novrūzs,
ko atzīmējam 22. martā. Šie svētki
godina pavasari, dabas atmošanos, un
ar pavasara atnākšanu mēs sagaidām
jauna gada sākšanos. Nākamgad šos
svētkus ar tradicionālajiem rituāliem
vēlamies atzīmēt arī Jelgavā,» atklāj
Kazahstānas kultūras centra vadītāja.
Viņas sapnis ir atvērt mūsu pilsētā
kazahu tradicionālo deju studiju,
pulcējot gan kazahus, gan arī citus
interesentus, kuri vēlas šīs dejas apgūt
augstā līmenī. «Es labprāt mācīšu
mūsu dejas ikvienam jelgavniekam,
kam interesē kazahu kultūra,» tā

A.Dabulova, papildinot, ka tas ir
veids, kā labāk izprast kazahu būtību,
izzināt tradicionālos tērpus.
«Dzīvojot Latvijā, esmu secinājusi,
ka daudzi latviešu vārdi skan līdzīgi
kazahu. Ar šādu domu arī izvēlējos
kultūras centra nosaukumu «Saule»
– kazahu valodā mēs to izrunājam
«sauļe», un tā nozīme ir tāda pati kā
latviešu valodā,» skaidro A.Dabulova.
«Kazahu kultūra ir ļoti atšķirīga
no mūsējās, tādēļ es pozitīvi vērtēju
Ainuras iniciatīvu veidot kazahu kultūras biedrību Jelgavā – viņai ir spars
strādāt un popularizēt savu kultūru
mūsu pilsētā,» piebilst Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga
Antuža.
Interesenti, kas vēlas uzzināt vairāk par kazahu kultūras centra
darbību vai pievienoties tam, aicināti
sazināties ar Sabiedrības integrācijas
pārvaldi pa tālruni 63023409.

