ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA VALSTĪ
PAGARINĀTA LĪDZ 9. JŪNIJAM.

Jebkuru aktuālo informāciju un atbildes
uz jautājumiem jelgavnieki var iegūt, zvanot
Pašvaldības operatīvās informācijas centram

TĀLRUNIS

8787

Aktuālā informācija par notikumiem

JELGAVĀ

BEZMAKSAS

CETURTDIENA, 2020. GADA 14. MAIJS NR.19 (661)
VAIRĀK:

/Jelgavaspilseta

/jelgavas_pilseta

@JelgavaLV

/JelgavaLV

/JelgavaLV

«Junda» un «Zinītis»
pārceļas uz jaunajām mājām
Foto: Ivars Veiliņš

Bērnu sagatavošanu skolai
nodrošina klātienē vai attālināti

 Ritma Gaidamoviča

Lai pirmsskolas vecuma
bērnus pilnvērtīgi sagatavotu mācību uzsākšanai 1. klasē, turpmāk
piecus, sešus un septiņus gadus veci bērni
var apmeklēt izglītības
iestādi neatkarīgi no
vecāku iespējām nodrošināt pirmsskolēna
palikšanu mājās ārkārtējās situācijas laikā.
Tas attiecas uz iespējām obligāto pirmsskolas izglītības programmu apgūt gan bērnudārzos, gan
Centra pamatskolā, 4. sākumskolā, 6. vidusskolā un pamatskolā
«Valdeka»-attīstības centrā.

Jelgavas domes pieņemtais lēmums paredz: ja bērns neapmeklē
izglītības iestādi klātienē, mācību
process ir jānodrošina attālināti.
Vecāki aicināti sazināties ar bērna
izglītības iestādi un informēt par
izvēlēto mācību procesa formu.
Pašvaldība rosina arī pilsētas
privātās izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības
programmu, nodrošināt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu
klātienes sagatavošanu skolai
vai neklātienē gadījumos, kad to
izvēlas vecāki.
Mācību procesā tiek ievērotas
epidemioloģiskās drošības prasības. Domes lēmums pieņemts
saskaņā ar likuma grozījumiem,
kas atļauj bērnu sagatavošanu
skolai nodrošināt klātienē.

Jūlijā izsniegs jaunas Jelgavas iedzīvotāja
kartes un Jelgavas skolēna apliecības
 Kristīne Langenfelde

 Ritma Gaidamoviča

Noslēgušies būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības
ēkā Zemgales prospektā 7, un aprīlī Būvniecības valsts
kontroles birojs objektu pieņēma ekspluatācijā. Pārcelšanos uz rekonstruēto jauno mājvietu sācis bērnu un
jauniešu centrs «Junda» un bērnu bibliotēka «Zinītis»
– pārvestas mēbeles, darba materiāli un bibliotēkas
krājums, un šobrīd tiek iekārtotas telpas. «Junda» durvis bērniem un jauniešiem vērs septembrī, bet «Zinītis»
lasītājus būs gatavs uzņemt jau vasarā.
Būvniecības darbi ilga vairāk
nekā divus gadus, radot mūsdienīgu un modernu vidi, kuru
turpmāk izmantos «Jundas»
audzēkņi un «Zinīša» lasītāji. Ēka
Palīdzības ielas un Zemgales prospekta stūrī, kas uzbūvēta 1888.
gadā pēc arhitekta Aleksandra
Johana Frīdriha Baumaņa pro-

jekta kā patversme tirgotāju
atraitnēm par Jelgavas grāmat
izdevēja Gustava Ādolfa Reira
ziedojumu pilsētai, un tās 1973.
gadā celtā piebūve piedzīvojusi
vērienīgas pārmaiņas. Namam
ir jauns jumts, logi, durvis, atjaunots fasādes krāsojums, kā arī
uz vecākās ēkas daļas atjaunotas

divas no rekonstrukcijas gaitā
uzietajām fasādes informatīvajām plāksnēm, kurās iegravēta
pateicība būvniekiem. Savukārt
blakus uzcelta 480 kvadrātmetrus
plaša divstāvu piebūve, kas savienota ar esošo ēku, un labiekārtota
apkārtne. Tāpat ēkā nomainīta
vai no jauna izbūvēta apkures,
elektroapgādes, apgaismojuma
un ventilācijas sistēma, papildus
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem veikta arī bojāto koka konstrukciju nomaiņa,
iekštelpu pārbūve un remonts,
ārējo inženierkomunikāciju trašu nomaiņa, ēka aprīkota ar
mūsdienu prasībām atbilstošām
elektronisko sakaru sistēmām
un pielāgota personām ar kustību
traucējumiem.

Projekts «Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā
7 energoefektivitātes paaugstināšana» īstenots darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa «Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās» gaitā. Projekta
kopējās izmaksas ir 3 721 995,45
eiro, no kurām Jelgavas pašvaldības finansējums ir 3 238 070,34
eiro, 219 462 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 264 463,11 eiro – valsts
budžeta dotācija. Būvdarbus
objektā veica SIA «Torensberg».
Plašāk lasiet 4.–5. lpp.

Bibliotēkas, muzeji un tūrisma centrs atkal uzņem apmeklētājus
 Emīls Rotgalvis

Ministru kabinetam lemjot par ārkārtējās situācijas
noteikto ierobežojumu atvieglošanu, apmeklētājiem
durvis vērusi Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, bet no rītdienas –
arī Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. Lai arī iestādes
atkal vērušas durvis apmeklētājiem, spēkā joprojām ir
stingri pulcēšanās un drošības noteikumi.
Šobrīd lasītājiem pieejams
Jelgavas pilsētas bibliotēkas abonements un nozaru abonements,
kā arī lasītava un Informācijas
centrs. Atvērta ir arī Miezītes
bibliotēka un Pārlielupes bibliotēka. Bērnu bibliotēka «Zinītis»
apmeklētājiem vēl ir slēgta līdz
ar iekārtošanos jaunajās telpās
Zemgales prospektā 7. Bibliotē-

ku apmeklētājiem jāņem vērā,
ka joprojām jāievēro dažādi
ierobežojumi un jāizmanto roku
dezinfekcijas līdzeklis, kas pie
ejams arī bibliotēkās. Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā
ir 30 minūtes, savukārt studenti,
kas bibliotēku izmanto mācību
nolūkos, tajā var atrasties līdz
trim stundām. Vienlaikus telpās

atļauts uzturēties 25 cilvēkiem.
Lasītavā ir iespēja lasīt vietni
periodika.lv un grāmatas, bet
žurnālus varēs paņemt arī uz
mājām. Tāpat ir pieejami divi
Informācijas centra datori noteiktu darbu veikšanai, un arī
Bērnu stūrītis izmantojams tikai
vajadzīgo grāmatu sameklēšanai – galda spēles un rotaļlietas
nebūs pieejamas. Bibliotēkas
lasītāji aicināti grāmatas rezervēt
iepriekš, izmantojot elektronisko
katalogu, savukārt bezkontakta
grāmatu nodošana iespējama,
izmantojot grāmatu nodošanas
iekārtu blakus bibliotēkas ēkai.
Atvērts arī Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs un
Ā.Alunāna memoriālais muzejs.
Arī muzejā vienlaikus nedrīkstēs

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

atrasties vairāk kā 25 cilvēki un
apmeklētāju plūsma tiks kontrolēta, skaidro muzeja direktore
Gita Grase. Obligāta ir roku
dezinfekcija – šim mērķim pie
ieejas nodrošināts dezinfekcijas
līdzeklis –, kā arī ikvienam apmeklētājam jāievēro divu metru
distance no citiem. Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja un Ā.Alunāna memoriālā
muzeja darba laiku var uzzināt
mājaslapā www.jvmm.lv un
www.alunans.lv.
No 15. maija katru dienu no
pulksten 10 līdz 21 būs atvērts
arī Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa 9. stāva skatu laukums un izstāžu zāle, kā arī Tūrisma informācijas centrs. Darbu
atsāks arī restorāns «Tornis».
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Jelgavas pašvaldība
šobrīd izstrādā jaunas
personalizētas viedkartes – Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti
un Jelgavas skolēna
apliecību. Jaunā parauga viedkartes, kas
turpmāk ļaus saņemt
pašvaldības atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā un
ēdināšanai skolās, varēs saņemt no jūlija.
Līdzšinējās kartes, kuru
darbība tika nodrošināta sadarbībā ar «SEB
banku», darbosies līdz
20. jūlijam.
20. jūlijā Jelgavas pašvaldībai beidzas sadarbības līgums
ar «SEB banku» par Jelgavas
iedzīvotāja karšu un Jelgavas
skolēna apliecību darbības nodrošināšanu. Banka ir informējusi
pašvaldību, ka «šī lokālā projekta
nodrošināšanai ir nepieciešami
lieli finansiāli ieguldījumi, kas
tomēr neatsver projekta atdevi
nākotnē, tāpēc «SEB banka» ir
izlēmusi sadarbību neturpināt».
Tas nozīmē, ka jau no 1. jūlija
«SEB banka» jaunas kartes vairs
neizsniegs, bet esošās būs aktīvas
un visus pakalpojumus nodrošinās līdz 20. jūlijam. «Tā kā šā
brīža Jelgavas iedzīvotāja karte
un skolēna apliecība ir piesaistīta
norēķinu kontam, klienti trīs
mēnešu laikā no kartes slēgšanas
brīža aicināti izvērtēt, vai norēķinu kontu «SEB bankā» saglabāt,
ja tas tika atvērts kā papildu konts
tikai šīs kartes saņemšanai. Ja
konts nav nepieciešams, klienti
lūgti aizpildīt pieteikumu internetbankā par tā slēgšanu. Katrs
kartes īpašnieks vai likumiskais
pārstāvis, ja karte ir izgatavota
skolēnam vecumā līdz 15 ga-

