Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 195 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 21. marta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 13 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 152 dalībnieki.
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Ģimnāzijas rekonstrukcija
tuvojas noslēgumam
«Ģimnāzijas ēkas krāsojums bijis dažāds

– pēckara laikā tas bija gaiši rozā, 20.
gadsimta 90. gados bija dažādu nokrāsu
brūngana apdare, taču, kad tai līdzās
tika uzcelta sporta halle ar zili pelēku
metāla paneļu apdari, abas ēkas savā
starpā neveidoja saderīgu kopainu.
Tāpēc projektēšanas gaitā tika izvēlēts tāds krāsojums, kas būtu saskanīgs ar apkārtējo vidi. Turklāt
pelēkais tonis piestāv ģimnāzijas
20. gadsimta 30. gadu arhitektūras atturīgajai elegancei,»
stāsta PS «Arh studija» arhitekts Kaspars Cērps.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija
tuvojas noslēgumam
– ir paveikti apmēram
80 procenti no darbu
apjoma: atjaunota
ēkas fasāde, pārbūvēta
siltumtrase, izbūvēta
drenāža, ēkai nomainīti
visi logi un uzlikts jauns
jumts.
Saskaņā ar projektu vērienīgais
objekts ekspluatācijā jānodod līdz
jūlija beigām, lai jau 1. septembrī
tur atgrieztos ģimnāzijas audzēkņi. «Būvdarbu gaitai sekojam līdzi
skrupulozi – projekts ir ļoti sarežģīts gan tehnisko risinājumu, gan
veicamo restaurācijas darbu ziņā.
Skolas ēka celta 30. gados, tāpēc ir
svarīgi saglabāt pēc iespējas vairāk
vēsturisko elementu. Pēc kara
tā tika atjaunota ar tolaik pieeja-

majiem materiāliem un iespējām,
tāpēc būvniecības procesā parādās
dažādi defekti, ko nepieciešams
novērst,» norāda Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes galvenais speciālists
projektu īstenošanas jautājumos
Vilis Ļevčenoks.
Jau pagājušā gada vasarā būvnieki konstatēja, ka ēkai starp
klasēm ir nevis dzelzsbetona, bet
koka pārsegumi. Lai tos varētu
nomainīt, bija nepieciešamas izmaiņas būvprojektā, tādēļ darbu
izpildes termiņš tika pagarināts
par pieciem mēnešiem. Rekonstrukcijas gaitā līdzīgas problēmas
parādījās arī, piemēram, aktu zālē,
gaiteņos, un to novēršanai bija
vajadzīgi neplānoti darbi, kā arī
papildu izmaksas no pašvaldības.
Papildu resursus prasīja arī pašvaldības lēmums atjaunot vairākus
vēsturiskos elementus, piemēram,
aktu zāles lustras, bijušās sporta
zāles egles šaurdēļu grīdu, čugu-

na radiatorus, 30. gados ražotās
kāpnes un grīdas flīzējumu, logu
vitrāžas.
Arī tagad, sākot intensīvus
darbus telpās, ir radušās dažādas
problēmas, kas prasa risinājumu.
Piemēram, nepieciešama aktu
zāles pārseguma siju protezēšana, skatuves un 2. un 3. stāva
kolonnu pastiprināšana, aktu
zāles un mazās zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana, 4. stāva
torņa konstrukciju demontāža,
balkonu izbūve, akustisko griestu
izbūve bibliotēkā. Plānoto papildu
darbu izmaksas ir 1 144 731,85
eiro, kas jāsedz pašvaldībai, un
par to šodien jālemj Jelgavas domes deputātiem. Jāuzsver, ka šo
darbu veikšanai nav nepieciešams
pagarināt kopējo darbu izpildes
termiņu.
«Šobrīd telpās esam uzsākuši
apdares darbus, grīdu ieklāšanu,
durvju, slēdžu un lampu montāžu, kā arī norit pēdējie vājstrāvas

komunikāciju izbūves darbi,»
informē būvnieku PS «RERE
būve 1» projekta vadītājs Aigars
Ozoliņš. Kad projekts būs pabeigts, Jelgavas Valsts ģimnāzijas
kolektīvs atgriezīsies ēkā. Pašvaldības noslēgtie līgumi paredz, ka
līdz augustam būs piegādātas arī
mēbeles, nepieciešamais aprīkojums un iekārtas.
Skolas pārbūve notiek, pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētu projektu «Mācību
vides uzlabošana Jelgavas Valsts
ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā». Projekta kopējās
izmaksas ir 12 148 780,59 eiro,
tostarp attiecināmās izmaksas
– 9 432 598,08 eiro, no kurām
6 315 161 eiro ir ERAF finansējums, 3 117 437,08 eiro – Jelgavas
pašvaldības finansējums un valsts
budžeta dotācija. Neattiecināmās
izmaksas – 2 716 182,51 eiro, kas ir
Jelgavas pašvaldības finansējums.

Pirmais NĪN maksāšanas termiņš – 1. aprīlis

 Ilze Knusle

Šā gada pirmais nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksāšanas termiņš ir 1. aprīlis.
NĪN var maksāt avansā –
samaksājot visu aprēķināto
summu gan par ēkām, gan par
zemi līdz pirmajam maksājuma
termiņam – vai pa daļām līdz

norādītajiem termiņiem. Maksājuma termiņi 2019. gadā ir
1. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts
un 15. novembris. Jautājumus
par NĪN var precizēt Jelgavas
pilsētas pašvaldības Finanšu
nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un
108. kabinetā, vai pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596.
Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,

bankā, internetbankā, rūpīgi
pārliecinoties par konta atbilstību
un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu,
kā arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un
ēkām, īpašuma adresi vai kadastra
numuru, par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv vai www.

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

latvija.lv – tur pieejami pašvaldības
banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus šajos portālos
nodokļa maksātājs var pieteikties,
lai atgādinājumu par NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemtu
savā e-pastā, bet portāls www.
epakalpojumi.lv atgādinājumu piedāvā nosūtīt arī mobilajā telefonā
īsziņas veidā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Raimonds Rozenfelds, Velta Lagzdiņa, Regīna Fridrihsone, Ināra Zīle, Anna Fogelmane,
Anita Tamisāre, Pēteris Rajeckis, Ilvars Tukris, Aija Auniņa, Rasma Gulbe,
Oksana Česnokova, Krista Kuriga, Ludmila Markeviča,
Gunta Gaišā-Lāce, Arnis Jagunds.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005558.

Var pieslēgties jaunizbūvētajiem
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
 Ilze Knusle

SIA «Jelgavas ūdens»,
īstenojot projektu
«Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Jelgavā, V kārta», pērn
pilsētā izbūvējusi 20,5
kilometrus inženiertīklu – 12,4 kilometrus
kanalizācijas un 8,1 kilometru ūdensapgādes
ārējos inženiertīklus ar
pievadiem. Iedzīvotāji
aicināti izmantot iespēju un pieslēgt savu īpašumu centralizētajām
komunikācijām.
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu Jelgavā
sākām īstenot 2000. gadā, un tā
mērķis ir uzlabot pakalpojuma
kvalitāti un pieejamību pilsētā,»
uzsver SIA «Jelgavas ūdens» Projekta īstenošanas grupas vadītāja
Ieva Strode. Šajā laika periodā pilsētā no jauna izbūvēti vai rekonstruēti 108 kilometri kanalizācijas
un ūdensapgādes inženiertīklu,
un līdz šim iespēju pieslēgt īpašumu centralizētajam pakalpojumam izmantojuši apmēram 65
procenti potenciālo klientu. «Lai
gan pēc katra posma pabeigšanas
apkārtējo ielu iedzīvotājus esam
informējuši par iespēju īpašumu

pieslēgt centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, visi to
nav izmantojuši, tādēļ vēlamies
vēlreiz aicināt jelgavniekus to
izdarīt. Protams, jāņem vērā, ka
pieslēguma izbūve prasa zināmas
izmaksas, tomēr iedzīvotāji lūgti
rūpēties gan par apkārtējo vidi,
gan par savām ērtībām un izmantot viņiem nodrošināto iespēju,»
norāda I.Strode.
Lai īpašumu pieslēgtu centralizētajiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem, jāvēršas
SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada ielā 4) Tehniskajā daļā un
jāsaņem tehniskie noteikumi,
iesniedzot šādus dokumentus:
iesniegumu (to aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tā pilnvarota persona; veidlapa
pieejama mājaslapas www.ju.lv sadaļā «Veidlapas»); zemesgrāmatas
apliecības kopiju; zemes robežu
plāna kopiju; pilnvaras kopiju,
ja nekustamā īpašuma īpašnieks
kādu ir pilnvarojis. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas.
Pēdējā pusotra gada laikā iedzīvotāju aktivitāte, izvēloties
pievienot īpašumu centralizētajiem komunikāciju tīkliem,
augusi, jo stājās spēkā izmaiņas
Ministru kabineta noteikumos
Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi».
Turpinājums 3.lpp.

Vienota pilsētas
mājaslapa – Jelgava.lv
 Ritma Gaidamoviča

Domājot par iedzīvotāju ērtībām un iespējām
iegūt informāciju vienuviet – pilsētas galvenajā
vietnē, kas vēsta par svarīgākajiem notikumiem,
aktualitātēm un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem –, šobrīd atsevišķu pašvaldības iestāžu
mājaslapas tiek integrētas mājaslapā Jelgava.lv.
Tas nozīmē, ka pašvaldības iestāžu sniegtā informācija turpmāk būs pieejama mājaslapas Jelgava.
lv sadaļā «Institūcijas». Tāpat darbu sākusi mobilā
lietotne «Jelgavas pilsēta», kurā atrodama informācija par pilsētas aktualitātēm un tūrisma objektiem, bet drīzumā iespēju klāsts tiks papildināts.
Pagājušajā gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapa Jelgava.lv apmeklēta 800 000 reižu.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes sabiedrisko attiecību un
interneta komunikācijas galvenā
speciāliste Karīna Lukaševiča
skaidro, ka Jelgava.lv būs kā vārtu interneta vietne, kurā lietotājs
varēs atrast visu informāciju par
Jelgavas pašvaldības kompetencē
esošajiem jautājumiem.
Šobrīd jau uzsākta pašvaldības
iestāžu mājaslapu integrēšana interneta vietnē Jelgava.lv. «Patlaban pilnībā ir pārcelta informācija
no Jelgavas Izglītības pārvaldes
mājaslapas, kas iepriekš darbojās
ar domēna vārdu jip.jelgava.lv.
Tas nozīmē, ka minētā Izglītības
pārvaldes mājaslapa vairs nestrā-

dā, bet, ja cilvēks meklētājā to
ievadīs, viņu aizvedīs uz Izglītības
pārvaldes informāciju mājaslapā
Jelgava.lv. Tāpat vienotajā pilsētas mājaslapā integrēts Jelgavas
reģionālais Tūrisma informācijas
centrs (www.tornis.jelgava.lv)
un Sporta servisa centrs (www.
sports.jelgava.lv). Savukārt pārējās iestādes – Sociālo lietu pārvalde, Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija, bērnu un jauniešu centrs
«Junda» un Sabiedrības integrācijas pārvalde – vēl strādā pie informācijas pārvietošanas. Būtiski,
ka informācija, kas iepriekš bija
iestāžu atsevišķajās lapās, netiek
pazaudēta, bet gan kļūst pieejamāka un vieglāk atrodama,» tā
K.Lukaševiča.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Ielu rekonstrukcijas dēļ
jārēķinās, ka satiksme būs lēnāka»
 Jānis Kovaļevskis

«Šogad vairākās vietās
pilsētā tiks veikti nozīmīgi ceļu rekonstrukcijas un komunikāciju izbūves darbi. Līdztekus
Loka maģistrāles, Prohorova un Neretas ielas
rekonstrukcijai un tilta
izbūvei pār Platones
upi Miera ielā turpinās
saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada tīklu paplašināšana, tādēļ
iedzīvotājiem jārēķinās,
ka būvdarbu veikšanas
periodā mainīsies satiksmes organizācija, bet
atsevišķās vietās būs
jāizmanto apvedceļi,»
norāda Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Satiksmi virzienā no un uz
Rīgu ietekmēs arī VAS «Latvijas
valsts ceļi» plānotā rotācijas apļa
izbūve Ozolniekos – Rīgas, Eglaines un Skolas ielas krustojumā.
Šogad noritēs Loka maģistrāles, Garozas ielas un
Platones tilta Miera ielā rekonstrukcija – ar kādiem
ierobežojumiem cilvēkiem
jārēķinās?
Vēl turpinām saskaņot darbu
plānus ar uzņēmumu «Jelgavas
ūdens», bet jau šobrīd ir skaidrs,
ka aptuveni no maija vidus uz 14
nedēļām tiks slēgts Loka maģistrāles gaisa pārvads pār dzelzceļu
un kā apbraucamais ceļš iedzīvotājiem būs jāizmanto Rubeņu
ceļš, kur pēc tam tiks izbūvēti
saimnieciskās kanalizācijas un
sakaru kanalizācijas tīkli, bet nākamgad tas tiks asfaltēts. Vasaras
mēnešos satiksmei tiks slēgta arī
Lapskalna iela, kur tiks izbūvēti
lietusūdens un saimnieciskās
kanalizācijas tīkli, kā arī atjaunots
brauktuves asfalta segums un
ietve vienā ielas pusē.
Satiksmi Rīgas virzienā ietekmēs Miera ielas tilta pār Platones upi rekonstrukcija – šobrīd
tur notiek pagaidu ceļa un tilta
izveide. Pagaidu tilts nodrošinās
satiksmi pa vienu joslu katrā virzienā, tomēr apzināmies, ka tur
varētu veidoties satiksmes
sabiezinājumi,
īpaši virzienā
no apvedceļa uz
Lietuvas šoseju.
Infrastruktūras izbūves darbi turpināsies
arī Neretas,
Prohorova un
Garozas ielā
no dzelzceļa
pārbrauktuves
līdz pilsētas
administratīvajai robežai.
Daudzviet
pilsētā notiks
«Jelgavas ūdens» saimnieciskās
kanalizācijas un ūdensvada tīklu
sakārtošana, un, pēc uzņēmuma
sniegtajiem datiem, no satiksmes
organizācijas viedokļa iedzīvotājus visvairāk ietekmēs plānotā
ūdenssaimniecības komunikāciju
izbūve Aviācijas, Zvejnieku, Dzirnavu ielā, kā arī Kalnciema, Meiju
ceļā un citviet pilsētā.

krematoriju, tomēr abas reizes
tas beidzies bez rezultāta, lai gan
uzņēmēji bija izrādījuši interesi
par šī pakalpojuma sniegšanu
Jelgavā.
Pēdējos gados daudz resursu tiek ieguldīts lietusūdens
kanalizācijas sistēmas atjaunošanā un tīklu paplašināšanā – kādi darbi plānoti šogad?
Turpināsim tā saukto lidlauka
poldera teritorijas un ar to saistīto meliorācijas sistēmu izbūvi. Tā
ir teritorija, kas aptver 1. līniju,
Slokas ielu un Meiju ceļu, un tur
tiek atjaunoti grāvji, caurtekas
un citas meliorācijas sistēmas.
Darbi paredzēti arī Baložu, Sniega ielas un Būriņu ceļa rajonā.
Jāatgādina, ka 2010. gadā Sniega
iela bija applūdusi, bet Būriņu
ceļš šobrīd applūst gandrīz katru
gadu. Lai šīs teritorijas labāk
pasargātu no palu ūdeņiem,
tiks rekonstruētas Svētes upes
caurtekas, kuras varēs izmantot
kā sistēmu, lai regulētu ūdens
līmeni. Tiks pārbūvēts arī koka
«Aptuveni puse jeb 140 kilometri no visām pilsētas ielām ir bez cietā seguma. Lai uzlabotu
tilts Būriņu ceļā.
situāciju, šogad plašāk sāksim izmantot dubultās virsmas apstrādes metodi – pēc šādas
apstrādes iela iegūst cietu segumu, kas nav jāatputekļo un jāgreiderē. Šogad dubultās virsJau vairākus gadus īstenomas apstrāde tiks veikta Atmodas, Emīla Dārziņa, Parka un Stadiona ielā,» stāsta Jelgavas
jat pie apgaismojuma tīkla
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Foto: Ivars Veiliņš
atjaunošanu, vecā parauga
gaismekļus aizstājot ar ekotiek plānoti?
iepirkums Satiksmes ielas
Iedzīvotāji bieži pauž neiz- nomiskajām lampām. Vai
Loka maģistrāles rekonstruk- asfalta seguma atjaunoša- pratni, kādēļ bedrainākajos šogad šie darbi turpināsies?
cijas projektā šogad paredzēts iz- nai. Vai tika vērtēta iespēja ielu posmos netiek nofrēzēta
Šogad esam ieplānojuši uzsākt
būvēt vai atjaunot asfalta segumu sašaurināt šo ielu un papla- un atjaunota vismaz asfalta 1374 nātrija lampu nomaiņu pret
Strautu, Bērzu ceļa divos posmos, šināt zaļo zonu, kas projektu virskārta, kas, pēc pieredzes, LED gaismekļiem, kas ir daudz
Paula Lejiņa un Pumpura ielā, sa- varētu padarīt lētāku?
kalpo vairākus gadus atšķirī- efektīvāki, turklāt uz ietaupītās
vukārt nākamgad – arī Pērnavas
Šāda iespēja tika izvērtēta, to- bā no tradicionālajiem ceļa elektroenerģijas rēķina investīielā un Rubeņu ceļā. Vēlos akcen- mēr, sašaurinot brauktuvi, nāktos seguma ielāpiem?
cijas atmaksājas 4–6 gadu laikā.
tēt, ka ielu secība var mainīties, jo pārbūvēt arī lietusūdens kanaliFrēzēšanas metodi izmantojam LED gaismekļi tiks uzstādīti Dopašlaik notiek projektu izstrāde zācijas sistēmu, turklāt iedzīvo- Rīgas ielas posmā starp tiltiem, beles šosejā, Lielajā, Rīgas, Raiņa
un saskaņošana. Strādājam pie tājiem vairs nebūtu iespējas šajā kur šādā veidā
ielā, Jāņa ČakSatiksmes ielas asfalta seguma ielā atstāt automašīnu. Ņemot tiek uzturēts sastes bulvārī,
atjaunošanas posmā no Meiju ceļa vērā šos apstākļus, uzskatām, ka līdzinoši līdzens
Lietuvas šosejā,
līdz Ganību ielai un jau tuvākajā asfalta segums ir jāatjauno visā ceļa klājums.
depo mikroralaikā izsludināsim iepirkumu, lai ielas platumā.
Tomēr tas ir
jonā un citviet.
varētu izvērtēt izmaksas šī posma
daudz dārgāk,
Jāuzsver, ka
seguma atjaunošanai.
Budžeta projektā 30 tūksto- nekā veikt vienvecā parauga
Sliktā stāvoklī ir arī Meiju ceļš, ši eiro paredzēti bērnu rotaļu kāršu bedrīšu
gaismekļus no
tomēr tur nav atjaunoti ūdens- laukuma izbūvei Satiksmes remontu, turminētajām iesaimniecības tīkli un regulāri ielā – ko plānots izdarīt par klāt tādās ielās
lām varēs pārnotiek ūdensvada avārijas, tādēļ šiem līdzekļiem?
vietot uz tām
kā Meiju ceļš,
šobrīd – pirms ūdenssaimniecības
teritorijām,
Jau esam veikuši iepirkumu kur faktiski
komunikāciju izbūves – atjaunot par jauna bērnu rotaļu laukuma asfalta segums
kur šobrīd ielu
brauktuves segumu Meiju ceļā izveidi pagalmā starp bērnudārzu ir sabrucis, nav
apgaismojuma
būtu nesaimnieciski.
tīkls nav izbū«Kamolītis» un daudzdzīvok- ko frēzēt un ir
Tāpat šogad uzsāksim tā sauk- ļu ēku Satiksmes ielā 59. Tajā nepieciešama
vēts.
to dubultās virsmas apstrādi būs divas zonas: gan mazākiem asfalta seguma
Esam iecerēvairākās grants seguma ielās. bērniem – līdz astoņu gadu vecu- atjaunošana visā ielas platumā.
juši pilnībā pārbūvēt arī Stacijas
Šī metode, ko mam –, gan lielākiem. Laukumā
parka apgaismojuma tīklu, jo
pielieto arī uz tiks uzstādītas sešas rotaļu iePēc Satversmes tiesas šobrīd tur ir pārāk tumšs. Stacijas
valsts grants kārtas, izbūvēts apgaismojums, lēmuma pašvaldības vairs parka projektā izmantosim īpašus
seguma ceļiem, soliņi un atkritumu urnas. Ko- nevar piemērot maksu par sensorus, kas nodrošinās apgaisparedz izvei- pumā gan šī projekta izmaksas kapavietu – kā tas turpmāk mojuma intensitātes maiņu. Prodot sīkšķembu būs augstākas, nekā plānojām, jo ietekmēs kapsētu apsaimnie- ti, vakarā apgaismojums strādās
klājumu divās uzņēmējs darbus konkursā piedā- košanu pilsētā?
ar pilnu intensitāti, aptuveni pēc
k ā r t ā s , k u r vāja veikt par 45 tūkstošiem eiro.
Reaģējot uz Satversmes tie- pusnakts tā tiks samazināta, bet,
kā saistvielu Vēl šogad atjaunosim rotaļu lau- sas lēmumu, pilsētā maksu par reaģējot uz kustību, uz brīdi,
izmanto bitu- kumu pagalmā pie Ganību ielas kapavietu vairs neiekasē. Esam kamēr cilvēks šķērso parku,
mena emulsi- 58. nama – uz to tiks pārvietotas sagatavojuši arī grozījumus sais- apgaismojums atkal atjaunosies
ju. Pēc šādas iekārtas no laukuma Stacijas ielā tošajos noteikumos, kas tiks līdz maksimālajai intensitātei.
apstrādes iela 13, kur šogad uzsākta pašvaldī- izskatīti 28. marta domes sēdē Šāds risinājums tiks izmantots
iegūst cietu se- bas īres nama rekonstrukcija un un paredz, ka turpmāk piederīgo vēl vairākās vietās pilsētā.
gumu, kas nav tiks izveidots jauns bērnu rotaļu apbedīšanai tiks piešķirtas kapajāatputekļo un laukums.
Pie kādiem jaunu objektu
vietas līdz divām vietām, bet tā
jāgreiderē. Dusauktās ģimenes kapavietas līdz tehniskajiem projektiem šobultās virsmas
Pēc kāda grafika šogad trīs vietām vairs netiks piešķir- gad strādāsiet?
apstrādei bu- iecerēts veikt bedrīšu re- tas, jo kapu teritorijas strauji
Nameja ielā paredzēts būvēt
džetā šogad paredzēti 188 tūksto- montu?
jaunu pašvaldības pirmsskolas
aizpildās.
ši eiro, un par šo naudu varēsim
Avārijas bedres tiek labotas
Šobrīd jauniem apbedījumiem izglītības iestādi, tādēļ šogad tiks
veikt darbus Atmodas ielas posmā jau kopš februāra, bet plānveida atvērta ir tikai Meža kapsētas izstrādāta tehniskā dokumenno Meiju ceļa līdz bērnudārzam asfaltēto ielu bedrīšu remontu uz- jaunā daļa, ko turpinām papla- tācija piegulošo ielu un pievad«Kāpēcīši», Emīla Dārziņa ielā sāksim aprīlī. Vislielākos resursus šināt, un šogad apbedījumiem ceļu izbūvei un rekonstrukcijai.
no Rūpniecības ielas līdz Kļavu šajā ziņā prasa Miera, Aizsargu, tiks sagatavota papildu teritorija Projekts taps arī kultūras nama
ielai, kā arī Parka, Stadiona un Staļģenes, Satiksmes iela, Kār- aptuveni 1,3 hektāru platībā. stāvlaukuma paplašināšanai, paSpāru ielā. Pēc mūsu aprēķiniem, niņu un Meiju ceļš, tomēr varam Tomēr, lai paplašinātu cilvēku redzot vietu mūsdienu prasībām
dubultās virsmas apstrāde pilsētā ietaupīt uz Loka maģistrāles, izvēles iespējas, kā apbedīt savus atbilstošai velonovietnei. Tāpat
izmaksā aptuveni četras reizes Garozas, Neretas un Prohorova aizgājušos tuviniekus, ir nepiecie- tehniskais projekts tiks izstrādāts
mazāk nekā asfaltēšana.
ielas rēķina – aizvadītajā gadā šama krematorija un kolumbārijs. asfaltēšanas darbiem Romas ielā
bedrīšu remonts tajās izmaksāja Divas reizes esam sludinājuši kon- līdz pilsētas administratīvajai
Minējāt, ka tiks izsludināts 30 tūkstošus eiro.
kursu par iespēju Jelgavā būvēt robežai.

«Jaunajā bērnu rotaļu laukumā pagalmā
starp bērnudārzu «Kamolītis» un daudzdzīvokļu ēku Satiksmes
ielā 59 būs divas zonas: gan mazākiem
bērniem – līdz astoņu
gadu vecumam –, gan
lielākiem.»

Kādi ielu un ceļu rekonstrukcijas darbi šogad vēl

«Esam iecerējuši pilnībā pārbūvēt arī apgaismojumu Stacijas
parkā, jo šobrīd tur
ir pārāk tumšs. Parkā izmantosim īpašus
sensorus, kas nodrošinās apgaismojuma
intensitātes maiņu.»

Pilsētnieks vērtē

Kura vieta pilsētā,
jūsuprāt, būtu jāiekārto
Lielās talkas laikā?
Ausma, tehniskā darbiniece:
– Manuprāt,
varētu labiekārtot teritoriju starp
Kārklu un Vīgriežu ielas mājām
pie rotaļu laukumiņa – tur
izskatās patukšs un pietrūkst
kāda krāšņāka auga vai krūma.
Dzīvoju Kārklu ielā, un mūsu
mājas iedzīvotāji Lielajā talkā
bieži vien sanāk kopā, lai veiktu
dažādus darbus, piemēram,
pērn netālu no mājas nopļāvām
zāli un uzlikām bērniem futbola
vārtus.
Ģirts,
students:
– Šī būs
mana pirmā
talka Jelgavā,
jo neesmu
vietējais,
bet dažas talkošanas vietas jau
padomā. Piemēram, parks pie
autoostas patiesībā ir ļoti jauka
atpūtas vieta, tomēr tur noteikti
vajadzētu izbūvēt vēl kādu soliņu
un iestādīt kociņus vai krūmus. Ja
laicīgi padomā par šo iniciatīvu,
tur varētu izveidot arī nelielu velonovietni. Man Lielā talka jau ir
tradīcija – tajā ar ģimeni piedalos
katru gadu –, bet šogad aicināšu
iesaistīties kursabiedrus.
Jānis, pensionārs:
– Pilsētas
seja ir arī
namu pagalmi un iebrauktuves,
tādēļ, manuprāt, vajadzētu sākt
ar savam īpašumam piegulošo
teritoriju. Piemēram, pie ietvēm
savākt lapas un sniega paliekas,
nogrābt zāli. Tāpat ģimenes,
kurās ir bērni, varētu padomāt
par kādiem vides elementiem
un izgatavot, piemēram, putnu
būrīšus.
Ilona, strādā
VUGD:
– Pastaigu
laikā ar bērnu manā redzeslokā nonācis skvērs
aiz Jelgavas kultūras nama. Tur
talkā varētu uzlabot divas lietas
– ierīkot jaunus soliņus, jo daži
esošie bieži vien ir aizņemti, kā
arī izvietot papildu atkritumu
urnas.
Dace, pedagoģe:
– Pie pirmsskolas izglītības iestādes
«Rotaļa» jau
ir izbūvēts
bērnu rotaļu laukumiņš, netālu atrodas arī Zvaigžņu dīķis,
bet gribētos šo vietu nedaudz
uzpost – laukumiņam atjaunot
krāsojumu, bet teritoriju pie dīķa
nopļaut.
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Var pieslēgties jaunizbūvētajiem
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
No 1.lpp.

Noteikumi paredz, ka privātmājas īpašnieks, līdz kura īpašuma robežai ir izbūvēti ūdensapgādes un/
vai sadzīves kanalizācijas pievadi,
dzīvojamai ēkai piegulošā zemes
gabala robežās var veikt pagalma
ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvi saimnieciskā kārtībā saskaņā ar atviegloto procedūru
jeb izbūvēt pats. Tad nepieciešams
pievada novietojuma plāns, bet pēc
inženierkomunikācijas izbūves
tā jāuzmēra dabā. SIA «Jelgavas
ūdens» šis pakalpojums maksā
67,23 eiro ar PVN, bet to var veikt
arī cits atbilstošs būvspeciālists vai
būvkomersants.
Izbūvēto pieslēgumu ekspluatācijā pieņem SIA «Jelgavas ūdens»,
un pēc šī procesa būvniecības ierosinātājam uzņēmuma Abonentu
apkalpošanas dienestā jānoslēdz
līgums par ūdensapgādes vai
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu.
Jāatgādina, ka jelgavniekiem
ir iespēja saņemt arī pašvaldības
līdzfinansējumu kanalizācijas
pieslēguma izbūvei – šogad šajā
programmā pieejamais pašvalIela

Starp valsts labākajiem
sociālajiem darbiniekiem

dības finansējums ir 30 000 eiro.
Daudzdzīvokļu mājām pieejams
atbalsts līdz 75 procentiem no
pieslēguma būvdarbu kopējām
izmaksām, bet nepārsniedzot 3750
eiro, savukārt atbalsta apmērs
vienģimenes mājai atkarīgs no
tā, vai kanalizācijas izbūves darbus veic būvkomersants vai pats
īpašnieks. Proti, ja privātmājai
pieslēgumu būvē būvkomersants
saskaņā ar apliecinājuma karti,
pašvaldības līdzfinansējums veidos
līdz 50 procentiem no pieslēguma
būvdarbu kopējām izmaksām,
bet nepārsniedzot 1000 eiro par
pieslēguma izbūvi. Savukārt, ja
darbus veiks pats īpašnieks vai
būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu
15 eiro apmērā par viena vesela
kanalizācijas tīkla metra izbūvi
(ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi. Pieteikumus SIA
«Jelgavas ūdens» var iesniegt līdz
10. jūnijam (ieskaitot) – veidlapas
pieejamas mājaslapā www.ju.lv.
Kanalizācijas un ūdensapgādes  Jana Bahmane
tīklu izbūve turpinās arī šogad.