diem, tuvākajā laikā no bankas
arī saņems vēstuli ar precīzāku
informāciju par kartes slēgšanu,
tāpēc aicinām pārliecināties, ka
bankai pieejamajos datos ir norādīta korekta kontaktinformācija.
Ja rodas jautājumi par konta
slēgšanu, iedzīvotāji var sazināties
ar «SEB banku», zvanot pa tālruni 26668777 vai rakstot vēstuli
internetbankā,» skaidro bankas
pārstāve Elīna Neimane.
Jelgavas domes sēdē deputāti
skatīs noteikumus, kas paredzēs
kārtību, kādā jaunās personalizētās viedkartes tiks noformētas, izsniegtas un kādi būs to lietošanas
noteikumi. Paredzams, ka jaunās
kartes skolēni varēs saņemt savā
izglītības iestādē, bet seniori –
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē.
Pirmreizēja jaunās kartes izsniegšana būs bez maksas, taču
atkārtota kartes izsniegšana jau
būs maksas pakalpojums.
Būtiskākā atšķirība no līdzšinējām kartēm būs tāda, ka jaunās
viedkartes nebūs piesaistītas nevienai bankai – tas nebūs norēķinu līdzeklis, bet gan personalizēta
karte, kas konkrētam iedzīvotājam ļaus saņemt viņam paredzētos atvieglojumus braukšanai
pilsētas sabiedriskajā transportā
vai ēdināšanai skolā tādā apjomā,
kādā pašvaldība tos piešķīrusi.
Ja persona vēlēsies izmantot
pakalpojumu lielākā apjomā nekā
noteiktais atvieglojums, katram
būs iespēja izvēlēties sev ērtāko
norēķina formu – skaidrā naudā,
ar bankas karti vai, piemēram,
pilsētas autobusos izmantojot
iespēju iegādāties abonementa
biļetes, kuras varēs piesaistīt
jaunajai viedkartei.
Par detalizētu kārtību, kādā
jaunās kartes tiks izsniegtas un
kādus atvieglojumus tās paredzēs
noteiktām iedzīvotāju grupām,
«Jelgavas Vēstnesis» informēs
pēc domes lēmuma un saistošo
noteikumu spēkā stāšanās.

birojs@info.jelgava.lv
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IZGLĪTĪBA

Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs
Uzņemamo izglītojamo skaits
Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu 7. klasēs 2020./2021. mācību gadā
Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāde
Jelgavas Centra pamatskola
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Izglītojamo skaits
7. klasēs

58
29
145
116

Uzņemamo izglītojamo skaits
Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
10. klasēs 2020./2021. mācību gadā
Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāde
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

r. – rakstu daļa
pr. – praktiskā daļa
m. – mutvārdu daļa ppt. – pārbaudījumu papildtermiņi

Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Izglītojamo skaits
10. klasēs

58
58
58
116
87

Kādas izmaiņas šogad gaida skolu beidzējus
 Kristīne Langenfelde

Prasības izglītojamo uzņemšanai 7. un 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

Šā mācību gada izskaņa izglītības iestādēs līdz ar ārkārtējo situāciju
valstī būtiski atšķirsies no citiem gadiem – skolēni gadu noslēgs,
mācoties attālināti, devītklasniekiem obligāti nebūs jākārto eksāmeni, bet 12. klases skolēniem, ievērojot stingrus drošības pasākumus, klātienē būs jākārto trīs centralizētie eksāmeni. Tāpat šogad
nevarēs notikt tradicionālie kopā sanākšanas svētki – Pēdējais
zvans un izlaidums –, taču Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza uzsver, ka skolās jau šobrīd domā, kā mācību gada
pēdējo dienu padarīt svinīgu virtuālajā vidē, bet 9. un 12. klašu
absolventiem, ja to ļaus noteikumi par ārkārtējo situāciju valstī,
kopā sanākt vismaz klašu kolektīvā, iemūžinot svinīgo notikumu
fotogrāfijās kopā ar klases audzinātāju.
Mācību gada pēdējā diena šogad ir
29. maijs, un līdz tam skolēni mācīsies
attālināti. Liecības šogad netiks izsniegtas vienā konkrētā dienā – tās būs
sagatavotas 29. maijā, un vecākiem un
skolēniem informācija par vērtējumu mācību priekšmetos, pārcelšanu nākamajā
klasē būs pieejama «E-klasē». G.Auza
skolēnus, kuri mācības turpinās tajā pašā
izglītības iestādē, uz skolu pēc liecības aicina nesteigties. «Šajā ārkārtējā situācijā
pats galvenais ir ievērot visus epidemiologu ieteikumus un pēc iespējas izslēgt
plašu kontaktēšanos izglītības iestādēs,
jo pats būtiskākais ir skolēnu, vecāku
un pedagogu veselība. Liecības nekur
nepazudīs – tās glabāsies skolā tik ilgi, cik
būs nepieciešams. Skolēni liecības varēs
saņemt visas vasaras garumā vai sākoties
jaunajam mācību gadam, iepriekš sazinoties ar savu klases audzinātāju vai skolas
sekretāri,» skaidro G.Auza.
Būtiskākās izmaiņas šogad skar 6. klases beidzējus, kuri skolas gaitas nākamajā
mācību gadā vēlēsies turpināt vidusskolā
vai ģimnāzijā. Tāpat skolas absolvēšana
citādāka nekā ierasts būs 9. un 12. klases
skolēniem. «Jelgavas Vēstnesis» skaidro, kāds būs mācību gada noslēgums,
eksāmenu laiks un arī iespējas turpināt
mācības nākamajā izglītības pakāpē.

7. klasē uzņems pēc vidējās atzīmes
Jelgavā šobrīd vienīgā izglītības iestāde, kurā skolēni mācās tikai līdz 6.
klasei, ir Jelgavas 4. sākumskola. Tas
nozīmē, ka šīs skolas 6. klases skolēniem
būs jāizvēlas nākamā izglītības iestāde, mācības turpinot kādā no pilsētas
vidusskolām vai ģimnāzijām. Taču arī
citu skolu 6. klases beidzēji var izvēlēties
mācības turpināt citā vidusskolā vai
ģimnāzijā. Visiem 6. klases skolēniem
mācību gads noslēgsies 29. maijā, kad
būs sagatavotas arī liecības. Tās ikviens,
sazinoties ar savu klases audzinātāju vai
skolas sekretāri, varēs saņemt izglītības
iestādē. Skolēnu uzņemšana 7. klasēs
Jelgavas vidusskolās un ģimnāzijās
notiks no 1. jūnija, taču, kā skaidro
G.Auza, būtiskākā atšķirība no citiem
gadiem būs tā, ka vidējās izglītības
iestādes neorganizēs nedz uzņemšanas
pārrunas ar skolēniem un vecākiem,

nedz iestājpārbaudījumus. Visās izglītības iestādēs atbilstoši šā brīža situācijai
ir aktualizēti uzņemšanas noteikumi.
«Šogad vecākus un skolēnus aicinām
nedoties uz skolu, lai klātienē rakstītu
iesniegumu par bērna uzņemšanu
7. klasē. Šim nolūkam ir sagatavota
iesnieguma veidlapa, ko varēs aizpildīt
elektroniski un nosūtīt uz speciāli izveidotu e-pasta adresi skolai. Iesnieguma
veidlapa ir pieejama skolu mājaslapās.
Jūnija otrajā nedēļā pēc saņemtajiem
iesniegumiem un atbilstoši saviem uzņemšanas noteikumiem skolas pieņems
lēmumu par skolēna uzņemšanu 7.
klasē un par to paziņos ģimenei,» stāsta G.Auza, piebilstot, ka skolās, kur 7.
klasēs vēl būs brīvas vietas, uzņemšana
turpināsies. «Aicinu tikai tos vecākus,
kuriem tiešām nav iespējas iesniegumu
aizpildīt elektroniski, jūnija pirmajā
nedēļā doties uz skolu un to iesniegt
klātienē,» tā G.Auza.

9. klašu absolventiem
eksāmeni obligāti nebūs jākārto
Līdzīgi kā citi pamatskolēni, arī 9.
klašu beidzēji šogad mācības turpinās līdz
29. maijam, mācoties attālināti. Taču galvenā atšķirība ir tā, ka 9. klases audzēkņi
šogad nekārtos obligātos eksāmenus, lai
iegūtu apliecību par pamatizglītību, –
apliecība tiks izsniegta, pamatojoties uz
skolēna sekmēm mācību gada laikā. «Tas
nozīmē, ka pēc 29. maija skolas izliks
gada vērtējumu skolēnam un sagatavos
apliecību par pamatizglītību izsniegšanai
skolēnam. Ministru kabineta noteikumi
nosaka – pamatizglītības apliecību nesaņems skolēns, kurš nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā
vai vērtējums divos vai vairākos mācību
priekšmetos gadā ir zemāks par četrām
ballēm. Šādā gadījumā skolēnam par
vispārējās pamatizglītības programmas
apguvi izsniegs liecību un 9. klasē nākamajā mācību gadā jāmācās atkārtoti,»
skaidro G.Auza.
Apliecību 9. klašu skolēni varēs saņemt
12. vai 13. jūnijā, iepriekš sazinoties ar
savu klases audzinātāju. Ievērojot ārkārtējās situācijas nosacījumus, skolas varēs
organizēt svinīgu kopā būšanas brīdi
skolēniem ar klases audzinātāju.

Prasības skolēnu uzņemšanai

Izglītības
iestāde
Jelgavas
Centra
pamatskola
Jelgavas
4. vidusskola
Jelgavas
5. vidusskola
Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola
Jelgavas
Valsts
ģimnāzija

Jelgavas
Spīdolas
Valsts
ģimnāzija

7. klasē

10. klasē

Uzņem skolēnus ar 6. klases liecību, kurā veikts
ieraksts par pārcelšanu nākamajā klasē.

–

Uzņem skolēnus ar 6. klases liecību, kurā
veikts ieraksts par pārcelšanu nākamajā
klasē.

Uzņem skolēnus, kuri saņēmuši apliecību par
vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu
ar pietiekamiem vērtējumiem (4–10 balles).