Ielas, kurās 2018. gadā izbūvēti ūdenssaimniecības sistēmas tīkli
Ūdensvads
Kanalizācija
No Nr.16 līdz Birzes ielai, No Nr.1 līdz Birzes ielai,
Apšu iela
no Nr.27 līdz Nr.35
no Nr.35 līdz Cepļu ielai
No Nr.6 līdz Augstkalnes ielai, no
Ausmas iela
No Nr.6 līdz Nr.16
E.Dārziņa ielas līdz Ausmas ielai Nr.15
No Kalnciema ceļa līdz
Avotu iela
No Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai
Stadiona ielai
Baldones iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
Cepļu iela
–
No Emburgas ielas līdz Līču ielai
Ceriņu iela
No Nr.26 līdz Nr.30
No Nr.26 līdz Nr.30
Cīruļu iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
Dainas iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
Dalbes iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
Draudzības iela
–
Visas ielas garumā
Dūņu iela
–
No Nr.27 līdz Laipu ielai
Dzelzceļnieku iela –
No Rūpniecības ielas līdz Veidenbauma ielai
Egas iela
–
No Sakņudārza ielas līdz Egas ielai Nr.8
No Nr.19 līdz Augstkalnes ielai, no
E.Dārziņa iela
–
Ausmas ielas līdz E.Dārziņa ielai Nr.26
Emburgas iela
No Birzes ielas līdz Upes ielai No Nr.1 līdz Nr.9
Gārņu iela
Visas ielas garumā
No Nr.8 līdz Bebru ceļam
Grīvas iela
–
Visas ielas garumā
No Saules ielas līdz
Iecavas iela
Lāčplēša ielai, iebrauktuve Visā ielas garumā
uz Iecavas ielu Nr.10
No Skuju ielas līdz Vēsmas
K.Praula iela
No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai
ielai
Kungu iela
–
No Nr.3 līdz Nr.6
No Sniega ielas Nr.52 līdz
Laipu iela
Visas ielas garumā
Dūņu ielai
Lauksaimnieku iela –
No Nr.6 līdz Avotu ielai
Līgas iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
No Nr.25 līdz Nr.21, no Nr.1 līdz
Madaru iela
–
E.Dārziņa ielai
Maija iela
–
Visas ielas garumā
Mežmalas iela
No Skuju ielas līdz Vēsmas ielai No Dainas ielas līdz Vēsmas ielai
Nākotnes iela
–
No Nr.15 līdz Augstkalnes ielai
No Sniega ielas līdz Niedru
Niedru iela
No Sniega ielas līdz Niedru ielai Nr.27
ielai Nr.27
No Nākotnes ielas līdz
Pārslu iela
No Nākotnes ielas līdz Pārslu ielai Nr.2
Pārslu ielai Nr.2
Riņķa iela
No Nr.20 līdz Vīgriežu ielai No Nr.23 līdz Nr.37
Robežu iela
–
No Nr.36 līdz Nr.28
Sakņudārza iela –
No Nr.1a līdz Egas ielai
Saules iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
Siena ceļš
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
No Romas ielas līdz TuraiSkuju iela
Visas ielas garumā
das ielai
Smilgu iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā
No Stiebru ielas līdz Līgas
ielai, posms līdz Bebru ce- No Nr.10 līdz Niedru ielai, no Nr.18
Sniega iela
ļam, no Sniega ielas Nr.12 līdz Nr.62
līdz Niedru ielai
Stadiona iela
–
No Avotu ielas līdz Robežu ielai
No Sniega ielas līdz Stiebru
Stiebru iela
No Sniega ielas līdz Stiebru ielai Nr.14
ielai Nr.21
Sūnu iela
–
Visas ielas garumā
Tērvetes iela
–
No Nr.57 līdz Nr.59
No Mežmalas ielas līdz
Turaidas iela
No Mežmalas ielas līdz Skuju ielai
Skuju ielai
No Emburgas ielas līdz
Upes iela
No Nr.30a līdz Neretas ielai
Upes ielai Nr.32
Valgundes iela
Visas ielas garumā
Visas ielas garumā

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Labklājības ministrijas
organizētajā konkursā
«Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018»
par uzvarētāju kategorijā «Labākais darba devēja izvirzītais sociālais
darbinieks Latvijā 2018»
atzīta Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Ģimenes
atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam
ar ģimeni un bērniem
Indra Kāle (attēlā – otrā
no labās).

«Indra Kāle ir sociālā darbiniece
ar augstu atbildības izjūtu, viņa ir
daudzu pieredzes apmaiņas braucienu iniciatore, kā arī veiksmīgi
un efektīvi sadarbojas ar citām institūcijām, ierosinot uzlabojumus
sociālā darba jomā un izglītojošo
pasākumu organizēšanā. Indra
nepārtraukti paaugstina profesionālo kvalifikāciju – īpaši darbā
ar jauniešiem. Sociālā darbiniece
mērķtiecīgi apgūst angļu valodu
un ģitāras spēli, plānojot, ka nākotnē sociālajā darbā varētu izveidot
atbalsta grupas pakalpojumus
jauniešiem, integrējot mūzikas
terapijas elementus un mūzikas
instrumentus,» tā Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes kolektīvs raksturo
I.Kāli konkursā iesūtītajā pieteikumā. Savukārt Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne

Foto: no Labklājības ministrijas arhīva
papildina: «Indra ir viena no
speciālistēm, kas piedalās individuālo atbalsta plānu bērniem un
jauniešiem ar mācību un uzvedības traucējumiem izstrādē. Viņa
viegli spēj atrast kopīgu valodu ar
bērniem, kā arī strādā ar inovatīvu
pieeju. Indrai ir pasaules pieredze,
ko viņa ieguvusi, strādājot brīvprātīgo darbu.»
Konkursa laureāte atzīst, ka
pirmo reizi sociālā darba būtību iepazinusi 2006. gadā, «Erasmus+»
programmas «Eiropas brīvprātīgais darbs» gaitā Īrijā teju gadu
organizējot brīvā laika aktivitātes
sievietēm, kas pēc atgriešanās no
ieslodzījuma dzīvo pusceļa mājā.
«Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Ģimenes atbalsta nodaļā strādāju
nepilnus desmit gadus, tostarp
septiņus – ar ģimenēm, kurās
konstatētas komplicētas sociālās
problēmas un nereti arī augsts
risks bērnu attīstībai, bet šobrīd
rit trešais gads, kad mana mērķ
auditorija ir ģimenes, kurās aug
pirmsskolas un skolas vecuma
bērni ar uzvedības problēmām.
Tā kā sociālā darba rezultāts
visbiežāk sasniedzams ilgtermiņā,
gandarījumu rada sajūta, ka ir izdevies sniegt atbalstu un piesaistīt
atbilstošus resursus ģimenei krīzes situācijas pārvarēšanai, kad ar
klientu izveidojušās atbalstošas un
cieņpilnas attiecības un izdevies
atrast radošu risinājumu situācijā,
kad šķiet – visi resursi izsmelti un
sociālās situācijas uzlabojumi teju

nesasniedzami,» atklāj I.Kāle,
papildinot: priecē katra atklāta
un produktīva saruna ar bērniem
un viņu vecākiem, pēc kuras rodas pārliecība, ka agrāk vai vēlāk
rezultāts būs.
Konkursā pretendenti tika
vērtēti piecās nominācijās: «Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā
dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2018», «Labākais iedzīvotāju
izvirzītais nevalstiskā sektora
sociālais darbinieks Latvijā 2018»,
«Labākais darba devēja izvirzītais
sociālās institūcijas vadītājs Latvijā
2018», «Labākais darba devēja
izvirzītais sociālais darbinieks
Latvijā 2018» un «Labākais žūrijas komisijas izvirzītais sociālais
darbinieks Latvijā 2018». Kandidāts ar vislielāko iegūto punktu
skaitu neatkarīgi no nominācijas
ieguva titulu «Labākais sociālais
darbinieks Latvijā 2018. gadā», un
šoreiz par to atzīta Ieslodzījuma
vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma Resocializācijas daļas sociālā
darbiniece Ilona Ceicāne.
Marts pasaulē tiek atzīmēts kā
sociālā darba mēnesis, savukārt
marta trešajā otrdienā tiek svinēta
Starptautiskā sociālā darba diena.
Konkursu Labklājības ministrija
rīkoja sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību
sociālo dienestu vadītāju apvienību
un Latvijas Profesionālo sociālā
darba speciālistu asociāciju, kuru
pārstāvji bija žūrijā.
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Īsi
 Uzņēmums «A.C.B» Neretas ielā
paredz strādāt visu diennakti. Tas
nozīmē, ka darbu zonā – Neretas ielas
posmā no Prohorova līdz Birzes ielai –
vakara un nakts stundās iespējams pastiprināts apgaismojums un būvdarbu
radīts troksnis. «Lēmumu strādāt visu
diennakti uzņēmums pieņēma, lai ātrāk
pabeigtu ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvi, domājot
gan par plānoto darbu laika grafiku,
gan par iedzīvotāju ērtībām,» norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa,
iedzīvotājus aicinot būt saprotošiem.
Darbi Neretas ielā notiek, pašvaldībai
īstenojot ERAF līdzfinansētu projektu
«Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētā
teritorijā», kas paredz pārbūvēt ap
600 metru garu Neretas ielas posmu,
ap 1300 metru garu Prohorova ielas
posmu un ap 1000 metru garu Garozas
ielas posmu, sakārtojot arī lietusūdens
kanalizācijas sistēmu, apgaismojumu
un citas komunikācijas.
 9. aprīlī pulksten 18 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) notiks bezmaksas semināru
cikla «Gudro vecāku skola» seminārs
«Pašapkalpošanās prasmes – podiņmācība un patstāvīgas ēšanas
ieraduma veidošana». Lektore fizioterapeite un bērnu attīstības speciāliste
Klaudija Hēla šoreiz ar vecākiem runās
par šādām tēmām: bērna gatavība
patstāvīgi ēst; mīti un bērna gatavība
atvadīties no autiņbiksēm; pētījumi
un dabiska pieeja podiņmācībai. Interesentiem iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 63082101, 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.
Semināru varēs noskatīties arī tiešsaistē
vai videoierakstā, kas tiks ievietots mājaslapas www.zrkac.lv sadaļā «Videogalerija» pēc pasākuma norises. Šobrīd tas
ir pēdējais cikla seminārs, bet jaunajā
mācību gadā nodarbības turpināsies,
vecākiem piedāvājot seminārus par
aktuālām tēmām sākumskolas vecuma bērnu audzināšanai. ZRKAC gaidīs
ierosinājumus, kādas tēmas vecāki
vēlētos izzināt turpmāk. Semināru cikls
notiek projekta «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
I kārta» gaitā.
 Jelgavas Pensionāru biedrība 29.
martā pulksten 10 rīko biedru pilnsapulci biedrības telpās Dobeles ielā
62a. Darba kārtībā – tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, šīs vasaras
aktualitātes un dažādi jautājumi. Pensionāru biedrība atgādina, ka biedrības
telpās darbojas Veselības istaba, kurā
seniori var noteikt cukura un holesterīna
līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu un
noteikt svaru, – pieteikties pa tālruni
63024428 vai 29705003.
 Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» visus biedrus aicina uz kopsapulci 30. martā pulksten 11. Tā notiks
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
telpās Skolotāju ielā 8.

Jelgava sestdien pievienosies akcijai «Zemes stunda»
 Jana Bahmane

Arī šogad Jelgava pievienosies Pasaules dabas fonda
akcijai «Zemes stunda», kas 30. martā pulksten 20.30 aicina ikvienu uz stundu izslēgt apgaismojumu, simboliski
akcentējot enerģijas taupīšanas nepieciešamību. Apgaismojums tiks izslēgts vairākiem pilsētas objektiem.
30. martā no pulksten 20.30
līdz 21.30 tiks izslēgts Jelgavas
Svētās Annas baznīcas, Romas
katoļu Bezvainīgās Jaunavas

Marijas katedrāles, Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo
katedrāles, Svētā Jāņa baznīcas,
Vissvētākās Dievmātes aizmigša-

nas pareizticīgo baznīcas, Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa, Jelgavas pils, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja,
Lielupes promenādes, Pasta salas
un Mītavas tilta apgaismojums.
Tāpat pilsētā par 50 procentiem
tiks samazināta LED gaismekļu
gaismas plūsma. Akcijā iesaistīties arī biokoģenerācijas stacija
«Fortum» un AS «Latvijas dzelzceļš», izslēdzot Jelgavas dzelzceļa

tilta dekoratīvo apgaismojumu.
Zemes stunda ir aicinājums
mainīt rīcību un uzsākt iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas un
resursu taupīšanu. Šī ir simboliska
akcija, kurā miljoniem cilvēku
visā pasaulē vienojas, izslēdzot
apgaismojumu uz vienu stundu,
lai pieprasītu izlēmīgu rīcību enerģijas un resursu taupīšanai. Arī ikviens jelgavnieks ir aicināts izslēgt
apgaismojumu savā dzīvesvietā.

Vienota pilsētas mājaslapa – Jelgava.lv
No 1.lpp.

Pārmaiņas gan neattiecas uz
visām pašvaldības iestādēm. Tāpat
kā līdz šim ar atsevišķu domēna
vārdu darbu turpinās «Pilsētsaimniecības» mājaslapa www.pilsetsaimnieciba.lv, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra mājaslapa www.zrkac.lv, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja mājaslapa www.jvmm.lv,
pašvaldības iestādes «Kultūra»
mājaslapa www.kultura.jelgava.

lv un Jelgavas pilsētas bibliotēkas
mājaslapa www.jelgavasbiblioteka.
lv. Tāpat šis process neattiecas uz
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām – to mājaslapas
turpinās darbu tāpat kā līdz šim.
Lai informācija iedzīvotājiem
un viesiem par aktualitātēm Jelgavā kļūtu vēl pieejamāka, šogad
darbu sākusi arī mobilā lietotne
«Jelgavas pilsēta». K.Lukaševiča
stāsta, ka lietotne sniedz iespēju
ērti, atrodoties jebkurā vietā,

uzzināt par aktualitātēm pilsētā.
«Šobrīd bezmaksas lietotnē pieejama informācija par aktuālākajiem
notikumiem pilsētā, gaidāmajiem
pasākumiem, kā arī tūrisma informācija. Reģistrētiem lietotājiem ir
iespēja arī saņemt pārskatu par
pieejamajiem pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību
un atlaižu programmu,» piebilst
K.Lukaševiča, norādot, ka lietotnes funkcijas vēl tiks papildinātas.
Plānots, ka tajā būs iekļauta arī pil-

sētas interaktīvā karte, kas šobrīd
pieejama «Pilsētsaimniecības»
mājaslapā, un tajā iedzīvotāji varēs
atzīmēt un ziņot par problēmām
pilsētā. Lietotne pieejama «iOS»
un «Android» lietotājiem.
«Šobrīd vēl turpinās darbs pie
informācijas pārcelšanas, tādēļ
mājaslapas Jelgava.lv lietotāji
aicināti būt saprotoši un par dažādām problēmām ziņot pa e-pastu
redaktors@dome.jelgava.lv,» tā
K.Lukaševiča.
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No vairāk nekā 120 reģistrētajām auklēm
sadarbība ar pašvaldību ir tikai 23
Jelgavas pašvaldība no marta paaugstinājusi līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem. «Saprotot to, ka arī privāto
bērnudārzu kapacitāte ir gandrīz izsmelta,
cenšamies aktivizēt sadarbību ar bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem,
tieši tāpēc būtiski audzis pašvaldības atbalsts auklēm,» stāsta Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma.
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji
par katru bērnu no pusotra gada līdz skolas
vecumam šobrīd var saņemt līdzfinansējumu 120 eiro – iepriekš tas bija 70 eiro.
S.Joma norāda: lai gan atbilstoši Izglītības
kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra jeb tā
sauktā aukļu reģistra datiem Jelgavā bērnu
pieskatīšanas pakalpojumu piedāvā vairāk
nekā 120 personu, ar Izglītības pārvaldi
sadarbojas un pašvaldības atbalstu saņem
vien 23 aukles, pie kurām reģistrēti 65 mazie
jelgavnieki. Trīs no pakalpojuma sniedzējiem
ir juridiskas personas, pārējās – fiziskas.

Cer palielināt aktīvo aukļu skaitu

S.Joma skaidro, ka 2013. gadā, kad valsts
ieviesa atbalsta sistēmu bērnu pieskatīšanai pie alternatīvajiem pakalpojuma
sniedzējiem – pie auklēm, aukļu dienestos,
bērnu pieskatīšanas centros –, par katru
pieskatāmo maksājot 100 latu, vēlāk 143

eiro līdzfinansējumu, aukles to aktīvi izmantoja. 2016. gadā valsts atbalstu pārtrauca,
un katras pašvaldības izvēle bija finansēt
šo pakalpojumu no sava budžeta vai ne.
Jelgava, domājot par ģimenēm, nolēma
līdzfinansējumu saglabāt. «Atbalsta apmērs
gan saruka, un daļa aukļu uzskatīja, ka 60
eiro nav tik ievērojams atspaids, lai sevi
apgrūtinātu ar dokumentāciju,» situāciju
raksturo S.Joma, cerot, ka līdz ar pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu aktīvo
aukļu tomēr kļūs vairāk.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt
arī pedagoģijas studenti

Viens no kritērijiem, lai reģistrētos par aukli
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrā, – personai jāapgūst profesionālās
pilnveides izglītības programma bērnu
aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas
klātienē). Tas gan neattiecas uz personām,
kas vēlas reģistrēties aukļu reģistrā un
kurām ir vidējā profesionālā vai augstākā
pedagoģiskā izglītība vai iegūta aukles
profesionālā kvalifikācija.
Februārī veikti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos, kas atvieglo aukļu reģistrāciju.
«Reģistrēties aukļu reģistrā un pakalpojumu
sniegt tagad var arī pedagoģijas studenti,
paralēli studijām pieskatot bērnus un saņemot pašvaldības līdzfinansējumu. Tāpat
saskaņā ar jaunajiem noteikumiem aukļu

reģistrā var reģistrēties arī tās personas,
kurām ir vismaz piecu gadu pieredze pedagoģiskajā vai aukles darbā,» skaidro S.Joma.
Šogad sadarbību ar Izglītības pārvaldi
sākušas divas jaunas aukles, tomēr aukļu
reģistrā ir daudz personu, ar kurām nav
noslēgts neviens līgums.

Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

Personas, kuras Jelgavā beigušas aukļu kursus
un saņēmušas sertifikātu
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
2014. gadā – 41
2015. gadā – 27
2016. gadā – 16

Ir iecere auklēm rīkot
pilnveides kursus

Pēc noteikumiem, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina bērna
pieskatīšana, droša, saturīga un lietderīga
dienas organizēšana, sekmējot bērna vispusīgu attīstību. Tam, cik pakalpojums ir
kvalitatīvs, galvenais indikators ir vecāki.
«Jāatzīst, ir arī tādas aukles, ar kurām
līgums lauzts, jo vecākus neapmierināja
pakalpojuma kvalitāte vai arī neizveidojās
uzticība,» stāsta S.Joma, piebilstot, ka visbiežāk vecāki nav gatavi maksāt tikai par
bērna pieskatīšanu, jo aukles uzdevums ir
arī saturīgi piepildīt viņa dienu.
«Arī mums ir aktuāls pakalpojuma kvalitātes jautājums, tāpēc šobrīd domājam
par to, kā reģistrētajām auklēm piedāvāt
iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot prasmes. Tēmas varētu būt dažādas,
piemēram, par saturīgu laika pavadīšanu
un jēgpilnu rotaļāšanos, par aktualitātēm
un izmaiņām normatīvajā regulējumā,»
tā S.Joma.

2017. gadā – 10
2018. gadā – 15

Precīzs skaits, cik mājdārziņu pilsētā šobrīd ir, nav pieejams, jo Bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrā tie netiek atsevišķi uzskaitīti,
turklāt aukles, kuras apvienojušās un
kopā strādā mājdārziņā, reģistrējušās kā fiziskas personas. Liela daļa
mājdārziņu izveidotāju sākotnēji
strādājušas individuāli, bet, attīstot
pakalpojumu, nolēmušas apvienoties.
Martā trīs gadu jubileju nosvinēja
mājdārziņš «Mazie soļi», kuru izveidoja Rūta Mantiņa. «Strādāju par
bērnudārza audzinātāju Rīgā, bet,
pārceļoties uz Jelgavu, sāku sniegt
aukles pakalpojumu un pieskatīju
mazos savā dzīvoklī. Pieprasījums
auga, un es pieaicināju vēl vienu
auklīti, taču dzīvoklī kļuva par šauru, tāpēc meklējām telpas pilsētā, lai
paplašinātos,» stāsta R.Mantiņa, no-

tā ir liela atbildība. Izskatīju divus
scenārijus – privātais bērnudārzs
vai bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējs. Otrajā variantā ir atvieglotāki noteikumi, taču es neatmetu
arī domu par privāto dārziņu,» stāsta
Montesori bērnu attīstības studijas «5
Vēji» izveidotāja. Šajā mājdārziņā šobrīd ir 15 bērni no gada līdz sešu gadu
vecumam un strādā četras aukles.
Mājdārziņu dibinātājas atzīst, ka
šādam modelim ir vairākas priekšrocības – var veidot grupu nodarbības,
rīkot pasākumus, jo ir vairāk bērnu,
sadalīt pienākumus, piemēram,
viena aukle darbojas ar bērniem,
otra – gatavo ēst, trešā – veic citus
darbus, un arī bērniem tā ir interesantāk. Mājdārziņos uzsver, ka tie
pielīdzināmi bērnudārzam, jo dienas
ritms ir praktiski tāds pats, vienīgās
atšķirības – jauktās grupas un netiek
īstenota licencēta pedagoģiskā programma. Taču arī tur bērniem tiek
mācītas sociālās prasmes, viņi apgūst

Pašvaldības līdzfinansējums

Vecāku līdzmaksājums

120 eiro par katru bērnu no pusotra
gada līdz skolas vecumam

Vidēji 200 eiro (dažos gadījumos par
ēdināšanu jāpiemaksā atsevišķi)

Aukle

120 eiro par katru bērnu no pusotra
gada līdz skolas vecumam

Vidēji līdz 200 eiro (dažos gadījumos
par ēdināšanu jāpiemaksā atsevišķi)

Privātais
bērnudārzs

Par bērnu no pusotra līdz 4 gadu
vecumam – 209,16 eiro; par 5 un 6
gadus vecu bērnu – 200 eiro

No 30 līdz 200 eiro plus ēdināšanas
izmaksas, sākot no 2 eiro dienā

Pašvaldības
bērnudārzs

Vidējās izmaksas par bērnu vecumā
no pusotra līdz 5 gadiem – 209,16
eiro; par bērnu, kas apgūst obligāto
sagatavošanu skolai, – 139 eiro

Ēdināšana bērnam līdz 3 gadiem
– no 2,20 līdz 2,40 eiro dienā;
vecākam bērnam – no 2,40 līdz
2,70 eiro dienā

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju līdzfinansēšanai pašvaldības
budžetā šogad paredzēti 132 000 eiro; privāto pirmsskolas izglītības iestāžu
līdzfinansēšanai – 2,2 miljoni eiro.

saskarsmi, paši ēst, pareizi rokās
turēt zīmuli, pieklājības normas, dziedāt, dejot, zīmēt… Aukles spriež, ka
vecāki mājdārziņu uztver nopietnāk
par aukli, jo viņiem ir pārliecība, ka
mājdārziņā mazie iemācīsies vairāk.
Tiesa, aukle un mājdārziņš ģimenēm izmaksā dārgāk – pēc šī
pakalpojuma sniedzēju informācijas,
saņemot pašvaldības līdzfinansējumu,
vecākiem vēl jārēķinās ar līdzmaksājumu vidēji 200 eiro mēnesī. Pēc
Izglītības pārvaldes datiem, aukles,
kurām ir pašvaldības līdzfinansējums, no vecākiem par bērnu saņem
vēl 70–200 eiro mēnesī atkarībā no
pakalpojuma sniegšanas biežuma.
Mājdārziņu izveidotājas pašvaldības
lēmumu palielināt līdzfinansējumu
auklēm vērtē atzinīgi, jo līdz ar to
jau šomēnes esot samazināta maksa
vecākiem, un tas viņiem ir nozīmīgs
atspaids. Tāpat pozitīvi tiek vērtēta
iecere auklēm pilsētā rīkot profesionālās pilnveides kursus.

No aukles darba līdz privātajam bērnudārzam ar 37 audzēkņiem
 Ritma Gaidamoviča

kā auklīte sāka pieskatīt bērnus un vēlāk
kopā ar mammas māsu izveidoja mājdārKopš pagājušās vasaras Jelgaziņu. P.Čuhalova atzīst, ka ceļš uz privāto
vā darbojas privātā pirmsskobērnudārzu nebija viegls un ilga aptuveni
las izglītības iestāde «Paulas
divus gadus, bet tas ir attaisnojies. «MaKarlsons», kuras pirmsākumi
nuprāt, īstenojot pirmsskolas izglītības
ir tieši aukles pakalpojuma
programmu, darbs ir produktīvāks. Tā
sniegšana. «Šobrīd iestādē ir
nav tikai saturīga laika pavadīšana – mēs
trīs grupiņas ar 37 bērniem
pēc konkrēta plāna arī mācāmies, un man
no pusotra līdz trim gadiem
ir pārliecība, ka privātais bērnudārzs ir
un strādā deviņi darbinieki,
stabilāks par pieskatīšanas centru. Protostarp četri pedagogi,» stāsta
tams, tam ir arī striktākas prasības un
bērnudārza vadītāja Mārīte
daudz lielāks administratīvais slogs un
Zvirgzdiņa-Karpova (attēlā).
atbildība,» spriež P.Čuhalova. Iestādes
vadītāja piebilst, ka privātais bērnudārzs
Vadītāja atklāj, ka ideja par privātā bēr- arī var saņemt ievērojami lielāku līdzfinudārza izveidi pieder jelgavniecei Paulai nansējumu no pašvaldības, un tas nav
Čuhalovai, kura pirms vairākiem gadiem mazsvarīgi, domājot par vecākiem.

2017. gadā – 16
2018. gadā – 18

Mājdārziņš

 Ritma Gaidamoviča

rādot, ka «Mazie soļi» šobrīd apvieno
trīs aukles un 12 bērnus vecumā no
viena līdz trīsarpus gadiem.
Mājdārziņu ģimenes privātmājā
izveidojušas arī māsas Marta un
Madara Veilandes. «Pēc profesijas
esmu pirmsskolas pedagoģe, taču
atgriezties darbā pēc bērna kopšanas
atvaļinājuma atturēja atalgojums, un
arī pašas bērnam vietas pašvaldības
bērnudārzā vēl nebija. Nolēmu reizē
ar savu bērnu pieskatīt vēl citus, bet
pēc pusgada māsa pabeidza aukļu
kursus un man pievienojās. Izveidojām mājdārziņu, kurā šobrīd mācās
astoņi bērni no gada līdz trīs gadu
vecumam,» stāsta Marta.
Atšķirīgs stāsts ir SIA «5 Vēji»,
kuras dibinātāja Jana Cimaškeviča
kā pirmsskolas pedagoģe jau astoņus
gadus praktizē Montesori pedagoģiju.
«Izveidoju savu studiju, pasniedzot
Montesori nodarbības. Pieprasījums
bija ļoti liels, un vecāki rosināja veidot
bērnudārzu. Atzīšos, es šaubījos, jo

2014. gadā – 30
2015. gadā – 17
2016. gadā – 1

Kādas ir pakalpojuma izmaksas?

«Mājdārziņu vecāki uztver nopietnāk nekā aukli»
Šobrīd viens no populārākajiem alternatīvajiem
bērnu uzraudzības pakalpojuma modeļiem ir tā
sauktie mājdārziņi, kad
vairākas aukles apvienojušās un izveidojušas minibērnudārzu. Uzrunāto mājdārziņu dibinātājas atzīst:
«Vecāki šādu modeli vērtē
kā nopietnāku, jo dienas
režīms ir gandrīz tāds pats
kā parastā bērnudārzā. Arī
auklēm tas ir ieguvums
– kaut vai iespēja sadalīt
pienākumus vai apmainīties idejām.»