–

Uzņem skolēnus konkursa kārtībā pēc vērtējumu
summas, ko veido apliecības par pamatizglītību mācību priekšmetu vidējais vērtējums, gada vērtējumu
summa latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā.
Uzņem skolēnus ar 6. klases liecību, kurā Uzņem skolēnus, kuri saņēmuši apliecību par
veikts ieraksts par pārcelšanu nākamajā vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu
klasē.
ar pietiekamiem vērtējumiem (4–10 balles).
Uzņem skolēnus konkursa kārtībā pēc Uzņem skolēnus konkursa kārtībā pēc vērvērtējuma summas, ko veido 6. klases tējumu summas, ko veido apliecības par
gada mācību vidējais vērtējums un gada pamatizglītību mācību priekšmetu vidējais
vērtējums latviešu valodā, matemātikā, vērtējums, gada vērtējums latviešu valodā,
angļu valodā.
literatūrā, matemātikā, angļu valodā.
Uzņem skolēnus konkursa kārtībā pēc vēr- Uzņem skolēnus konkursa kārtībā pēc vērtējumu
tējumu summas, ko veido 6. klases mācību summas, ko veido apliecības par pamatizglītību
gada vidējais vērtējums un gada vērtējums mācību priekšmetu vidējais vērtējums, gada
angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā, vērtējums angļu valodā, latviešu valodā un
matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, literatūrā, ģeogrāfijā, Latvijas un pasaules vēsdabaszinībās, akcentējot vērtējumu izvēlētā turē, matemātikā, akcentējot vērtējumu izvēlētā
virziena profilējošā priekšmetā (matemātika virziena profilējošos priekšmetos (matemātika
vai Latvijas un pasaules vēsture, vai dabas- vai Latvijas un pasaules vēsture, vai fizika/ķīmizinības), un motivācijas vēstules vērtējums. ja/bioloģija), un motivācijas vēstules vērtējums.

Izņēmums būs vien tie devītklasnieki,
kuri paši būs izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Jelgavā 9. klases audzēkņi mazākumtautību
izglītības programmās mācās trīs skolās
– 5. un 6. vidusskolā un Paula Bendrupa
pamatskolā. Šiem skolēniem ir iespēja,
skolu beidzot, izvēlēties kārtot eksāmenu
latviešu valodā, lai iegūtu apliecinājumu
par valsts valodas zināšanām. «Konkrēts
skaits, cik skolēnu izvēlējušies kārtot šo
eksāmenu, būs zināms 15. maijā, jo līdz
tam turpinās reģistrēšanās eksāmenam,»
uzsver G.Auza, piebilstot, ka visbiežāk
skolēni šo eksāmenu izvēlas, lai iegūtu
apliecinājumu par valsts valodas zināšanām, kas ir nepieciešams, lai iekļautos
darba tirgū.
Skolēniem, kuri vēlas kārtot šo eksāmenu, rakstu daļa notiks 10. jūnijā,
bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā.
Savukārt tiem, kuri attaisnojošu iemeslu
dēļ nevarēs kārtot eksāmenu noteiktajā
laikā, tas notiks 2. jūlijā. Šie skolēni apliecību par pamatizglītību iegūs pēc centralizētā eksāmena sertifikāta saņemšanas.
Pēc pamatizglītības apliecības iegūšanas skolēns izvēlēsies izglītības iestādi,
kurā mācības turpināt. Tā varbūt kāda
no pilsētas vidusskolām un ģimnāzijām
vai profesionālās izglītības iestādēm –
Jelgavas Amatu vidusskola vai Jelgavas
tehnikums. Uzņemšana vidusskolās
un ģimnāzijās sāksies 15. jūnijā, bet
uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz
19. jūnijam. Arī profesionālajās izglītības
iestādēs šajā laikā sāksies audzēkņu uzņemšana. Skolas šogad ir pārskatījušas
uzņemšanas noteikumus, un ar tiem var

Piezīmes

Elektroniski uzņemšanas
iesniegumu skolai var sūtīt uz
e-pasta adresi

pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv
Skolēni, kuru vērtējums
kādā no mācību priekšmetiem ir zemāks par 4 ballēm,
kārto iestājpārbaudījumus.
10. klasē netiek uzņemti
skolēni, kuru vērtējums
kādā no mācību priekšmetiem ir zemāks par 4 ballēm.
10. klasē neuzņem skolēnus,
kuru vērtējums kādā no priekšmetiem ir zemāks par 4 ballēm.
7. un 10. klasē netiek uzņemti skolēni, kuru vērtējums kādā no mācību
priekšmetiem ir zemāks
par 4 ballēm.
7. un 10. klasē netiek
uzņemti skolēni, kuru zināšanu vērtējums kādā no
mācību priekšmetiem ir
zemāks par 4 ballēm.

iepazīties skolu mājaslapās. Atsevišķas
izglītības iestādes arī 10. klasē audzēkņus
šogad uzņems, vērtējot tikai skolēna vidējo atzīmi, bet ir skolas, kuras noteikušas
papildu uzņemšanas prasības.
Ja pēc pirmā uzņemšanas posma konkrētā izglītības programmā vēl būs brīvas
vietas, uzņemšana turpināsies arī jūlijā.

12. klasēs – trīs obligātie eksāmeni
Šogad obligāti eksāmeni būs jākārto
tikai 12. klases beidzējiem, taču arī šajā
gadījumā mācību gada noslēgums un
eksāmenu norise, ņemot vērā ārkārtējo
situāciju valstī, ir būtiski mainīta.
12. klašu skolēniem mācību gads
noslēgsies 15. maijā, bet eksāmenu
sesija sāksies 2. jūnijā ar angļu valodas
eksāmenu. Savukārt laiks no 18. maija
līdz eksāmeniem būs paredzēts konsultācijām. «Konsultācijas šogad tiks organizētas trīs dažādos veidos – skolēniem
būs iespēja tās saņemt attālināti, taču
būs paredzētas arī konsultācijas klātienē
skolās, kas notiks vai nu individuāli, vai
nelielās grupās, lai ievērotu visus drošības
pasākumus,» stāsta G.Auza.
Jau šobrīd skolas gatavojas tam, lai gan
klātienes konsultāciju, gan eksāmenu laikā tiktu ievērotas visstingrākās drošības
prasības. Galvenās izmaiņas eksāmenu
programmās būs šādas: eksāmenu
ilgums būs līdz trim astronomiskajām
stundām; būs samazināts uzdevumu
daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības
pakāpi; svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas; eksāmeniem nav paredzēti
starpbrīži. Tāpat skolēniem jāņem vērā,
ka eksāmenu laikā, iespējams, būs jālieto

pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikums.vg@izglitiba.jelgava.lv

pieteikums.svg@izglitiba.jelgava.lv

sejas maska – individuālos aizsardzības
līdzekļus nodrošinās valsts. Eksāmenu
norises vietā būs jānodrošina divu metru
attālums starp skolēniem, dezinfekcijas
līdzekļi, atbilstoša ventilācija telpās un
citas prasības.
«Katra skola šobrīd tam ļoti nopietni
gatavojas, sākot ar to, kā organizēt
skolēnu plūsmu, jauniešiem ierodoties
izglītības iestādē. Tāpat, ierodoties uz
eksāmenu, skolas medicīnas personāls
novērtēs katra bērna veselības stāvokli.
Tie ir tikai šobrīd zināmie epidemiologu
norādījumi, kas līdz konsultāciju un eksāmenu laikam vēl var tikt papildināti,»
skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.
12. klases beidzējiem, lai iegūtu vidējās
izglītības atestātu, atšķirībā no citiem
gadiem šogad obligāti jākārto trīs, nevis
četri centralizētie eksāmeni – matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā. Taču
skolēni var kārtot arī izvēles eksāmenus.
«Pieļauju, ka daļa kārtos tikai obligātos
eksāmenus, taču tie absolventi, kuri mērķtiecīgi vēlas iestāties konkrētā studiju
programmā, noteikti kārtos arī izvēles
eksāmenus, kuru rezultāts ir būtisks, lai
konkurētu iestājpārbaudījumos augstskolā,» saka G.Auza.
Eksāmenu laiks turpināsies līdz 7.
jūlijam, kad tas noslēgsies ar eksāmenu
informātikā, taču no 9. līdz 30. jūlijam noteikti valsts pārbaudījumu papildtermiņi.
Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības
iegūšanu tiks izsniegti no 24. jūlija.
«Šogad arī augstākās izglītības iestādes ir pielāgojušās un uzņemšana
studijām sāksies vēlāk – līdz ar brīdi,
kad 12. klases absolventi būs saņēmuši
atestātu,» uzsver G.Auza.

Biznesa inkubatorā uzņemti
25 jauni dalībnieki
 Emīls Rotgalvis

2020. gada pavasara
iesaukumā Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
Jelgavas Biznesa inkubatorā uzņemti
pieci uzņēmumi un
20 pirmsinkubācijas
dalībnieki, kas izvēlēti
no kopumā 43 saņemtiem biznesa ideju pieteikumiem.
Pirmsinkubācijas programmai
saņemti pieteikumi no kopumā 22 biznesa ideju autoriem,
savukārt inkubācijas atbalsta
saņemšanai bija pieteicies 21 uzņēmums, informē LIAA Jelgavas
Biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Renāte Bērante.
Pamatojoties uz uzņemšanas
komisijas lēmumu, no saņemtajiem pieteikumiem apstiprināti
20 pirmsinkubācijas un pieci
inkubācijas dalībnieki. Valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ pretendentu pieteikumu
izskatīšana tika organizēta attālināti, komisijai pieslēdzoties
videokonferencē.
Inkubācijas atbalstu saņems
auzu piena saldējuma ražotājs
SIA «UMMLY», korporatīvo dāvanu nodrošinātāji SIA «KAMI
Gifts», finanšu pakalpojumu
starpniecības risinājuma «Jeff
App» izstrādātāji SIA «Creditom», 3D printēšanas tehnoloģijas izstrādātāji būvniecībai SIA
«3DTech» un personāla nomas
pakalpojuma nodrošinātāji SIA
«Agence».
«Mums, LIAA Jelgavas Biznesa inkubatoram, ir svarīgi,
ka šajā laikā, kad lielākā daļa