Mācību centrā
«Buts»

Vecāku viedokļi
Oļegs Kurčiņins, divgadīgais dēls mācās
mājdārziņā:
«Mājdārziņu izvēlējāmies, jo bija pārliecība: ja citi vecāki
tur ved bērnus, tad
būs labi arī mums. Vēl svarīgi – mājdārziņā ir
vairāk bērnu, plašākas socializēšanās iespējas.
Protams, par šo pakalpojumu attiecīgi arī
maksājam un esam priecīgi par pašvaldības
līdzfinansējuma palielināšanu, kas ģimenes
budžetā ļaus ietaupīt ap 600 eiro gadā, jo jau
šobrīd mūsu mājdārziņš vecākiem ir samazinājis maksājumu par 50 eiro mēnesī.»
Karīna Kirilova, ģimenes divus bērnus
pieskata aukle:
«Jaunākajam bērnam
ir 11 mēneši, un viņu
ne mājdārziņā, ne
bērnudārzā vēl neņem, tāpēc, lai abi puikas būtu kopā, nācās
izvēlēties aukli. Ar pirmajām četrām, kuras
nebija reģistrētas aukļu reģistrā, mums bija
bēdīga pieredze, un sapratām, ka ir svarīgi
meklēt reģistrētu aukli, kura turklāt var saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu. Tas ir kaut kāds
garants gan pakalpojuma kvalitātei, gan aukles
godprātībai.»
Laine Stobiasa, dēls
mācās mājdārziņā:
«Brīdī, kad man bija
jāatgriežas darbā,
mazais netika ne
pašvaldības, ne arī
pilsētas centrā esošajos privātajos bērnudārzos. Šī iemesla
dēļ izvēlējāmies aukli, kura vēlāk izveidoja
mājdārziņu. Šis minibērnudārza modelis ir
kolosāls variants – bērnu nav daudz, bet ir
dārziņa režīms. Tas ir lielisks risinājums, ja
pašvaldības bērnudārzā rinda vēl nav pienākusi. Patīkami, ka pašvaldība ir palielinājusi
atbalstu arī mājdārziņiem – tiklīdz tā palielina
līdzfinansējumu, mūsu mājdārziņš ļoti korekti
samazina vecāku maksājumu. Mēs piedzīvojam
jau otro pašvaldības atbalsta palielinājumu, un
šoreiz tie 50 eiro mēnesī ir būtisks atspaids.»
Veronika Grīnberga,
šomēnes dēls no aukles pārgāja uz privāto
bērnudārzu:
«Astoņus mēnešus
dēlu pieskatīja auklīte, kas bija ģimenei
pazīstama un saņēma pašvaldības līdzfinansējumu. Ar pakalpojumu bijām apmierināti, bet
martā puiku palaidām uz privāto bērnudārzu,
jo dēls aug, un uzskatu, ka tur viņš labāk tiks
sagatavots skolai. Pašam bērnam arī patīk, jo
iegūti jauni draugi un arī nodarbju ir vairāk.»
Foto: Ivars Veiliņš un no personīgā arhīva
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Baltijas čempionātā izcīna
13 medaļas

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) audzēkņi Latvijas izlases sastāvā
Baltijas čempionātā izcīnījuši 13 medaļas
– 5 individuāli un 8 (2 zelta, 3 sudraba, 3
bronzas) stafetēs. Individuāli Elīza Lagzdiņa ieguva 1. vietu jauniešu grupā (2004.
dz.g. un jaunākas) 200 m brasā un 2. vietu 100 m brasā. Sudrabs jauniešu grupā
(2003. dz.g. un jaunāki) arī Germanam
Golcvartam 200 m brasā un Jēkabam
Audzēvičam 400 m brīvajā stilā. Savukārt
bronza vīriešu konkurencē (2000. dz.g.
un vecāki) 50 m brasā Jevgeņijam Boicovam. «Čempionātā startēja 10 mūsu
peldētāju un tikai četri neizcīnīja medaļu.
Labs rādītājs ir arī tas, ka vairāki mūsējie
tika iekļauti izlases stafetes komandās,»
vērtē JSPS trenere Astra Ozoliņa.

Iekļūst ceturtdaļfinālā

Otrdienas vakarā BK «Jelgava/
LLU» pārliecinoši
– 92:64 (26:16,
21:7, 20:25 un
25:16) – savā laukumā pārspēja
«RTU» basketbolistus, līdz ar to
izcīnot uzvaru arī
divu spēļu summā un iekļūstot ceturtdaļfinālā. Tur mūsu pretinieki būs «Ventspils
Augstskola», kas tikai ar divu punktu pārsvaru divu spēļu summā pieveica «LU/BS
Rīga». Ceturtdaļfinālā komandas spēlēs
līdz divām uzvarām. Spēles paredzētas 2.
aprīlī pulksten 20 Jelgavas sporta hallē,
5. aprīlī izbraukumā un, ja būs nepieciešams, 7. aprīlī Jelgavas sporta hallē.
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Volejbolistes noslēdz sezonu Jelgavai – divi boksa čempioni JLSS startēs
Sieviešu volejbola komanda «Jelgava/ Nedēļas nogalē
starptautiskā turnīrā
LLU» noslēgusi sezonu ar dalītu 5.–8. vietu Latvijas čempionātā. Nedēļas nogalē
komanda aizvadīja ceturtdaļfināla spēles
pret «Mārupes SC» volejbolistēm – abās
uzvaru piecos setos izcīnīja mārupietes.
«Šosezon gan Latvijas kausā, gan Latvijas
čempionātā paklupām tieši pret Mārupes
komandu. Mums traucēja tas, ka meitenes pašas sev uzlika papildu atbildību par
spēles rezultātu, un īpaši dueļos, kuros
bija favorītes, spēles izvērtās ļoti smagas.
Arī šī pāra favorītes bija mūsu meitenes,
bet viņas rādīja drudžainu zemas kvalitātes volejbolu, kamēr mārupietes spēlēja
brīvi. Mums šosezon bijušas arī ļoti labas
spēles, tāpēc ir žēl par šādu sezonas
noslēgumu,» vērtē komandas galvenais
treneris Jānis Leitis.

Rīgā aizvadīts Latvijas čempionāts
boksā junioriem
U-19 grupā un elitei. Divi Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
bokseri kļuva par čempioniem junioru
grupā. Artūrs Ivanovs uzvarēja svara kategorijā līdz 60 kg, Markuss Tenčs – svarā
līdz 64 kg. «Artūrs finālā savu pretinieku
pieveica ar tehnisku nokautu,» stāsta
treneris Aleksandrs Knohs, skaidrojot:
nokauts ir tad, ja pretinieks pēc sitiena
guļ zemē un nespēj piecelties, savukārt
tehniskais nokauts ir tad, kad pretinieks
cīņu nevar turpināt kādu citu iemeslu
dēļ. 3. vietu junioru grupā izcīnīja Ruslans
Miļuns svarā līdz 56 kg, elitē – Ruslans
Bērziņš līdz 81 kg.

Šajā nedēļas nogalē sāksies starptautisks
bērnu un jauniešu hokeja turnīrs «Riga
hockey cup 2019», kas norisināsies
vairākās Latvijas pilsētās, arī Jelgavā.
Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS) šogad
turnīrā startēs ar rekordlielu komandu
skaitu – deviņām komandām, pārstāvot
visas vecuma grupas. Sacensību formāts
ir tāds: katras vecuma grupas miniturnīrs
tiek aizvadīts noteiktā nedēļas nogalē, un
turnīru atklās U-12 grupa, kurā JLSS būs
pārstāvēta ar divām komandām. Grupas
spēles notiks arī Jelgavas ledus hallē, un
skatītāji tās varēs apmeklēt bez maksas.
Vairāk par turnīru var uzzināt mājaslapā
rhc.lv – tur arī pieejams grupas spēļu, kas
notiks gan Jelgavas ledus hallē, gan citās
hallēs, saraksts.

Treneris: «Galvenais bija nepalikt pēdējām»
 Ilze Knusle

Jelgavas sieviešu basketbola komanda «Jelgava/
BJSS» aizvadījusi savu pirmo sezonu apvienotajā
Latvijas–Igaunijas–Lietuvas
Sieviešu basketbola līgā
(SBL). Jelgavnieces Latvijas
konkurencē izcīnīja 7. vietu
no deviņām komandām,
un treneris Harijs Zelčs uzskata, ka tas pirmajā gadā
ir gana labs rādītājs, lai
iesākto turpinātu.

Jelgavas sieviešu basketbola komanda noslēgusi pirmo sezonu apvienotajā
Latvijas–Igaunijas–Lietuvas līgā. Gan komanda, gan treneris ar paveikto ir
apmierināts, tomēr basketbolistes nākamsezon ir gatavas cīnīties par augstāku pozīciju turnīra tabulā.
Foto: BK «Jelgava»/Raimonds Subatovičs

Jelgavnieces čempionāta pirmajā
posmā startēja 11 komandu grupā,
aizvadot pa vienai spēlei ar katru
pretinieci. Pēc izspēlētām desmit
spēlēm pirmās un otrās vietas ieguvējas iekļuva elites grupā, bet
atlikušajām komandām pievienojās
Latvijas U-16 meiteņu izlase, kuras
mērķis ir gatavoties Eiropas un pasaules čempionātam. Otrajā posmā
komandas aizvadīja divus apļus,
izspēlējot 18 spēles. Tātad pavisam
šosezon komandai «Jelgava/BJSS»
čempionātā bija 28 spēles, no kurām
sešās izcīnīta uzvara, bet pārējās
pārstāv sporta skolu,» stāsta treneris.
piedzīvots zaudējums.
Kad komanda atguvās, uzlabojās arī
sniegums un rezultāti – ja pirmajā
Pieredzes trūkums
pusgadā bija izcīnīta tikai viena uzatspoguļojās galotnēs
«Sezonu iesākām samērā labi, vara, tad otrajā – jau piecas. «Varēja
izdevās arī izcīnīt uzvaru pret igau- tomēr just, ka tikai četrām spēlētājām
nietēm «Tartu Ülikool/Kalev», bet bija šāda līmeņa pieredze – pārējās
tad pietrūka spēka, jo čempionātam meitenes tik augstā līgā spēlēja pirmosākām gatavoties pārāk vēlu – lēmums reiz. Tāpēc arī bija vairāki zaudējumi
izveidot sieviešu komandu, kas startēs ar dažiem – trīs, pieciem – punktiem:
šajā līgā, tika pieņemts tikai augusta pietrūka pieredzes,» vērtē treneris,
beigās. Novembrī piedzīvojām šoku, tomēr savas meitenes nekritizē.
kad traumas guva abas komandas
saspēles vadītājas Laura Kārkle un Bez izteiktām līderēm
Sezonas statistika liecina, ka reRonda Ozoliņa. Nācās meklēt risinājumu, jo bez saspēles vadītājas spēlēt zultatīvākā punktu guvēja mūsu
nevar, un sapratām, ka varam piesais- komandā bijusi Alise Karlsone ar
tīt Eniju Ķīvīti, kura Jaunatnes līgā 12,4 punktiem vidēji spēlē. Savukārt

atlēcošajās bumbās un rezultatīvo
piespēļu dalīšanā veiksmīgākā bijusi
Diāna Dude – viņai vidēji spēlē 11,4
izcīnītas atlēcošās bumbas un 2,8
piespēles. Treneris piekrīt, ka šīm
spēlētājām šosezon bija nozīmīga
loma, jo viņas pamīšus bija komandas
vilcējas, tomēr līderes lomu spēja
uzņemties vismaz septiņas astoņas
basketbolistes, kas krietni apgrūtināja pretinieču darbu.

Atgūs iekavēto

Pēc sezonas noslēguma komanda
sanākusi kopā un pārrunājusi nākotnes plānus. «Pirms šīs sezonas
mūsu mērķis bija nepalikt pēdējām
Latvijā. Tas izdevās, tāpēc plānojam

iesākto turpināt – gan meitenes ir
gatavas trenēties un spēlēt, gan mūs
atbalsta pašvaldība, Bērnu un jaunatnes sporta skola un basketbola klubs
«Jelgava». Lielākā daļa meiteņu
paliks komandā – prom ies varbūt
divas trīs, bet interesi ir izrādījušas
kā meitenes, kuras plāno studēt
Jelgavā, tā sporta skolas Jaunatnes
līgas komandu spēlētājas. Patiesībā
tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pilsētā ir nepieciešama
sieviešu basketbola komanda, – lai
jaunajām meitenēm ir stimuls trenēties un būtu iespēja turpināt spēlēt
pēc izaugšanas no Jaunatnes līgas,»
stāsta H.Zelčs.
Kaut arī sezona meitenēm jau

Kērlingistes varēs cīnīties par ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm
 Ilze Knusle

Latvijas sieviešu kērlinga
izlase, ko veidoja Jelgavas
Kērlinga kluba spēlētājas,
pasaules čempionātā izcīnīja 13. vietu. «Piedalīšanās
šajā čempionātā Latvijas
sieviešu kērlinga izlasei
ir nodrošinājusi iespēju
2021. gada beigās piedalīties olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kurā tiks
izspēlētas papildu divas
vietas uz Pekinas olimpiādi,» norāda izlases treneris
Kārlis Smilga.
Pasaules čempionāts kērlingā sievietēm norisinājās Dānijas pilsētā
Silkeborgā no 16. līdz 22. martam,
un tajā tikās 13 pasaules spēcīgākās
sieviešu kērlinga izlases, starp kurām latvietes ielauzās, pateicoties

negaidīti labam startam Eiropas pasaules grandiem Kanādu, Koreju,
meistarsacīkstēs, kur tika izcīnīta 5. Šveici, Ķīnu un Skotiju. Vēl bija dažas
vieta, nodrošinot valstij tiesības star- spēles, kurās rezultāts noskaidrojās
tēt pasaules čempionātā. Nacionālā tikai pēdējā metienā. Protams, žēl,
līmenī kērlingistes, kuras dosies uz ka neizdevās izraut uzvaru kaut vieDāniju, tika noskaidrotas Latvijas nā no tām, bet tāds ir sports, tomēr
čempionātā. Tajā uzvarēja Jelgavas uzskatu, ka mūsu komanda čemKērlinga kluba komanda ar skipu pionātā rādīja labu sniegumu. PieIvetu Stašu-Šaršūtrūka veiksmes,»
ni un spēlētājām Latvijas izlases spēles pasaules vērtē K.Smilga.
Santu BlumberViņaprāt, būtisks
čempionātā
gu, Ievu Krustu,
aspekts ir arī
Pret Šveici – 5:8
Evelīnu Baroni un Pret Vāciju – 5:10
tas, ka Latvijas
Pret Zviedriju – 5:8
Pret ASV – 6:9
Tīnu Siliņu.
spēlētājas tomēr
Pasaules čem- Pret Kanādu – 7:8
Pret Japānu – 3:9
uzskatāmas par
p i o n ā t ā m ū s u Pret Ķīnu – 5:6
amatierēm, bet
Pret Somiju – 8:10
izlase aizvadīja Pret Skotiju – 4:5
lielākā daļa čemPret Koreju – 7:8
12 spēles, izcīnot Pret Dāniju – 11:8
pionāta komandu
Pret Krieviju – 4:9
vienu uzvaru un
ir profesionālas.
četrās spēlēs piekāpjoties pretiniecēm «Pasaules čempionātā spēlē pasaules
tikai ar viena punkta pārsvaru. «Spē- kērlinga elite. Lielākā daļa komanles aizvadījām atbilstoši savam līme- du sagatavošanās posmā aizvadīja
nim – uzvarējām Dāniju un nospēlē- 70–100 augsta līmeņa spēļu, bet Latjām līdzīgi līdz pēdējam akmenim ar vija – 20, tāpēc mūs un vēl Dāniju un

Somiju var saukt par amatieriem,»
norāda treneris.
Viņš skaidro: starts pasaules čempionātā Latvijas sieviešu izlasei ir
nodrošinājis vietu olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīrā 2021. gada
beigās. «Latvijas kērlingistes šādā
turnīrā ir startējušas divreiz. Abas
reizes – gan pirms 2014. gada Soču
spēlēm, gan pirms 2018. gada Phjončhanas spēlēm – turnīrā piedalījās
Jelgavas Kērlinga kluba komanda ar
skipu Ivetu Stašu-Šaršūni, tiesa, komandas sastāvs abas reizes bija cits.
Vai viņas arī trešo reizi varēs cīnīties
par ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm,
rādīs laiks,» tā K.Smilga, piebilstot,
ka Latvijas kērlingisti līdz šim olimpiskajās spēlēs nav startējuši.
Par 2019. gada pasaules čempionēm
kļuva Šveices izlase, finālā ar rezultātu 8:7 pārspējot Zviedrijas komandu.
Savukārt cīņā par bronzas medaļām
Koreja ar 7:5 pārspēja Japānu.