jauno uzņēmumu ārkārtējās
situācijas dēļ pasaulē piedzīvo
krīzi un cīnās par uzņēmuma
dzīvotspēju, mēs esam spēcīgs
atbalsta instruments, lai uzņēmumi varētu turpināt savu
darbību un pārvarēt krīzi. Šī
iemesla dēļ kā prioritāti esam
izvirzījuši mūsu sniegtā atbalsta pieejamību un savlaicīgu
nodrošināšanu esošajiem dalībniekiem, meklējam jaunus
atbalsta instrumentus un uzņemam jaunus dalībniekus, lai
atbalstu saņemtu kompetentas
komandas ar dzīvotspējīgiem
produktiem un pakalpojumiem,
kurām šis atbalsts ir akūti svarīgs tieši šobrīd,» saka LIAA
Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs Ņikita Kazakevičs.
LIAA Jelgavas Biznesa inkubators jaunu dalībnieku iesaukumus organizē divas reizes gadā
– pavasarī un rudenī. Attiecīgi
nākamā uzņemšana gaidāma
septembrī. LIAA biznesa inkubatoru mērķis visā Latvijā ir
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu
un konkurētspējīgu uzņēmumu
izveidi un attīstību, nodrošināt
fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai
nepieciešamo vidi, koprades
telpu, jauno uzņēmēju kopienu,
konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. Šobrīd
Jelgavas Biznesa inkubatorā ir
58 dalībnieki – no tiem 38 uzņēmumi, kuri saņem inkubācijas
atbalstu, un 20 jaunie biznesa
ideju autori, kas ir uzsākuši
testēt savas idejas dzīvotspēju
pirmsinkubācijas programmā.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Ivana Borisova (dzimis 1949. gada 17. jūnijā, miris 2020. gada 10.
aprīlī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar Ivana
Borisova īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Ivana
Borisova piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Jelgavas pilsētas pašvaldība

līdz 2020. gada 6. jūnijam lūdz atsaukties garāžu, kuras ir
sliktā tehniskā stāvoklī un atrodas uz Jelgavas pilsētas
pašvaldībai piederoša zemesgabala Vārpu ielā 28B, Jelgavā
(kadastra apzīmējums 09000050330),
īpašniekus vai nekustamā īpašuma lietotājus.
Informācija sniedzama pa e-pastu buvvalde@dome.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
2020. gada 30. aprīlī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-35.1.2/1099 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
zemes gabalam Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātājs ir zemes gabala Kalnciema ceļā 120A, Jelgavā, īpašnieks.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras sakārtošanu,
paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves
parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē. Kontakttālrunis uzziņām
– 63005493, 63005475; e-pasts: Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.Ozola@dome.
jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Paziņojums par lokālplānojuma kvartālam starp
Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu,
Jelgavā, apstiprināšanu
Ar Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Nr.7/5 ir apstiprināts lokālplānojums kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, un izdoti
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20-15 «Lokālplānojuma kvartālam
starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana».
Ar lokālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties:
- Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība»,
«Dokumenti», «Plānošanas dokumenti», «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas
dokumenti», «Lokālplānojumi»;
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17293;
- Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 312. kabinetā. Kontakttālrunis informācijai – 63005493,
63005475; e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, dace.sture@dome.jelgava.lv.
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Sabiedriskajā transportā
obligāti jālieto mutes
un deguna aizsegs
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavā enerģijas patēriņš no 2005. līdz 2018.
gadam pieaudzis par
deviņiem procentiem,
bet veikto energoefektivitātes pasākumu
rezultātā CO2 izmešu
apjoms ir samazinājies
par 28 procentiem, secināts biedrības «Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra» (ZREA)
veiktajā monitoringa
ziņojumā par Jelgavas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna
2010.–2020. gadam
ieviešanu.
Monitoringā ņemti vērā visi
enerģijas ražotāji un patērētāji
pilsētā – ne tikai pašvaldībai
piederošā vai tieši ietekmējamā
daļa, bet arī privātās dzīvojamās
ēkas, komercsektors, rūpniecība,
privātais un komerciālais transports. Tiek monitorēts elektrības,
siltumenerģijas un degvielas
patēriņš gada griezumā, kā arī
aprēķinātas CO2 emisijas, kas
radītas, izmantojot šos enerģijas
veidus. Tāpat ir svarīgi, vai videi
draudzīga ir vietējā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, jo
atjaunojamiem enerģijas avotiem,
tostarp šķeldai, ir daudz zemāks
CO2 emisiju faktors nekā, piemēram, dabasgāzei.
«2009. gada martā Jelgava
parakstīja Pilsētu mēru paktu, apņemoties līdz 2020. gadam vismaz

aicina darbā ŠUVĒJAS(-US)
Kalnciema ražotnē ar pieredzi šūšanā.
Piedāvājam ilgtermiņa darbu un bruto algu
430–850 EUR/mēn.
Pieteikties vakancei
pa tālruni 29347691 vai
e-pastu darbs@spectre.lv.
Metālapstrādes uzņēmums
(reģ.Nr.43603019908)
aicina savā komandā

LOKMETINĀTĀJUS(-AS)

metināšanā ar volframa elektrodu inertās
gāzes vidē (TIG).
Prasības:
• vēlama iepriekšēja darba pieredze;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties;
• precizitāte un atbildības izjūta;
• spēja strādāt individuāli un komandā;
• labas komunikācijas spējas.

sēdēt, vēl atstājam paziņojumu.
Ja visas brīvās vietas būs aizņemtas, pasažieri varēs sēdēt arī
tur, kur izvietots paziņojums,»
skaidro G.Burks. JAP aicina
pasažierus būt atbildīgiem un
ņemt vērā šos nosacījumus, jo
preventīvie pasākumi ir ieviesti
mūsu visu drošībai.
Arī vilcienos visu brauciena
laiku pasažieriem ir jālieto mutes
un deguna aizsegs. Tāpat akciju
sabiedrība «Pasažieru vilciens»
aicina pasažierus nedrūzmēties,
iekāpjot un izkāpjot no vagona,
kā arī, iekāpjot vilcienā, vispirms
ieņemt atļautās sēdvietas.
Lai nodrošinātu papildu aizsardzību autobusa vadītājiem,
JAP visos uzņēmuma mikroautobusos un autobusos – 12
mikroautobusos un 43 lielas
ietilpības autobusos – uzstādījis
arī PVC aizsargbarjeras, kas
šoferi norobežo no pasažieriem.
«Autobusa vadītāji ir viena no
visvairāk riskam pakļautajām

grupām, tāpēc ir ļoti svarīgi
rūpēties par viņu veselību un
drošību. Jau kopš ārkārtējās
situācijas sākuma mūsu šoferi
tiek nodrošināti ar dezinfekcijas
līdzekļiem, gumijas cimdiem,
tāpat pēc katras maiņas visos autobusos tiek dezinficētas virsmas,
bet papildus tam, rūpējoties par
saviem darbiniekiem, autobusos
uzstādījām aizsargbarjeras, kas
atdala vadītāja vietu no pārējā
autobusa salona,» stāsta G.Dūmiņš. Viņš papildina, ka pirms to
uzstādīšanas uzņēmums konsultējies ar Ceļu satiksmes drošības
direkciju, lai rastu piemērotāko
risinājumu, kas netraucētu autobusa vadītājam ceļu satiksmē
un būtu drošs.
«Rūpējoties gan par savu darbinieku, gan arī pasažieru drošību,
JAP dispečeri autobusa vadītājiem katru rītu, ierodoties darbā,
līdztekus ikdienas pārbaudēm
mēra arī ķermeņa temperatūru,»
piebilst G.Dūmiņš.

Jelgavā būtiski samazinājies CO2 izmešu apjoms

 Līga Klismeta

(reģ.Nr.40003527355)

SIA «Lykkegaard»

Ievērojot Satiksmes ministrijas noteiktos piesardzības pasākumus,
lai mazinātu Covid-19
izplatīšanās risku, no
12. maija pasažieriem
sabiedriskajā transportā obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs
– sejas maska, respirators, šalle vai lakats.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) Pārvadājumu nodaļas
vadītājs Gatis Dūmiņš skaidro,
ka, pamatojoties uz Satiksmes
ministrijas rīkojumu, pasažieriem, atrodoties sabiedriskajā
transportā, ir jālieto mutes un
deguna aizsegs. «Autobusa vadītājs būs tiesīgs atteikt iekāpšanu
pasažieriem, kuriem nav mutes un deguna aizsega,» uzsver
G.Dūmiņš, papildinot, ka to, cik
godprātīgi ir pasažieri – vai tikai
paejot garām autobusa vadītājam, vai arī brauciena laikā –,
kontrolēs gan autobusa vadītājs,
gan JAP Biļešu kontroles dienesta darbinieki.
JAP valdes loceklis Gints
Burks informē, ka no 12. maija
vairs nav spēkā nosacījums par
pasažieru skaita ierobežošanu
vienā autobusā, kas ļāva pārdot
biļetes, neaizņemot vairāk kā 50
procentus sēdvietu. Turpmāk, ja
tas iespējams, pasažieriem autobusa salonā vispirms jāieņem sēdvietas pamīšus, ievērojot distanci
vienam no otra. «Lai autobusa
vadītājam katram pasažierim individuāli nebūtu jāskaidro jaunā
kārtība, pagaidām autobusos uz
soliem, kuros pasažieri nedrīkst

SIA «Spectre Latvia»

par 20 procentiem samazināt CO2
emisijas. Jelgavai šajā periodā CO2
izmešu apjomu izdevies samazināt par 28 procentiem,» stāsta
ZREA direktore Inga Kreicmane.
Vienlaikus saskaņā ar Pilsētu
mēru pakta nosacījumiem Jelgavai bija jāizstrādā Ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāns, ik pēc
diviem gadiem jāveic monitorings
un jāatskaitās, kā pilsētai veicies
ar CO2 emisiju samazināšanu.
Šo monitoringu Jelgavas dome
uzticēja ZREA, un šis ir jau trešais
apkopotais ziņojums.
Vairāk nekā desmit gadu laikā
Jelgavā paveikts ļoti daudz – 2013.
gadā darbu sāka siltumapgādes
uzņēmuma «Fortum Jelgava»
koģenerācijas stacija Rūpniecības
ielā, kas elektrības un siltuma
ražošanai galvenokārt izmanto
šķeldu. Tas nozīmē, ka CO2 emisijas no elektrības un siltuma
ražošanas būtiski samazinājās.
Šo gadu laikā Jelgavas pilsētas
pašvaldība ir renovējusi daudzas
pašvaldības izglītības iestāžu un
citas pašvaldības īpašumā esošās
ēkas, līdz ar to siltumenerģijas
patēriņš tajās ir daudz mazāks
un siltuma nodrošināšana rada
mazāk emisiju. Ieviešot LED
gaismekļus, videi draudzīgāks
kļuvis publiskais apgaismojums
pilsētā. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» un Pašvaldības
policija lieto četrus elektromobiļus. Tāpat veiksmīgi darbojies
Jelgavas Autobusu parks, kopš
2005. gada sabiedriskajam transportam CO2 samazinot par 53
procentiem.