«Par vienu vietu
pakāpties varējām»
Dace Blūma,
komandas
kapteine:
«Sezonas sākums izvērtās diezgan
saspringts, jo
šajā vilcienā,
ko sauc par
Latvijas–Igaunijas–Lietuvas Sieviešu basketbola
līgu, ielēcām pēdējā brīdī, un tas bija
izaicinājums mums visiem. Tomēr ir liels
prieks, ka to izdarījām, – neviena no
spēlētājām to nenožēlo. Jāsaka gan, ka
cerējām uz kaut ko nedaudz vairāk – dažas spēles zaudējām ar punktu starpību,
kas bija zem 10, turklāt daļā šo spēļu
viss izšķīrās pašās beigās. Šie zaudējumi varēja pārvērsties par uzvarām, un
tad arī iznākums turnīra tabulā būtu
citādāks. Kāpēc tā nenotika? Varbūt
nebijām labākajā fiziskajā formā, jo
vēlu sākām trenēties, varbūt nebijām
kārtīgi saspēlējušās... Visi tie mazie
faktori ietekmē rezultātu, tāpat varbūt
vienkārši pietrūka veiksmes. Tomēr, neskatoties uz to, esam gatavas spēlēt arī
nākamsezon un gribētu sasniegt jau ko
vairāk, jo uzskatu, ka varbūt tikai divas
komandas Latvijas mērogā bija galvastiesu labākas – ar pārējām var cīnīties.
Un priecāsimies arī par papildspēkiem.»

beigusies, viņas līdz maija beigām
turpinās trenēties, lai, kā saka treneris, atgūtu iekavēto. Tad sekos pāris
mēnešu atpūta, un treniņprocesu
plānots atsākt jūlija beigās vai augusta sākumā. Arī nākamgad Jelgavas
komanda startēs šajā līgā.
Apvienotā Latvijas–Igaunijas–
Lietuvas SBL sportiskajā ziņā ir
augstākā sieviešu basketbola līga.
Tajā startēja deviņas komandas no
Latvijas, četras no Igaunijas un piecas no Lietuvas.

Sporta pasākumi
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 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta 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).
5. aprīlī pulksten 19 – «Optibet»
Virslīga futbolā: FK «Jelgava» – FK «Liepāja» (kluba bāzē Kārklu ielā 6).
6. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Poliklīnikas akadēmijā –
gastroenteroloģijas aktualitātes
 Anastasija Miteniece

Jelgavas poliklīnika turpina rīkot bezmaksas
izglītojošos pasākumus
mediķiem projekta
«Jelgavas poliklīnikas
akadēmija» gaitā, un
4. aprīlī no pulksten
9 līdz 16 Jelgavas un
citu pašvaldību mediķi
aicināti uz semināru
«Gastroenteroloģijas
aktualitātes ģimenes
ārstu un ārstu speciālistu ikdienā». Seminārs notiks Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33.
Interesenti aicināti tam
iepriekš pieteikties.
Pulksten 9 ZRKAC sāksies
dalībnieku reģistrācija, savukārt
pulksten 10 – ārstu speciālistu
lekcijas. Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne informē,
ka pirmajā daļā par kairinātu
zarnu sindromu runās profesors
gastroenterologs Aldis Puķītis,
par gastroezofagālo refluksu –
gastroenterologs Anatolijs Danilāns, ar aktualitātēm antibiotiku
jomā iepazīstinās infektoloģe
hepatoloģe Indra Zeltiņa, savukārt SIA «KRKA Latvija» zīmolu

vadītāja Laura Muižniece stāstīs
par farmācijas uzņēmuma novitātēm. Otrajā daļā, no pulksten
13.20, mediķiem būs iespēja
dzirdēt gastroenteroloģes Jeļenas
Derovas lekciju «Dispepsija, funkcionālie traucējumi», gastroenterologa Alekseja Derova «NPL no
gastroenterologa skatupunkta»,
kā arī gastroenterologa Jura
Pokrotnieka lekciju «Asiņošana
no GI trakta».
Interesenti semināram aicināti
iepriekš pieteikties – to var izdarīt
poliklīnikas mājaslapā www.jp.lv,
sadaļā «Reģistrēties konferencei», vai Latvijas Ārstu biedrības
informatīvajā sistēmā https://
lab.arstubiedriba.lv. Jautājumu
gadījumā lūgums sazināties ar
pasākuma organizatoriem pa
tālruni 25665504 vai 29550444.
Jāpiebilst, ka seminārs notiks
projekta «Jelgavas poliklīnikas
akadēmija» gaitā – tā mērķis ir
mediķiem, īpaši ģimenes ārstiem
un speciālistiem, nodrošināt
iespēju regulāri paplašināt redzesloku un pilnveidot profesionālās
kompetences, iepazīstoties ar
starptautiska līmeņa medicīnas
jomas speciālistu pieredzi. Savukārt 25. maijā ZRKAC paredzēta
Jelgavas poliklīnikas akadēmijas gada konference par tēmu
«Jaunās tehnoloģijas medicīnā».
Arī šim pasākumam jau šobrīd
iespējams pieteikties elektroniski.

Ārste saņem balvu par
ieguldījumu tuberkulozes
ierobežošanā
 Anastasija Miteniece

Latvijas Tuberkulozes
un plaušu slimību ārstu asociācija Jelgavas
poliklīnikas pneimonoloģei Lilitai Dinkai svinīgi pasniegusi Latvijas
Tuberkulozes fonda dibinātāja Jāņa Leimana
balvu par ieguldījumu
tuberkulozes ierobežošanā.
J.Leimans darba mūžu ir veltījis
tuberkulozes apkarošanai, veicot
būtisku ieguldījumu šīs slimības
ierobežošanā Latvijā. Ar mērķi
godināt viņa piemiņu un atbalstīt
speciālistus, kuri ar degsmi darbojas šajā sarežģītajā medicīnas
jomā, 2017. gadā dibināta J.Leimana balva. Šogad, izvērtējot
vairāku balvai pieteikto jomas
speciālistu darbu, tā pasniegta
Jelgavas pneimonoloģei L.Dinkai,
kura profesionālos pienākumus
pilda kopš 1982. gada. Ilgus gadus mediķe strādāja Jelgavas
Tuberkulozes slimnīcā, bet pēc tās
likvidācijas, kopš 2008. gada, vada
Plaušu slimību nodaļu Jelgavas
poliklīnikā.
L.Dinka norāda, ka lielākais
apbalvojums ir izārstēts pacients.
«Esmu gandarīta tad, ja mans
ikdienas darbs dod acīmredzamu
rezultātu. Ja pie manis atnāk
cilvēks, kuram ir kāda saslimšana,
un kopīgas līdzestības rezultātā
tā tiek izārstēta,» teic mediķe,
papildinot, ka reizē tas ir arī

lielākais izaicinājums – panākt,
lai pacients aktīvi iesaistās ārstniecības procesā un izpilda visus
ārsta norādījumus. Viņa atklāj,
ka šobrīd kā pneimonoloģei vairāk
sanāk strādāt ar astmas slimniekiem, tuberkuloze drīzāk ir
retums – pērn pilsētā bijuši vien
daži saslimšanas gadījumi.
Mediķe uzsver, ka viņas lielais
atbalsts darbā ir kolēģes medicīnas māsas Solveiga Konovalova
un Ilona Pommere. Tieši viņas
pieteica ārsti apbalvojumam,
L.Dinku raksturojot kā ļoti zinošu,
apzinīgu un atbildīgu speciālisti,
kura interesējas par jaunākajām
diagnostikas un ārstēšanas metodēm un pielieto tās savā ikdienas
darbā. Pacientu aprūpē mediķe
ir iejūtīga, pretimnākoša un vienlaikus arī prasīga, bet attiecībās
ar kolēģiem – vienmēr atsaucīga.
«Kolēģi balvai pieteicām, jo viņa
to ir pelnījusi. Lilita Dinka jau
gadiem pašaizliedzīgi strādā un
ir izcila savas jomas profesionāle.
Vienlaikus viņa ir arī brīnišķīgs
cilvēks. Kopā strādājam kopš
1989. gada un pa šo laiku esam
piedzīvojušas dažādas situācijas
– gan glābušas pacientus, gan
atbalstījušas viena otru grūtos
mirkļos,» teic I.Pommere.
Jāpiebilst, ka balvu – īpašu
mākslinieces Agneses Peļņas no
caurspīdīgā stikla, krāsainā stikla
un metāla sakausējumiem veidotu
gleznu – L.Dinkai pasniedza Latvijas Tuberkulozes apkarošanas
biedrības valdes priekšsēdētājs
Rišards Zaļeskis.
Foto: Ivars Veiliņš

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

Trīs Jelgavas pasākumi
novērtēti ar Sudraba diplomu
 Jana Bahmane

5. Latvijas Pasākumu
foruma gaitā Liepājas koncertzālē «Lielais
dzintars» 22 nominācijās pasniegta Pasākumu gada balva 2018.
Nominantu vidū ir arī
trīs Jelgavas pasākumi
– pašvaldības iestādes
«Kultūra» pērn organizētais 20. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls un multimediālais
uzvedums «Četri prezidenti» un kultūras un
mākslas centra «Nātre»
pasākums «Kriminālā
ekselence ēdnīcā». Visi
trīs kultūras notikumi
katrs savā kategorijā
ieguva 2. vietu jeb Sudraba diplomu.
Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls bija nominēts kategorijā
«Labākais Latvijas festivāls»,
kurā balvas pretendentu vidū
bija arī aģentūras «EventHub»
organizētais Vislatvijas Saldējuma
festivāls un «Nords Event Communications» pasākums «TOP
101 Wines+Chefs», kas atzīts par
labāko šajā kategorijā. Jāatgādina,
ka pērn Jelgavā aizvadītais Ledus
skulptūru festivāls bija īpašs ar to,
ka pirmo reizi notika trīs pilsētas
vietās – Pasta salā, Jāņa Čakstes
bulvārī un Hercoga Jēkaba laukumā.
Multimediālais uzvedums
«Četri prezidenti» nominācijā
«Labākais simtgades pasākums
novados» sacentās ar Mārupes
kultūras nama Latvijas valsts
simtgadei veltīto svinīgo sarīkojumu «Es esmu Latvija!» un šīs
kategorijas uzvarētāju Liepājas

pašvaldības iestādes «Kultūras
pārvalde» jauniešu koncertu
«Liepāja izAICINA». «Četri prezidenti» Jelgavā notika aizvadītā
gada 14. septembrī, Latvijas pirmā
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
159. dzimšanas dienā, – tas uz
LLU Tehniskās fakultātes fasādes
un Driksā uzbūra mūsdienīgu
vēstījumu par pirmo četru Latvijas Valsts prezidentu – J.Čakstes, Gustava Zemgala, Alberta
Kvieša un Kārļa Ulmaņa – šūpuli
Zemgali. Trīs dimensiju animācija, sinhronizēta ar muzikālo
stāstījumu, radīja telpiskuma un
klātesamības izjūtu.
«Kultūras» Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora
vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka
iestāde pasākumus šim apbalvojumam pieteica pirmoreiz un
«Kultūras» kolektīvs ir gandarīts,
ka divās nominācijās izdevies
izcīnīt Sudraba diplomu. «Ledus
skulptūru festivālu balvai izvirzījām, jo pērn tas pirmoreiz notika
trīs norises vietās, kā arī 2018.
bija festivāla jubilejas gads. Savukārt «Četri prezidenti» izcēlās ar

neparastu konceptu,» tā I.Pirvics.
Nominācijā «Labākais nestandarta pasākums» 2. vietu ieguva
«Nātres» kultūras notikums «Kriminālā ekselence ēdnīcā». Šajā
kategorijā balvai bija izvirzīta arī
«Event marketing» un aģentūras
«Meduza» «Pasaka ziemā», bet
par uzvarētāju kļuva ideju institūta «ABLV Bank» akcija «Proud
to be ABLV». «Ir svētku sajūta un
prieks par satikšanos ar nozares
pārstāvjiem – būt starp balvas
pretendentiem simtgades projektu un pasākumu konkurencē
ir kas īpašs. Šoreiz balvai bija līdz
šim lielākais pretendentu skaits,
un «Nātrei» izdevās sevi izcili
parādīt un sajūsmināt nozares
profesionāļus ar mūsu radīto
kultūras notikumu, kas izcēlās
ar īpašu stilu, konceptu un brīnišķīgu atmosfēru. Es no tiesas
varu lepoties ar lielisku komandu
un sadarbības partneriem. Ir
patīkami, kad nāk klāt nozares
profesionāļi un laureāti, sakot,
ka vēlējušies mūsu uzvaru. Jelgava patiesi var lepoties ar bagātu
kultūras dzīvi,» vērtē kultūras un

mākslas centra «Nātre» vadītāja
Dace Indrika. Jāatgādina, ka
«Kriminālā ekselence ēdnīcā»
notika Jelgavas Lauktehnikas
ēdnīcā – interesentiem bija iespēja noskatīties režisora Oskara
Rupenheita kriminālkomēdiju
«Kriminālās ekselences fonds»,
satikties ar filmas radošo komandu un izbaudīt vakariņas
labākajās ēdnīcas tradīcijās.
Jāpiebilst, ka 2. vietu nominācijā «Labākais audiovizuālais, gaismu un video risinājums» izcīnīja
«Story Hub» organizētais «Zemgales gredzens», kura pirmizrāde
bija Jelgavas kultūras namā.
Pasākumu gada balvu par izciliem sasniegumiem publisko
vai korporatīvo pasākumu jomā
Latvijas Pasākumu producentu
asociācija (LaPPA) pasniedz kopš
2010. gada. Apbalvojuma mērķis
ir izcelt un godināt augstvērtīgu
un kvalitatīvu pasākumu organizatorus, kā arī informēt sabiedrību par šo nozari, aktualitātēm un
sasniegumiem. Apbalvojumam
izvirzītos pasākumus vērtēja
LaPPA biedri.

Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, var iesaistīties projektā
 Ritma Gaidamoviča

un dalībnieki izvēlējušies mācīties
svešvalodas, programmēšanu, liet«Man ir divas profesijas – komercdarbinieks lietvedis un
vedības pamatus, apmeklēt skaisauto diagnostiķis –, bet jau praksē apjautu, ka neviena
tumkopšanas jomas kursus, aukļu,
no tām nav mana, un algotu darbu tajās neesmu strāautoiekrāvēja vadītāja kursus, B
dājis pat dienu. Pēc sezonas darba ārzemēs sapratu,
kategorijas autovadītāja kursus,
ka dzīvē kaut kas jāmaina, un labs atspēriena punkts
grāmatvedības, šūšanas, dārza
bija jauniešu motivēšanas programma, kurā mentors
dizaina, metinātāja un konditora
palīdzēja nostāties uz kājām, atrast jaunu izaicinājumu
kursus. Tāpat viņi piedalās noun noticēt sev. Projektā «Proti un dari!» iemācījos jaumetnēs, semināros, lekcijās, sporta
nas prasmes un atradu darbu Jelgavas tipogrāfijā, uz
un brīvprātīgā darba aktivitātēs,
kuru jau pusgadu eju ar prieku,» stāsta 27 gadus vecais
kultūras pasākumos, dodas uz
Kristaps Hermanis. Viņš ir viens no jauniešiem bezdarbuzņēmumiem, lai izvēlētos iegūt
niekiem, kas iesaistījušies projektā «Proti un dari!».
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt
arodu pie amata meistara.
«Tas, ka projekta termiņš paLīdz 2020. gada 31. oktobrim jos jauniešu aktivizēšanas pasāpagarināts Eiropas Sociālā fonda kumos. Jelgavā līdz 2020. gada garināts par vēl diviem gadiem, ir
atbalstītais Jaunatnes starptautis- oktobra beigām šajā projektā cer apliecinājums, ka jauniešiem vajako programmu aģentūras un Jel- iesaistīt vēl 172 jauniešus, janvārī dzīgs atbalsta plecs. Nereti ne jau
gavas pašvaldības kopīgi īstenotais dalību tajā uzsāka 21 dalībnieks. tas, ka viņi atrod darbu vai izvēlas
projekts «Proti un dari!». Tā mērJelgavas pašvaldības Attīstības mācīties, ir būtiskākais – daudz
ķis ir motivēt un iesaistīt atbalsta un pilsētplānošanas pārvaldes svarīgāks ir morālais atbalsts, stipasākumos jauniešus vecumā no projektu vadītāja Inga Adamoviča muls, lai viņi notic paši sev un rīkojas. Bieži vien šie
15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, skaidro, ka pronestrādā, neapgūst arodu un nav jektā mērķgru- Jaunieši iesaistīties projektā var, jaunieši atnāk
sazinoties ar kādu no četriem
pie mums, jūtoreģistrēti Nodarbinātības valsts pas jauniešiem
programmas vadītājiem:
ties nosodīti, ka
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. tiek piedāvāta
ar Daci Ekšu pa tālruni
neko dzīvē nav
Vispirms jaunietis tiek profilēts, iespēja attīs29536996, Sandu Apsīti pa
sasnieguši. Taču
lai apzinātu viņa vājās un stiprās tīt prasmes un
tālruni 29293546, Alvi Ločmeli
mēs cenšamies
puses, un rezultātā top individuāls zināšanas, kas
pa tālruni 29443889 vai Daigu
parādīt, ka mūs
darba plāns, kura uzdevums ir pēc palīdz uzsākt
Butkus pa tālruni 29577424.
neinteresē viņu
iespējas sekmīgāk iekļaut jaunieti darba gaitas vai
sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū. mācības un kļūt sociāli aktīviem. pagātne, bet gan nākotne, ka mēs
Individuālā atbalsta programma Jaunietis projektā saņem regulāru palīdzēsim piecelties. Tas izdodas,
var ilgt līdz deviņiem mēnešiem, mentora un programmas vadītāja viņi notic sev un saredz gaismu
bet visbiežāk projektā jaunieši atbalstu, kā arī dažādu speciālistu tuneļa galā. Tiesa, ne vienmēr
pavada 4–6 mēnešus.
konsultācijas. Līdz šim visbiežāk rezultāts ir pozitīvs – gadās, ka ie2017. un 2018. gadā projektā bijis nepieciešams psihologs, karje- rastā vide jaunieti tomēr velk atpadalību pabeidza 98 jaunieši. 24 no ras konsultants, logopēds, frizieris, kaļ,» atzīst viena no programmas
viņiem atrada darbu, desmit uzsā- manikīra meistars, sporta treneris. vadītājām Dace Ekša, piebilstot,
ka mācīties, trīs iesaistījās jauniešu Tāpat šajā projektā iesaistītie bez ka lielākoties projektā iesaistās
centru vai nevalstisko organizāciju maksas var apmeklēt kursus, jaunieši no 20 līdz 27 gadiem ar
darbībā, deviņi – NVA īstenota- iegūstot sertifikātu vai apliecību, nepabeigtu izglītību vai arī tādi,

kuri ieguvuši kādu arodu vecāku
mudināti, bet strādāt tajā nevēlas,
kā arī jaunās māmiņas, kuras pēc
bērna kopšanas atvaļinājuma vēlas iesaistīties darba tirgū.
Uzrunātie jaunieši atzīst, ka
projekts ir mainījis viņu dzīvi.
«Mācījos Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas 9. klasē, kad man
piedāvāja iesaistīties projektā un
apgūt profesiju. Mentora mudināts, pabeidzu autoiekrāvēja
kursus un šobrīd strādāju labi
atalgotu darbu. Šis projekts izmainīja manu dzīvi,» atzīst Toms
Petrovs. Savukārt 20 gadu vecais
Jānis Sproģis šobrīd ir finiša taisnē, lai ar projekta starpniecību
iegūtu B kategorijas autovadītāja
apliecību. «Projekts man palīdzēja
nostāties uz kājām un saprast, ka
dzīve sniedz daudz iespēju, tās
tikai jāmāk ņemt pretī. Man ir
deviņu klašu izglītība, un esmu
apguvis pavāra palīga profesiju,
bet veselības dēļ tajā diemžēl
nevaru strādāt. Iepriekš dzīvoju
bērnunamā, un man nebija ģimenes atbalsta grūtos brīžos. Kāda
meitene Jelgavas SOS jauniešu
mājā teica: piedalies projektā,
tu neko nezaudēsi! Piekritu, un
programmas vadītāja piedāvāja
sākt mācības metinātāja kursos
vai autoskolā. Pie sevis nodomāju:
autokursi taču ir dārgi, bet te man
ir iespēja tos apmeklēt bez maksas. Izvēlējos autoskolu, un šobrīd
jau man jākārto skolas eksāmens.
Domāju, ka autovadītāja apliecība
arī pavērs plašākas iespējas atrast
darbu, jo, cik pētu sludinājumus,
to bieži prasa,» saka Jānis.
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PAZIŅOJUMI

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie
noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas
veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var
iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

LEKCIJA

EMOCIONĀLĀS
VESELĪBAS IETEKME
UZ FIZISKO VESELĪBU

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 27. maijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 88 000 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.
SIA «Stora Enso Packaging» (reģ.Nr.40003220301)
savā komandā aicina RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES).
Mēs piedāvājam:
• amatam atbilstošu atalgojumu (no 700 EUR neto);
• sociālās garantijas, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu,
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā, veselības apdrošināšanu un sporta nodarbību kompensāciju;
• darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• bezmaksas apsargātu autostāvvietu;
• darbam nepieciešamās apmācības.
Lai veiktu šo darbu, nepieciešams:
• tehniskās iemaņas un/vai piemērota izglītība tiks
uzskatīta par priekšrocību;

• vēlme strādāt intensīvu un atbildīgu darbu ražošanas komandā;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• iespēja strādāt summēto darba laiku maiņās (darbs
slīdošā maiņu grafikā (trīs maiņas diennaktī: 1. maiņa
– no plkst.6.05 līdz 14.35, 2. maiņa – no plkst.14.10 līdz
22.40, 3. maiņa – no plkst.22.40 līdz 6.10));
• darba pieredze ražošanas uzņēmumā tiks uzskatīta
par priekšrocību.
CV un pieteikumu sūtīt pa e-pastu atlase.lv@storaenso.com.
Tālrunis saziņai – 28660242.
Darbavieta: Tīraines iela 5, Rīga, LV-1058.
Ērta nokļūšana ar vilcienu (stacija «Tīraine»).

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS APRĪLĪ
NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 –
no Pasta salas stāvlaukuma
• Svētdienās no plkst.9 līdz 10.30 –
no Jelgavas 1. internātpamatskolasattīstības centra pagalma Institūta ielā 4
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas
instruktore Zane Grava;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

VESELĪBU VEICINOŠI
VINGROŠANAS CIKLI
AR FIZIOTERAPEITU
• Bērniem (7–12 g.v.)
• Grūtniecēm
Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā un
Zemgales Veselības centrā;
obligāta iepriekšēja pieteikšanās – 63012542.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
ZEMGALES OLIMPISKAJĀ CENTRĀ
• Pirmdienās, trešdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks»
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyART»
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Vesela mugura»
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Treneres – T.Gorbatko un E.Troščenko;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas
ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
1. kārta» gaitā.

Aprīļa otrajā nedēļā atsāksies skriešanas koptreniņi jelgavniekiem. Treniņi paredzēti gan tiem, kas vēlas
uzsākt skriet, gan arī tiem, kas jau ir rūdīti skrējēji. Treniņu laiks un vieta tiks precizēta tuvākajā laikā.

pensijas vecuma personām un
pilngadīgām personām ar invaliditāti

Putnu dienas organizē
Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums un vieta: transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.
Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (reģ.Nr.90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis
63005569, 63005493.
Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.250 «Par IVN procedūras piemērošanu»
pieņemts 2015. gada 12. oktobrī, IVN programma izsniegta 2015. gada 30. oktobrī. Ziņojums «Transporta pārvada
(tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums» sagatavots 2019. gada martā.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment».
Informācija par sabiedrisko apspriešanu: ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek no 2019. gada 28.
marta līdz 27. aprīlim. Ziņojuma apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 10. aprīlī plkst.18 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra Lielajā konferenču zālē Svētes ielā 33, Jelgavā.
Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās
no plkst.8 līdz 14. Ar ziņojumu var iepazīties arī tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/.
Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2019. gada 27. aprīlim var iesniegt:
1) Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, fakss 67321049, tālrunis 67321173,
e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv);
2) Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, 131. kabinetā (Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001,
tālrunis 63005569, 63005493, e-pasts dome@dome.jelgava.lv; www.jelgava.lv).

NORISES VIETA:
Dobeles iela 62A, Jelgava
NORISES LAIKS:
02.04.2019. plkst.14–15
PROGRAMMĀ:
• Emocijas un to ietekme uz
ķermeni – dzīves piemēri
• Praktiski vingrinājumi un
relaksācijas tehnikas
• Pozitīvas domāšanas ietekme
uz emocijām un ķermeni
PASĀKUMS IR BEZ MAKSAS
*Pasākums var tikt fotografēts

Piedāvā darbu
Albīna Karaseva piedāvā nelielu darbu
pulksteņmeistaram mehānisko pulksteņu
remontam. Atalgojums – 30 EUR vai pēc
vienošanās. T.25946004
(zvanīt pēc plkst.18).

Meklē darbu
Meklēju aprūpētājas, mājkalpotājas vai
auklītes (jebkuram vecumam) darbu.
T.20352270.
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.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā.
Ir autovadītāja apliecība. T.20525623.

Līdzjūtības
Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.
(A.Balodis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Natālijai Arseņenko,
mammu mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Inesi Kuprēviču,
brāli mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās
esam kopā ar Valentīnu Vereškovu,
no mammas atvadoties.
Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centra un Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARTA RUDZĪTE (1932. g.)
ČESLAVS KAZAKS (1939. g.)
IVARS TALKUŠKINS (1947. g.)
VALERIJS SOSNOVSKIS (1956. g.).
Izvadīšana 29.03. plkst.14 Meža kapsētā.
DZIDRA ŠAUBERGA (1928. g.).
Izvadīšana 29.03. plkst.15 Meža kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
28. martā pulksten 16 – kino erudīcijas spēle jauniešiem. Dalība – bez maksas
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
28. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Maģiskā Aļaska». Vakara
viesis – Alternative Traveller (N.Aleksis). Dalības maksa – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
28. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: jautrības luga «Seši
mazi bundzinieki». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
29. martā pulksten 13 – pasākums «Īstās saimnieces piedāvā … Cepelīni lietuviešu
gaumē». Cepelīnu pagatavošanas meistarklase. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ dalība
līdz 28. marta pulksten 17 jāpiesaka pa tālruni 63005468, 63005467. Dalība – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
30. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Tikai bez skandāla!».
Situāciju komēdija divos cēlienos. Ir trīs dienas pirms Ziemassvētkiem. Kādā Londonas slimnīcā tūlīt jāsākas neirologu konferencei, bet paralēli norit gatavošanās
personāla Ziemassvētku sarīkojumam... Lomās: R.Avots, L.Baumane, E.Skutele,
R.Mediss, R.Balševics, M.Vilnis, N.Samohvala, B.Zaķevica, J.Bandenieks, A.Jakovelis,
E.Majevska un M.Kabaks. Režisore – D.Vilne. Scenogrāfs – I.Pirvics. Biļešu cena – 3–
5 € (kultūras namā).
30. martā pulksten 17 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Tik un tā» 15 gadu jubilejas
koncerts. Mākslinieciskais vadītājs – G.Galiņš. Ieeja – bez maksas (kultūras namā
«Rota»).
31. martā pulksten 13 – dzejas kluba «Pieskāriens» pasākums «Pavasara
sirdspuksti». Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
2. aprīlī pulksten 17 – klavierkoncerts «Vīzija». Piedalās: K.Ozoliņa (vijole), D.Svētiņa (čells), S.Šteinkopfa (klavieres) (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
6. aprīlī pulksten 10 – veloekskursija «Braucam vērot putnus Svētes palienē!».
Informācija un pieteikšanās – pa tālruni 63005447; www.visit.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas.
6. aprīlī pulksten 12 – pasākums «Satiec savu meistaru 2019»: atvērtās meistardarbnīcas «Koka auto», «Stikla mozaīka» un «Virpošana uz podnieka ripas».
Mērķauditorija – pieaugušie. Pieteikties pa tālruni 63022298. Dalība – bez maksas
(«Jundā» Skolas ielā 2).
6. aprīlī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Pašportrets».
Tālrunis uzziņām – 27795685. Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika»,
stundu pirms pasākuma – kultūras namā. Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
6. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas koru skate. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pils aulā).
7. aprīlī pulksten 12 – Ģimenes diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
7. aprīlī pulksten 15 – krievu tautas mūzikas instrumentu ansambļa koncerts.
Repertuārā – ārzemju komponistu klasiķu skaņdarbi, kā arī krievu tautas melodiju
un dziesmu aranžējumi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
7. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
8. aprīlī pulksten 17.30 – Starptautiskajai romu dienai veltīts koncerts. Ieeja – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
9. aprīlī pulksten 17.30 – seminārs «Bērnu (0–7) emocionālā audzināšana un
veselība». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
9. aprīlī pulksten 18 – Gudro vecāku skolas seminārs «Pašapkalpošanās prasmes
– podiņmācība un patstāvīgas ēšanas ieraduma veidošana». Pieteikties pa tālruni
63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas
(ZRKAC Svētes ielā 33).
10. aprīlī pulksten 17.30 – tikšanās ar V.Kalniņu «Pirmās attiecības cilvēka ģimenē».
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. aprīlī pulksten 19 – komēdija «Ko dara vīrieši?» (krievu valodā). Lomās: Krievijas
kino un teātra zvaigznes S.Astahovs, A.Goroško, O.Ģerbutovs. Kā dzimst izrādes?
Kā mēģina aktieri? Par ko viņi slepenībā sapņo, un ko viņi vēlas? Biļešu cena – 12–26
€ (kultūras namā).
11. aprīlī pulksten 16 – dokumentālā filma «No Ghetto līdz Olimpiādei». Filma
par vienu no jaunā olimpiskā sporta veida – 3x3 basketbola – pasaules labākajām
komandām. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
11. aprīlī pulksten 17.30 – seminārs «Pusaudžu emocionālā audzināšana un
veselība». Pieteikties pa tālruni 63082101, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
12. aprīlī pulksten 19 un 13. aprīlī pulksten 17 – mūsdienu deju studijas «Intriga»
30 gadu jubilejas koncerts «Atskatoties». Īpašie viesi – dažādu gadu bijušie «Intrigas»
dejotāji. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
13. aprīlī pulksten 15 – Lieldienu noskaņas Pārlielupes bibliotēkā. Pasākums norit
sadarbībā ar Angļu valodas klubiņu. Sīkāka informācija – pa tālruni 63011829. Ieeja
– bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
13. aprīlī pulksten 18 – Jelgavas Svētku kora koncerts «Via Crucis». Piedalās: A.Rei
nis (ērģeles), A.Siksna (elektriskā ģitāra), I.Parša (mecosoprāns), J.Misiņš (baritons),
D.A.Puriņa (čells), V.Tensons (klavieres), T.Bērziņa (arfa). Diriģenti – Z.Stafecka, G.Galiņš,
G.Pavilons. Programmā – Ferenca Lista mūzika. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
14. aprīlī pulksten 17 – BDK «Ieviņa» koncertuzvedums «Dejas uz varavīksnes».
Piedalās: BDK «Ieviņa», Jelgavas novada bērnu un jauniešu deju studija «Spīga»,
Dobeles novada Krimūnu pagasta bērnu deju kolektīvs «Bitītes». Biļešu cena – 1 €
(kultūras namā).
16. aprīlī pulksten 19 – koncerts «Ceļojums uz viduslaikiem». Muzicē – G.Prānis
(rata lira) un vokālā grupa «Schola Cantorum Riga» (J.Kurševs, R.Bērtiņš, K.Milaševičs,
J.Moors, A.Klucis, D.Geidmanis). Programmā – viduslaiku vokālā mūzika. Biļešu cena
5–7 € (kultūras namā).
17. aprīlī pulksten 12 – Zemgales reģiona mūzikas skolu solo dziedāšanas konkurss «Cīruļa dziesma». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
17. aprīlī pulksten 19 – maestro Raimonds Pauls un aktieris Andris Bērziņš
dzejas un dziesmu programmā «Es šonakt sēdēšu uz jumta». Biļešu cena – 10–22
€ (kultūras namā).

Izstādes
28. martā pulksten 14 – Andas Stankevičas radošo darbu izstādes «Līdzsvaru
meklējot» atklāšana (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
29. martā pulsten 18 – Alisas Gibetas gleznu izstādes «Tēli un iespaidi»
atklāšan (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 29. marta līdz 28. aprīlim – izstāde «Svalbard. Pusnakts saules zeme»: izstādē
apskatāmas S.Eglītes fotogrāfijas un I.Dūdiņas stikla darbi. Izstādes atklāšana –
29. martā pulksten 16 (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 2. līdz 30. aprīlim – foto un gleznu izstāde «Jelgava–Jaunjelgava»/«Laika
kaleidoskops» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 3. līdz 30. aprīlim – Tatjanas Iljinas gleznu izstāde «Gadalaiki» (kultūras nama
2. stāva galerijā).
No 4. līdz 30. aprīlim – Andra Vētras fotoizstāde «Dzīves kaleidoskops» (kultūras
nama 1. stāva foajē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

«Benefice» pašportretu
skicēs dejā
 Jana Bahmane

«Šis būs mūsu pašportrets
dejā – bildes rāmis, caur
kuru varam ieskatīties sevī.
Mums ir iesācēji, turpinātāji, hobija klase, esam
piedzīvojuši dziļas asaras
un izteiktus smieklus, bet
mūsu stūrakmeņi cauri
visam ir deju pedagogi,»
atklāj deju studijas «Benefice» mākslinieciskā vadītāja
Annika Andersone. 6. aprīlī
«Benefice» ar koncertu
«Pašportrets» pulksten 14
un 18 Jelgavas kultūras
namā atzīmēs savu 20.
jubileju.
A.Andersone neslēpj, ka neatminas
otru tādu gadījumu, kad koncerta
koncepcija būtu akceptēta tikai mēnesi pirms pasākuma. «Savu 20. jubileju
bijām paredzējuši atzīmēt ar lielkoncertu Zemgales Olimpiskajā centrā,
kopā ar vairākiem simtiem Latvijas
dejotāju parādot daļu no Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu dejas koncerta programmas,
kā arī mūsu deju izrādi «Gorodki»
atklājot caur 700 dejotājiem. Tika
ieguldīts liels darbs, bet finansējuma
trūkuma dēļ šoreiz mums to neizdosies īstenot. Pēc pārdomām nolēmām
veidot koncertu savējiem – vecākiem,
«Benefices» draugiem –, sniedzot iespēju tuvāk iepazīt dejotājus,» stāsta
A.Andersone. Koncerta pirmajā daļā
«Benefice» izdejos atjaunotas dejas
no sava repertuāra, ko papildinās
fotogrāfa jelgavnieka Billija Loca
ierunātie teksti par to, kas, viņaprāt,
ir fotogrāfija un pašportrets.
«Šobrīd visa Latvija apgūst Dziesmu un deju svētku repertuāru – aprīlī
novados sāksies skates. Tā kā aptuveni 70 procenti no svētku mūsdienu dejas koncertprogrammas ir «Benefices»
radītas dejas, jubilejas koncerta otrajā
daļā sniegsim nelielu ieskatu šajā
programmā. Tā balstās uz septiņām
vērtībām, bez kurām nevajadzētu
dzīvot šo dzīvi, un tās ir radošums,
draudzība, līdzjūtība, atbildība, gudrība, skaistums un mīlestība,» norāda
«Benefices» vadītāja A.Andersone,
kura ir arī Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku mūsdienu dejas koncerta mākslinieciskā vadītāja.
«Pašportreta» otro daļu papildinās arī
Jelgavas popkoris un popgrupa «Noslēpums», un interesanti, ka līdzās
«Benefices» audzēkņiem uz skatuves
kāps arī deju skolotāji, kuri parasti
paliek aizkulisēs, – tas viņiem būs

Foto: no «Benefices» arhīva
«Esmu cilvēks, kurš neprot paskatīties atpakaļ – kad vakardiena ir beigusies, tajā vairs nedzīvoju, es eju uz priekšu. Mans lielākais sapnis ir, lai
manā kolektīvā izaug labi horeogrāfi un deju pedagogi – lai manu darbu
pārņem jaunie horeogrāfi, kuri izauguši «Beneficē»,» atklāj deju studijas
«Benefice» mākslinieciskā vadītāja Annika Andersone. 6. aprīlī ar diviem
koncertiem Jelgavas kultūras namā «Benefice» atzīmēs savu 20. jubileju.
jauns izaicinājums.
A.Andersone papildina, ka augusta beigās Jelgava pulcēs vairāk
nekā tūkstoti Latvijas dejotāju, kuri
piedalīsies Dziesmu un deju svētku repertuāra apguves pasākumā.
«Šogad «Benefice» ne vien atzīmē
savu jubileju, bet liela daļa deju, ko
svētkiem gatavos Latvijas dejotāji,
tiek aprobētas ar «Benefices» dalībniekiem. Tāpat mums ir svarīgi
piedalīties konkursos, kur labprāt
parādām jaunās dejas. Dejas Dziesmu un deju svētkiem ir radītas pie
latviešu mūzikas, tādēļ vienmēr saku
audzēkņiem: nebrīnieties, ka konkursā neiegūsim 1. vietu, jo starptautisku
žūriju, iespējams, neuzrunās latviešu
mūzika. Bet, kad tomēr iegūstam
augstāko novērtējumu, ir liels gandarījums. Esmu pārliecināta, ka dejā
ir kāds kodiņš, kas uzrunā neatkarīgi
no valodas. Un ceru, ka mūsu dejas
būs vērtīgas arī ārzemniekiem, kuri
nākamvasar atbrauks uz Dziesmu un
deju svētkiem,» tā A.Andersone.
«Esmu cilvēks, kurš neprot paskatīties atpakaļ – kad vakardiena

ir beigusies, tajā vairs nedzīvoju, es
eju uz priekšu. Vienīgais, kas liek
man aizdomāties par to, cik ilgi vadu
«Benefici», ir fakts, ka manam dēlam
tūlīt apritēs 18 gadu. Neskatoties uz
laika gaitā sasniegto, man katru gadu
vasarā ir bail uzsākt jauno sezonu,
bail netikt līdzi pasaules līmenim
un nenoturēt sasniegto latiņu. Mans
sirds lielākais novēlējums un sapnis
ir, lai manā kolektīvā izaug labi horeogrāfi un deju pedagogi – lai manu
darbu pārņem jaunie horeogrāfi, kuri
izauguši «Beneficē»,» atklāj A.Andersone, turpinot: «Esmu laimīga, ka
viņu personības veidošanas procesā
ir atstāti mani nospiedumi. Un vēlos,
lai mani audzēkņi gribētu atgriezties
«Beneficē».»
Deju studijas «Benefice» jubilejas
koncerts «Pašportrets» Jelgavas kultūras namā notiks 6. aprīlī pulksten
14 un 18. Biļetes uz pasākumu var
iegādāties deju centrā «Cukurfabrika» darbadienās no pulksten 9 līdz
21, bet pasākuma dienā stundu pirms
koncerta – kultūras namā. Cena – 3
un 4 eiro.

Satiec savu koka, stikla, keramikas
un tekstila apstrādes meistaru!
2 notiks 6. aprīlī no pulksten 12.
Meistars Oskars Krauze mācīs izNo 5. līdz 7. aprīlim jau
gatavot koka automobili, ieskatu
11. reizi ar dažādu amatu
stikla mozaīkas darināšanas mākslā
prasmēm Latvijā iepazīssniegs meistare Zane Vēvere, savutinās pasākums «Satiec
kārt virpošanu uz podnieka ripas
savu meistaru!». Tā mērvarēs apgūt pie Ilonas Brizgas. Katrs
ķis ir vēstīt sabiedrībai
pasākuma dalībnieks izgatavos vienu
par nemateriālā kultūras
priekšmetu, un akcijas noslēgumā
mantojuma saglabāša«Jundā» plānota darinājumu izstānu un pārmantošanu, kā
de. Pieteikties kādai no meistararī meistariem, viņu zidarbnīcām var pa tālruni 63022298
nāšanām un prasmēm.
vai klātienē «Jundā» Pasta ielā 32.
Jelgavas meistarus varēs
Jāpiebilst, ka vienā nodarbībā var
sastapt bērnu un jauniešu
piedalīties līdz desmit interesentu
centrā «Junda» un amatun pieteikšanās turpināsies, kamēr
nieku darbnīcā un tautasbūs brīvas vietas. Visi darbam nepietērpu darinātavā «Austras
ciešamie materiāli tiks nodrošināti.
raksti».
Savukārt «Austras raksti» uz
meistardarbnīcām Filozofu ielā 5 – 1
Iemācīties strādāt ar koku, stiklu aicina 6. un 7. aprīlī. 6. aprīlī no pulkun mālu varēs «Jundas» atvērtajās sten 10 līdz 17 ar augu krāsvielām
meistardarbnīcās, kas Skolas ielā varēs krāsot dziju. «Dalībniekiem
 Jana Bahmane

būs iespēja redzēt, kā dzija tiek krāsota ar dabiskām krāsvielām – ozolu,
alkšņu, sīpolu mizām, kumelītēm,
madaru saknēm un citiem augiem,»
stāsta «Austras rakstu» vadītāja
Aija Mālkalna. Gan 6., gan 7. aprīlī
no pulksten 10 līdz 17 darbnīcā paredzēti Zemgales rakstaino brunču
aušanas demonstrējumi stellēs ar
velkamo iekārtu un būs iespēja ne
vien vērot aušanas procesu, bet arī
iesaistīties tajā. Šajās dienās «Austras rakstos» būs arī etnogrāfisku
somiņu šūšanas darbnīca – tās tiks
darinātas no dažādu novadu brunču
auduma. Interesenti darbnīcām
aicināti pieteikties iepriekš pa tālruni 29116210 vai e-pastu austras.
raksti@gmail.com. Nodarbības vadīs
meistares A.Mālkalna, Jana Eveliņa,
Ieva Hofmane un Daina Ieviņa.
Visi «Satiec savu meistaru!» pasākumi ir bez maksas.