Savukārt daudzdzīvokļu ēku
renovāciju Jelgavā būtiski veicinājusi Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde, kas līdz šim organizējusi
23 uzņēmuma apsaimniekoto
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.
Renovētas arī citu pārvaldnieku
apsaimniekotās daudzdzīvokļu
mājas (Māras ielā 1, Satiksmes
ielā 37 un Kronvalda ielā 3), kā
arī atjaunota liela daļa LLU ēku.
Apkopotie dati arī iezīmē šobrīd lielākos emisiju radītājus
un līdz ar to iespējas, kur var
veicināt CO2 izmešu samazinājumu. Piemēram, privātajam un
komerciālajam transportam CO2
emisiju pieaugums no 2005. gada
ir 55 procenti. Tas liecina, ka
dzīvojam labāk, komfortablāk,
pēdējo desmit gadu laikā būtiski
pieaudzis automašīnu skaits, kas
Jelgavā šobrīd ir lielākais CO2
emisiju radītājs – tie ir 32 procenti
no kopējā emisiju daudzuma.
Nākamie lielākie emisiju radītāji
ir dzīvojamās ēkas (29 procenti)
un rūpniecība (27 procenti).
Ziņojums ir iesniegts Pilsētas
mēru pakta biroja mājaslapā, un
apkopotie dati tiks izmantoti Jelgavas Ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plāna 2021.–2030.
gadam izstrādē.
«Mēs zinām, kāda ir šā brīža
situācija, un tas nozīmē, ka ir
vieglāk plānot, kas jādara, lai
Jelgava dotu ieguldījumu klimata
neitralitātes sasniegšanā, kuru
šobrīd saskaņā ar nacionālajiem
enerģētikas plānošanas dokumentiem Latvija tiecas sasniegt
2050. gadā,» atzīst I.Kreicmane.

Mēs piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• atalgojumu 900–1300 EUR (bruto) (pēc
pārbaudes laika);
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes
laika);
• darba laiku darbdienās no plkst.8 līdz 17;
• darbam nepieciešamos līdzekļus;
• labus darba apstākļus;
• atbildīgu un dinamisku darbu augošā
starptautiskā uzņēmumā.
Jūsu CV un pieteikuma vēstuli
gaidīsim pa e-pastu
jj@lykkegaard.lv.

Izglītojamo uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolā
2020./2021. mācību gadam –
no 5. līdz 29. maijam.
Profesionālās ievirzes programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» uzņem:
• 8–9 gadus vecus izglītojamos
20V programmā;
• 15–25 gadus vecus izglītojamos
30V programmā.
Iesniegumu pieņem elektroniski
pa e-pastu
makslas@izglitiba.jelgava.lv.
Veidlapas paraugs pieejams
mājaslapā www.j-m-s.lv,
sadaļā «Uzņemšana».

Meklē darbu
Prasmīgs un čakls students
meklē darbu vasarnīcā.
T.29726383.
Vīrietis meklē darbu celtniecības,
saimniecības jomā.
T.29870655.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Diānai Ropai,
tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JEKATERINA SMAGURE (1943. g.)
VIJA ZĀLE (1936. g.)
ILMĀRS VIRZIŅŠ (1934. g.)
VELTA RAMLOVA (1938. g.)
IVANS PARAMONOVS (1942. g.)
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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«Junda» un «Zinītis» pārceļas uz
jaunajām mājām Zemgales prospektā 7
No 1.lpp.

Foto: Ivars Veiliņš
Jau aprīlī uz jaunajām mājām savu
iedzīvi no Skolas ielas 2 un Pasta ielas
32 nogādāja «Junda», kam pārvākties
palīdzēja zemessargi. «Esam saņēmuši
visu inventāru, kas iegādāts no jauna,
un šobrīd arī pārvests praktiski viss, ko
paņēmām līdzi no «Jundas» vecajām
mājām. Ceram, ka jau šomēnes mums
izdosies telpas iekārtot tā, lai septembrī
uzņemtu audzēkņus. Esam ieguvuši
mūsdienu prasībām atbilstošu interešu
izglītības apguves vidi, turklāt jauno
«Jundas» telpu platība ir aptuveni tikpat, cik trīs Skolas ielas 2 ēkas,» stāsta
«Jundas» direktore Ilze Jaunzeme,
uzsverot, ka līdz ar pārvākšanos ļoti
svarīgs ieguvums ir emocionālā vērtība –
kopība. ««Jundai» atrodoties divās vietās
pilsētā, to kopību līdz galam neizjuta ne
darbinieki, ne audzēkņi, taču šobrīd mēs
visi būsim zem viena jumta, turpinot veidot savu pasauli kopā,» tā I.Jaunzeme.
Viņa ar lepnumu rāda «Jundas»
jaunieguvumu – iekšpagalmu, kāda
«Jundai» nekad nav bijis. Tajā izvietoti
atpūtas soliņi, basketbola grozs, klintīs
kāpšanas siena, pagalmā būs pieejams
galda teniss, bet ap visu ēku izveidotas
velonovietnes, tostarp viena iežogota
un aizslēdzama. Blakus pagalmam
Sporta ielas pusē ierīkots stāvlaukums
18 automašīnām. «Pagalma pusē vecajai ēkai izveidots stilizēts tornītis, kurā
iebūvēts lifts bibliotēkas vajadzībām,
un jundiešu ierosinājums bija uz ēkas
sienas izveidot pulksteni, lai, darbojoties pagalmā, audzēkņi redz, cik ir
pulkstenis, un nenokavē nodarbības,»
stāsta I.Jaunzeme. «Jundas» pagalma
lepnums ir arī egle – līdz šim uz Ziemassvētkiem pie «Jundas» Pasta ielā
svētku egle tika uzstādīta un pēc svētkiem aizvesta, taču, domājot par dabas Ēkas iekšpagalmā bērni un jaunieši drošā vidē varēs aktīvi pavadīt brīvo laiku, gaidot nodarbības. Tajā izvietoti atpūtas soliņi, izveidots neliels
resursu saglabāšanu, jaunās mājvietas strītbola laukums un klintīs kāpšanas siena pie jaunās piebūves. Bet visapkārt ēkai pieejamas velonovietnes, tostarp viena ir aizslēdzama. Pagalma pusē izbūvēts stilizēts tornītis, kurā atrodas lifts, kas ved uz bērnu bibliotēku «Zinītis», bet uz tornīša izvietots pulkstenis, rūpējoties par
pagalmā iestādīta pašiem sava egle.
jundiešiem, lai viņi nenokavētu nodarbību sākumu. Domājot par kopīgu gada nogales svētku svinēšanu, pagalmā iestādīta egle.

Svarīgs uzdevums –
pārnest radošo auru

Ēka ir nestandarta, jo sastāv no dažādos laikos celtiem trim korpusiem,
veidojot interesantu telpu plānojumu.
«Tā «Jundai» ir ļoti atbilstoša, un esam
gandarīti, ka mums pašiem bija iespēja
iesaistīties radošajā procesā, plānojot
telpu izvietojumu un dizainu. Praktiski visās telpās esam devuši savu radošo
ieguldījumu. «Jundas» galvenais uzdevums, protams, ir uz jaunajām telpām
pārnest to radošo auru un vidi, kāda
tā bija Skolas ielas un Pasta ielas ēkās.
Vide interešu izglītībā ir ļoti nozīmīga,
un, ja tā ir atraktīvi iekārtota, tas noteikti veicina radošumu,» pārliecināta
«Jundas» direktore.

Iekļūšana organizēta
pa trim ieejām

«Jundā» audzēkņi varēs iekļūt pa
trim ieejām – pa galvenajām durvīm
Zemgales prospekta un Palīdzības
ielas stūrī, no Palīdzības ielas un no
pagalma. Blakus ieejai Palīdzības ielā
ir izbūvēts lifts, kas ēkā ļaus ērti iekļūt
cilvēkiem ar kustību traucējumiem un
māmiņām ar bērnu ratiņiem. Savukārt «Zinītī» iekļūšana tiks organizēta
pa galvenajām durvīm un no pagalma.
Arī pagalma ieejai blakus izbūvēts lifts
iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem
un vecākiem ar ratiņiem nokļūšanai
bibliotēkā. I.Jaunzeme stāsta, ka pie
ieejas Palīdzības ielā un galvenās ieejas
izveidota administratora darba vieta,
bet, domājot par drošību, visā ēkā
ierīkota videonovērošana. Pie kādas
no sienām tiks izveidota arī mobilo
telefonu uzlādes stacija. Tāpat gaiteņos izvietoti ekrāni, kuros «Junda»
varēs pārraidīt aktuālo informāciju,
bet telpās ir interaktīvie ekrāni.
«Trijās vietās «Jundas» gaiteņos būs
aktivitāšu sienas – magnētiskās tāfeles, uz kurām būs pieejamas dažādas
aktivitātes, piemēram, lielās puzles,

Atsevišķa darbnīca atvēlēta pulciņiem «Lego laiks» un «Lego robotika».
Telpas galā izveidota speciāla lego siena, uz kuras dalībnieki varēs radīt
savus darbus. Šobrīd uz tās tapis «Jundas» uzraksts no lego.
labirinti, lai audzēkņi brīvajos brīžos sešu dažādu pulciņu audzēkņi,» stāsta
varētu saturīgi un interaktīvi pavadīt I.Jaunzeme.
Centrā izveidota arī Brīvā laika
brīvo laiku. Aktivitātes ik pa laikam
istaba jeb atpūtas telpa, kurā pirms
tiks mainītas,» stāsta direktore.
nodarbību sākuma varēs paēst līdzGarderobe, Brīvā laika istaba, paņemto ēdienu, uzsildīt tēju, pildīt
«Domnīca», Izstāžu zāle
mājasdarbus vai vienkārši atpūsties.
Kopējā «Jundas» telpu platība «Līdzšinējā pieredze rāda, ka nereti
Zemgales prospektā 7 ir palielinā- audzēkņi «Jundā» ierodas krietni
jusies par vairāk nekā 1300 kvad- pirms nodarbību sākuma un pulcējas
rātmetriem, reizē paplašinot centra gaiteņos, tādēļ saskatījām nepieciešaiespējas. Viens no būtiskiem jaunie- mību pēc telpas, kurā audzēkņi brīvā
guvumiem ir garderobe ēkas 1. stāvā, atmosfērā var uzturēties drošā vidē un
kurā audzēkņi atstās virsdrēbes. būt pieskatīti,» stāsta direktore.
Iepriekš «Jundai» tādas nebija vispār.
Tāpat ēkā izveidota 18 kvadrātmetŠī garderobe paredzēta arī «Zinīša» rus plaša Izstāžu zāle. Iesākumā tajā
apmeklētājiem.
tiks izvietoti stendi ar informāciju par
Tāpat bērnu un jauniešu centra ēkas vēsturi, bet nākotnē – izstādīti
jaunajās mājās ierīkotas piecas ģērb audzēkņu radošie darbi. «Audzēkņu
tuves deju pulciņu dalībniekiem. «Līdz darbus varēsim eksponēt arī pie izgaisšim visi dejotāji uz maiņām centās motajām sienām abu stāvu plašajos
saspiesties divās telpās Pasta ielā 32, gaiteņos,» papildina direktore.
bet šobrīd ir izveidotas piecas plašas
Nozīmīgs jaunieguvums ir arī
ģērbtuves, kuras izmantos vismaz «Domnīca» jeb darba un sapulču tel-

Vairāk nekā 100 kvadrātmetru – tik
plaša ir jaunā trases automodelisma
pulciņa mācību telpa. Tajā ir pilnīgi
jauna trase ar astoņiem celiņiem,
turklāt tā ir par četriem metriem garāka nekā līdzšinējā – trases kopgarums ir 48 metri. Pirmie pārbaudes
testi, pārliecinoties par trases darbību, jau notikuši. Būtiski, ka trase
atbilst pasaules standartiem, līdz ar to Jelgavā varēs notikt starptautiska
līmeņa sacensības. Līdz šim trases automodelisti darbojās Skolas ielā
2, kur trase un darbnīca atradās divās telpās, taču šobrīd viss notiks
vienkopus. Šajā telpā būs arī kāds īpašs dizaina elements – savulaik RAF
rūpnīcā Jelgavā ražotais mikroautobuss «Latvija», kas tiek restaurēts un
kalpos kā atpūtas vieta audzēkņiem.
pa nelielām grupām. «Līdz šim mums
nebija atsevišķas sapulču telpas. Tur
mums idejas raisīsies vēl veiksmīgāk!»
tā direktore.

Divas zāles pasākumiem

Ēkā ir arī divas plašas zāles – Svinību zāle un Lielā zāle. I.Jaunzeme
stāsta, ka Lielā zāle, kuru ikdienā
izmantos tautas deju dejotāji, būs vērienīgāku svētku un aktivitāšu norises
telpa, bet Svinību zālē plānoti mazāki
pasākumi, turklāt to savām vajadzī-

bām izmantos arī «Zinītis». Saglabājot
kaut nelielu daļu vēsturiskās auras, kā
dizaina elementi tajā atstātas divas
podiņkrāsnis, kā arī pēc arhitektes
Aijas Ziemeļnieces skices izveidota 19.
gadsimtam raksturīga lustra.

Iegādāts jauns mācību inventārs

Modernizējot mācību vidi, jaunas
mēbeles sarūpētas pilnīgi visās mācību telpās, dažās iegādāts arī jauns
mācību aprīkojums, bet daļa aprīkojuma pārvests no Pasta ielas 32 un
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Zemgales prospektā 7 ir divas zāles.
Svinību zāli jundieši dalīs ar bērnu bibliotēku «Zinītis». Saglabājot kaut nelielu daļu
vēsturiskās auras, kā dizaina elementi zālē
atstātas divas podiņkrāsnis un pēc arhitektes Aijas Ziemeļnieces skices izveidota 19.
gadsimtam raksturīga lustra. To veidoja
Rīgas Amatniecības un dizaina vidusskolas
topošie stila mēbeļu modelētāji un metālmākslas priekšmetu izgatavotāji pasniedzēja Arvīda Verzas vadībā. Ieturot senlaicīgo
stilu, Svinību zālē izvietoti 50 Rīgas Dizaina
fabrikā ražoti krēsli.

Galvenās ieejas durvis, pa kurām var nokļūt gan «Jundā», gan «Zinītī», atrodas Palīdzības ielas un Zemgales
prospekta stūrī. Cenšoties saglabāt vēsturisko izskatu,
šajā ēkas daļā nebūs krāsainu un košu iestāžu uzrakstu
– tie būs askētiski, ar baltiem burtiem. Ēkas priekšā gan
iecerēts izvietot dizaina objektu – stilizētu metāla afišu
stabu, kura iedobumā atradīsies «Jundas» un «Zinīša» simboli – plakan
ota un grāmata. Diennakts tumšajā laikā afišu stabs tiks izgaismots.
Skolas ielas 2. «Plānojot katru mācību
telpu, gribējām, lai ir koši, moderni un
paveras daudz plašākas darbošanās
iespējas,» stāsta I.Jaunzeme.
Nozīmīgs ieguvums ir automodelisma trase, kas izvietota jaunās piebūves
2. stāvā. «Trase ir par četriem metriem
garāka nekā iepriekšējā – tās kopgarums ir 48 metri – un, kas svarīgākais,
atbilst pasaules standartiem. Tas nozīmē, ka pie mums turpmāk varēs notikt
starptautiska līmeņa sacensības,»
stāsta trases automodelisma pulciņa
vadītājs un «Jundas» direktores vietnieks Māris Kalniņš.
Šo mācību telpu kā dizaina elements
papildinājis RAF rūpnīcā Jelgavā
ražotais mikroautobuss «Latvija»,
ko «Jundai» uzdāvināja autobūves
entuziasts Andris Dambis. ««Latviju»
pie mums nogādāja diezgan bēdīgā
stāvoklī. Šobrīd to vizuāli esam uzfrišinājuši, bet tuvākajā laikā sāksies auto
salona veidošana – mikroautobusā tiks
izvietoti soli, un tas kalpos kā stacionāra atpūtas vieta audzēkņiem, reizē
atgādinot par to, ka savulaik Jelgavā
tika ražotas šādas automašīnas,» stāsta direktore.
Pavisam «Jundas» daļā ir 24 mācību
telpas, kas ir par septiņām vairāk nekā
iepriekš. «Šobrīd analizējam pieprasījumu un plānojam jaunus pulciņus, lai
telpas tiktu noslogotas katru dienu.
Mums ir radīti visi apstākļi, lai paplašinātu pulciņu piedāvājumu,» stāsta
direktore, papildinot, ka «Junda» vēlas
ieviest jaunus tehniskās jaunrades pulciņus, piemēram, «Kuģu modelisms»,
kam jau izbūvēts speciāls sešus metrus
garš un metru plats baseins kuģu
modeļu testēšanai, plānoti arī pulciņi
«Radiovadāmie modeļi» un «Digitālā
māksla». Savukārt kultūrizglītības
interešu programmā pieprasījums ir
pēc apmācībām ukuleles – mazas četru
stīgu ģitāras – spēlē.
Jauniešu kopā sanākšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai ir
izveidotas atsevišķas telpas – «Jauniešu ala» ēkas 1. stāvā, kurā ir arī
neliela virtuve. «Vēlamies atbalstīt
veselīgu dzīvesveidu audzēkņu vidū,
kā arī ieviest pulciņu velobraukšanas
aktīvistiem,» tā I.Jaunzeme. Plānojot
daudzveidīgu mācību procesu, papildus tām ierīcēm, ar ko audzēkņi
«Jundā» darbojās iepriekš – dronam,
3D printerim, CNC lāzergravējamai
ierīcei –, iegādāta arī CNC frēze un
kombinētais kokapstrādes darbgalds
– frēze, ēvele un zāģis.

Jauna dzīve
kā jaunrades namam

I.Jaunzeme stāsta, ka pirms trim
gadiem, kad sākās ēkas plānošana,
jundieši cītīgi meklējuši ideju, konceptu vai lietu, kas raksturotu «Jundas»
būtību un ko varētu apspēlēt un ienest
jaunajā ēkā. «Vēsturiski pilsētnieki šo
ēku zināja kā Reira namu, tādējādi
izkristalizējās divas svarīgas lietas:
«Jundas» darbību raksturo radošums
un jaunrade, bet šīs ēkas cēluma dēļ tā

ir saucama par namu. Radošuma un
jaunrades procesa simbolisko nozīmi
pildīs plakanotas triepiens, kam ir
sākums un nebeidzams noslēgums,
tieši tāpat kā nav mērāms radošums
un jaunrade. Tāpēc ota un tās triepiens
ir attēlots gan «Jundas» jaunajā identitātē uz ēkas fasādes, gan arī plakanota
ir redzama pie ēkas. Un, sākot dzīvi
jaunajās mājās, vēlamies būt jaunrades nams «Junda»,» stāsta direktore,
norādot, ka «Junda» jau vēsturiski no
1989. gada 18. decembra līdz 1992.
gada 1. jūlijam saukta par Jelgavas
pilsētas skolu jaunatnes jaunrades
namu. Tiesa, par nosaukuma maiņu
būs jālemj Jelgavas pilsētas domes
deputātiem.

«Zinītim» daudz jaunu iespēju

Uz jaunajām mājām šobrīd ir nogādāts arī viss bērnu bibliotēkas «Zinītis»
krājums. Bibliotēka izvietosies ēkas
2. stāvā, bet tās grāmatu krātuve,
kurā glabāsies mazāk izmantotas
grāmatas un dublikāti, – 1. stāvā.
Jaunajās telpās šobrīd tiek uzstādītas
mēbeles. «Telpas ir par aptuveni 100
kvadrātmetriem plašākas nekā Lielajā
ielā. Bibliotēka tiek veidota kā atvērta
tipa, atsevišķi nodalot zonas mazajiem
bērniem, pusaudžiem, jauniešiem,
darbiniekiem, brīvpieejas datoriem un
pieaugušajiem. Līdz šim novērojām,
ka bērni pēc skolas bibliotēkā nereti
pildīja mājasdarbus, bet apkārtējais
troksnis traucēja koncentrēties, tāpēc
šeit ir izveidota Klusā lasītava individuālajiem un grupu darbiem,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Lāsma Zariņa, papildinot, ka iegādātas
arī spēles un aktivitātes mazākajiem
apmeklētājiem un bibliotēka novērtē
to, ka mazo bērnu zonā ir siltā grīda.
«Priekšā vēl liels darbs: grāmatu ievietošana plauktos, krātuves sakārtošana, tehnikas saslēgšana, jo «Zinītī» būs
pieejamas gan interaktīvas spēles, gan
grāmatu nodošanas un pieņemšanas
automāts,» tā L.Zariņa.
Viņa norāda, ka līdz ar pārcelšanos
«Zinīša» iespējas paplašinās. Tagad
bibliotēkai būs pieejama ēkas Svinību
zāle, kurā varēs rīkot lielākus pasākumus gan bērniem, gan vecākiem. Arī
bibliotēkas telpā izveidota skatuve,
kura piemērota nelieliem pasākumiem. ««Zinīša» darbības lauks pilnīgi
noteikti būs plašāks,» spriež L.Zariņa,
norādot, ka ir izbūvēts arī lifts, līdz ar
to bibliotēkā varēs ērti iekļūt cilvēki
ar kustību traucējumiem un vecāki
ar bērnu ratiņiem, kas bija gandrīz
neiespējami vecajās telpās.
Bibliotēkas centrā šobrīd tiek veidots dizaina elements – koks ar izgaismotu lapotni, kas simbolizē gudrību
un tiekšanos uz augšu. «Lai gan šī
ir bērnu bibliotēka, tajā tiek gaidīts
ikviens lasītājs – kā liels, tā mazs –,
jo «Zinītī» pieejama literatūra gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Tāpēc
arī vidi cenšamies iekārtot tā, lai tajā
ērti justos dažāda vecuma lasītāji,» tā
Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja.

Lielajā zālē
notiks tautas
deju nodarbības un
«Jundas»
pasākumi.

Darbnīcā, kur notiks floristika un
radošais pulciņš,
iegādāts arī augu
žāvēšanas skapis.

Audzēkņi varēs izmantot Brīvā laika
istabu jeb atpūtas telpu, kurā pirms
nodarbību sākuma paēst līdzpaņemto ēdienu, uzsildīt tēju, izpildīt mājasdarbus. Šāda atpūtas telpa «Jundā»
līdz šim nav bijusi nevienā ēkā.

Jauniešu brīvā laika
pavadīšanai ierīkota
«Jauniešu ala», kur
izveidota arī neliela
virtuve.

Iecerēts arī
jauns pulciņš – «Kuģu
modelisms»,
kam jau izbūvēts speciāls sešus
metrus garš
un metru
plats baseins, kurā
tiks testēti kuģu modeļi. Šeit taps arī koka auto modeļi un
trases radiovadāmajiem auto.

Viena no interesantākajām ir
bouldringa telpa.
Bouldrings ir klintīs kāpšanas veids,
kad kāpšana notiek bez virvēm
un drošībai tiek
pielietoti tikai
matrači. Izbūvētās
sienas augstums ir četri metri. Plānots, ka šo sienu treniņiem
izmantos Sporta tūrisma, alpīnisma un klinšu kāpšanas
pulciņa dalībnieki, kā arī citi «Jundas» audzēkņi.

Aprīļa izskaņā no bērnu bibliotēkas «Zinītis» telpām Lielajā
ielā uz jauno mājvietu Zemgales prospektā 7 pārvests bibliotēkas krājums jeb 19 349 vienības, tostarp 506 DVD, CD,
kā arī visas ar darbu saistītās dokumentu mapes.

Lielākā daļa «Zinīša» krājuma tiks izvietots bibliotēkas grāmatu plauktos, bet daļa – bibliotēkas krātuvē ēkas 1. stāvā.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa stāsta, ka
tur glabāsies grāmatas, kas ikdienā tiek izmantotas retāk,
kā arī tās, kuras bibliotēkai ir vairākos eksemplāros, piemēram, ieteicamā literatūra. «Arī iepriekš «Zinītī» bija krātuve,
taču tā bija ļoti maza. Šī ir daudz ietilpīgāka un aprīkota ar
mobilajiem plauktiem. Plānojam, ka šeit varētu glabāt arī
daļu no lielās bibliotēkas krājuma, kas ikdienā nav tik bieži
nepieciešams,» tā L.Zariņa.

Jauniešu lasītavā māksliniece
Agnese Ločmele veido sienas
gleznojumu, kurā simboliski
atainota Jelgava no 17. gadsimta līdz mūsdienām.

Lai vidi bibliotēkā padarītu
mājīgāku, iegādāti divi šūpuļkrēsli un 40 dažāda lieluma
mīkstie sēžammaisi jeb pufi,
kas tiks izvietoti visās telpās.

Īpašs stūrītis jaunajās telpās
ierīkots bibliotēkas mazākajiem apmeklētājiem. Šajā
zonā ir apsildāmā grīda, bet
pie sienām izvietoti attīstoši
rotaļu elementi.
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ZIŅAS
Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).

Galvenie pienākumi:
1. sagatavot tehnisko specifikāciju būvprojekta izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības un citiem
ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem;
2. izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām;
3. konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos, t.sk. piedalīties pašvaldības administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs, nodrošinot pašvaldības
interešu pārstāvniecību.
Prasības:
1. profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā (var būt arī pēdējā kursa students);
2. spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, pieņemt lēmumus, kā
arī strādāt komandā;
3. prasme izteikt un argumentēt savu viedokli;
4. darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme («MS Office», «AutoCad», «Microstation»).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas
sektora būvinženiera amata konkursam», vai pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz
2020. gada 25. maijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005569, 29196462; e-pasts: gunita.
osite@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1263 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases
konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 20. jūnijā plkst.10.15
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029269 Prohorova ielā 24 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu
grupas kadastra apzīmējums 09000140173001001, kopējā platība 25,8 m2) un tam
piekrītošajām kopīpašuma 258/2384 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000140173001, 09000140173002, 09000140173003, 09000140173004)
un zemes (kadastra apzīmējums 09000140173), mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 3900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 390 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 16. jūnija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 20. jūnijā plkst.10
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009028569 Kārļa ielā 12 – 2, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000050083001001, kopējā platība 13,9 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 139/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums
09000050083001, 09000050083002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000050083),
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1600 euro, izsoles solis – 100
euro, nodrošinājums – 160 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 16. jūnija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs

Ieslēdz pilsētas strūklakas
 Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

Iestājoties siltākam
laikam, ieslēgtas pilsētas strūklakas, taču
Jelgavā izvietotie brīvkrāni, ievērojot piesardzības pasākumus,
pagaidām nedarbojas.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vecākais ielu ekspluatācijas inženieris Mārtiņš
Kazanskis, galvenais kritērijs,
lai varētu ieslēgt strūklakas, ir
gaisa temperatūra, kas naktīs
nedrīkst būt zem nulle grādu
atzīmes. Kā pirmā 30. aprīlī
ieslēgta strūklaka «Trīsvienība»
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa pagalmā, bet
valsts svētku brīvdienās sāka
darboties arī strūklaka «Jelgavas students» Jāņa Čakstes
«Pirms strūklaku ieslēgšanas
bulvārī, kā arī turpat esošās veikti sagatavošanas darbi,
promenādes strūklakas «Ūdens- izpumpējot sakrājušos ūdeni
kritumi».
sūknētavās, skalojot tās, uzstā-

dot rudenī noņemtos sūkņus
un filtrus,» stāsta M.Kazanskis.
Jāpiebilst, ka, ievērojot piesardzības pasākumus ārkārtējās si-

tuācijas laikā, pagaidām netiek
ieslēgti Jāņa Čakstes bulvārī un
Lielās un Krišjāņa Barona ielas
krustojumā izvietotie brīvkrāni.

Kanāla «Tava klase» mācību
saturu veido arī četri Jelgavas pedagogi
 Emīls Rotgalvis

Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva
satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem,
6. aprīlī televīzijā un internetā darbu uzsācis kanāls
«Tava klase». Tajā ik darbdienu līdz pat 29. maijam 1.–
12. klases skolēniem tiek piedāvātas mācību stundas,
20 minūšu videomateriālā izskaidrojot kāda mācību
priekšmeta vielu vai aicinot uz aktīvām un radošām
nodarbēm. Televīzijas kanāla saturu veido pedagogi
no visas Latvijas – arī Jelgavas skolotāji.
Šobrīd izglītojošā televīzijas
kanāla «Tava klase» satura veidošanā piedalās četri Jelgavas
pedagogi – Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas skolotāji Ritma
Tīrumniece un Džozefs Džeks
Horgans un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Agita Ozoliņa,
kas vada angļu valodas stundas,
un bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» repetitore
horeogrāfe Guna Trukšāne, kas
sākumskolas klašu grupām māca
deju vingrinājumus.
Projektā iesaistītie pedagogi
atzīst, ka mācību satura veidošana televīzijā likusi pielāgoties
20 minūšu mācību stundas formātam, kā arī ļāvusi pārbaudīt
pedagoģiskās iemaņas, veidojot
nodarbības citā formātā, turklāt
tā, lai saturs būtu reizē saprotams, saistošs un noderīgs. Kā
deju, tā angļu valodas pedagogi
strādājuši kopā, plānojot stundu
tēmas, tomēr nodarbību saturs

izstrādāts individuālā darbā.
«Mēs izvēlējāmies strādāt vairāk ar mācību stratēģijām, mazāk
ar konkrētām tēmām. Ritma
Tīrumniece strādāja ar lasīšanas
un klausīšanās stratēģijām, es –
ar eseju un vēstuļu rakstīšanas
stratēģijām. Mācām tās lietas, kas
skolēniem varētu būt visvairāk
vajadzīgas,» stāsta A.Ozoliņa,
kura nodarbības «Tava klase»
kanālā izstrādājusi 9. klases
skolēniem. «Saturs bija jāizveido
ļoti operatīvi, jo vajadzēja būt
studijā un sākt filmēšanu. Mēs
ar Spīdolas Valsts ģimnāzijas
pedagogiem vienojāmies, kas ir
svarīgākās lietas un tēmas, ko
katrs stāstīsim. To var nosaukt
par tādu kā brīvu improvizāciju,
pielāgojot skolā mācīto īsākam
lekcijas formātam,» piebilst pedagoģe.
Darbs, veidojot nodarbības
mācību televīzijas kanālam, pielīdzināms ikdienas darbam skolā,

A.Ozoliņai vadot angļu valodas
stundas videoformātā, kā arī
izmēģinot diferencēto mācību pieeju: «Runājot par attālināto mācīšanos – es domāju, ka ieguvēji ir
tie skolotāji, kuriem tehnoloģijas
ir ikdiena. Viņiem ir saprotams,
kas un kā darāms, veidojot stundu materiālu. Ikdienā šobrīd
izmantoju videostundas, jo ir
lietas, kas īpaši pamatskolā daudz
jāskaidro. Tāpat šis ir brīnišķīgs
laiks, kad patiešām var izmantot
diferencēto mācīšanos, tiem bērniem, kuri saprot, ka viņi paši var
apgūt vielu, strādājot individuāli
pēc nedēļas plāna, bet tiem, kam
tas nepieciešams, piedāvājot
videostundas. Šis sadalījums ir
apmēram puse uz pusi. Tāpat veidoju videokonsultācijas, ko varētu
izmantot arī turpmāk, jo tādējādi
bērnam nav jāmeklē laiks, kad
atnākt uz klasi. Sarunājam laiku,
pieslēdzamies «Zoom» platformā
un vienkārši strādājam.»
Piektdienās kanālā «Tava klase» skatāmas interešu izglītības
nodarbības, kurās deju stundas
vada arī bērnu un jauniešu deju
kolektīva «Vēja zirdziņš» repetitore horeogrāfe G.Trukšāne. «Deju
stundās esam četri pedagogi – es
un trīs Rīgas kolēģi. Galvenais
mērķis ir aicināt skolas vecuma
bērnus un ikvienu ļauties kustību
priekam, jo jebkura kustība var
būt deja. Nospriedām, ka katru

nodarbību veidosim citādāku un
tā, lai būtu interesanti jebkurā
vecumā. Esam iekļāvuši iesildīšanās vingrinājumus, lai ķermenis
pamostas un mēs labi justos,
iemācām arī kādus interesantus
koordinācijas vingrinājumus
un atkārtojam latviešu tautas
deju pamatsoļus. Nodarbībās
iekļaujam arī deju soļus no skolēnu deju svētkiem,» attālināto
deju stundu veidošanu ieskicē
G.Trukšāne. Repetitore skaidro,
ka pieredze, veidojot attālināto
saturu, kas pieejams ikvienam,
ir interesanta un saņemtas pozitīvas atsauksmes no ģimenēm,
kuras sagatavotās nodarbības
iedrošinājušas izkustēties: «Tā ir
iespēja bērniem atgādināt, ka arī
šajā laikā varam atrast veidus,
kā darboties. Izstrādājot nodarbību saturu, balstījāmies pašu
zināšanās un pieredzē. Protams,
bija mazliet jocīgi runāt tikai ar
kameru, kad var vien iedomāties,
kāda ir atgriezeniskā saite otrpus
ekrānam, tomēr, ja darbojies ar
pozitīvām un foršām emocijām,
domāju, tās pāriet arī otrpus
ekrānam.»
Izglītojošā televīzijas kanāla
«Tava klase» nodarbības katru
darbdienu tiek pārraidītas kanālā
«Sportacentrs.com» un «ReTV»
no pulksten 9 līdz 13.40. Arhīva
veidā viss mācību saturs pieejams
vietnē www.tavaklase.lv.

«Junda» attālināti mudina skolēnus saturīgi pavadīt brīvo laiku
Seko mums:

TIEŠSAISTĒ

KURSI TIEŠSAISTĒ

Izmēģini angļu
valodas apguvi

facebook.com

KURSI TIEŠSAISTĒ

Lietišķo rakstu
valoda dokumentos

Bezmaksas
karjeras konsultācijas

Ideju fitness IV
19. maijā pl. 1500

21. maijā pl. 1300

KURSI TIEŠSAISTĒ

KURSI TIEŠSAISTĒ

KURSI TIEŠSAISTĒ

Biznesa modeļa
inovācija nenoteiktības
apstākļos
28. maijā pl. 1000

Personāla atlase,

novērtēšana un vadība
3. jūnijā pl. 1000

Izmēģini mācīties

11. jūnijā pl. 1600

Valodu
angļu valodu 2 bezmaksas
19. un 20. maijā
nodarbībās
kursi Mācies arī
vācu valodu – no 20.05.
latviešu valodu – no 20.05.
tiešsaistē
spāņu valodu – no 21.05.

 Ritma Gaidamoviča

Vadoties pēc Valsts izglītības satura centra ieteikumiem, bērnu un jauniešu centrs «Junda» šobrīd nodarbības organizē attālināti, audzēkņiem iesūtot idejas
patstāvīgam darbam viņu radošajai pašizpausmei un
spēju izkopšanai brīvajā laikā.
«Jundas» vadītājas vietniece
izglītības jomā Linda Spalva
stāsta, ka pulciņu skolotāji
radoši plāno uzdevumus, ko
nosūta audzēkņiem un viņu
vecākiem, lai dotu iespēju
bērniem savu brīvo laiku pavadīt saturīgi, iemācoties ko
jaunu, kā arī turpināt pulciņā
iegūtās zināšanas un prasmes papildināt un pilnveidot.
Idejas brīvajam laikam tiek
izsūtītas, izmantojot «E-klasi»
vai lietotni «WhatsApp», un
tāpat audzēkņi sniedz atgriezenisko saiti.

«Veicot aptauju, skolotāji
gan atzina, ka attālinātu nodarbību procesu spēj nodrošināt nosacīti, jo, piemēram,
tautas dejas individuāli nav
apgūstamas, taču deju elementus var mācīties, tāpat var
uzturēt fizisko formu. Plānojot
darbu, īpaši tiek piedomāts par
to, kas bērniem mājās ir pie
ejams un ko viņi var patstāvīgi
paveikt,» stāsta L.Spalva. Piemēram, Dabas draugu pulciņā
skolotāja aicina bērnus plaucēt
zariņus, sēt zāli vai dīgstus,
vērot, kā tas notiek, pulciņā

«Pavediena tēlniecība», kurā
bērni zīmē ar 3D pildspalvu,
audzēkņus mudina pēc atslēgvārdiem internetā meklēt idejas priekšmeta izgatavošanai,
nodarbību ««Jundas» skola
mazajiem» skolotāja neklātienē uzrunā mazuļu mammas,
nosūtot jau iemācītos skaitāmpantus, pirkstiņrotaļas, savukārt mūsdienu deju studijas
«Intence» pedagoģe audzēkņus
ir uzrunājusi caur neklātienes
deju, un viņi youtube.com
kanālā var noskatīties jau izdejotās dejas un tās atkārtot,
kā arī reizi nedēļā tiek nosūtīti
skolotājas uzdevumi video.
Pulciņos «Lego laiks» un «Lego
robotika» skolotāji katru nedēļu iesūta kādu ideju, ko bērns
var izmantot, darbojoties ar
«Lego», bet audzēkņi paveikto
atpakaļ nosūta bildēs. Savu-

kārt pulciņā «Mākslas studija»
4.–7. klasei skolotāja piedāvā
apgūtās popārta zināšanas
un prasmes pielietot praksē,
mājās veidojot zīmējumus ar
savu vārdu popārta stilā.
«Tie ir dažādi uzdevumi
ieteikuma formā, kā skolēns
var saturīgi pavadīt brīvo laiku
pēc tam, kad izpildīts skolā
uzdotais. Jāatzīst, ka skolēni
labprāt iesaistās un mēs jūtam
atgriezenisko saiti,» tā «Jundas» direktore Ilze Jaunzeme.
Jāpiebilst, ka ikdienā Jelgavā deklarētajiem bērniem
«Jundas» nodarbības ir bez
maksas, bet citās pašvaldībās
deklarētajiem bērniem jāsedz
mācību maksa, taču ārkārtējās
situācijas laikā maksa par nodarbībām netiek iekasēta un
iespēja radoši izpausties tiek
dota visiem audzēkņiem.
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Futbolisti atsākuši treniņus; Sporta skolās sākas treniņi klātienē
pieļauj, ka sezona sāksies jūnijā
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pēc gandrīz divu mēnešu
pārtraukuma kopīgus treniņus kluba bāzē Kārklu
ielā 6 atsākusi futbola
kluba «Jelgava» meistarkomanda. Futbolistiem
treniņi notiek sešas reizes
nedēļā, ievērojot stingrus
drošības pasākumus –
ģērbtuves netiek izmantotas, spēlētājiem obligāti
jāievēro divu metru distance, kā arī viss treniņam
nepieciešamais inventārs
tiek dezinficēts.
Pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī kluba pieaugušo
komandas spēlētāji strādāja individuālajā režīmā, patstāvīgi pildot
treneru uzdevumus. «Katram bija
sava programma, futbolisti filmēja,
kā viņi izpilda sagatavotos testus,
un video iesūtīja treneriem,» stāsta
komandas treneris Aleksandrs Cauņa. Aprīļa beigās futbola Virslīgai un
Latvijas Futbola federācijai izdevās
izstrādāt pasākumu kopumu, kas
ļāva panākt Izglītības un zinātnes
ministrijas atļauju profesionālām
komandām aizvadīt treniņus.
Kopš 4. maija sešas dienas nedēļā

Jelgavas futbolisti Kārklu ielā 6
tiekas komandas treniņā. «Spēlētāji
ir noilgojušies pēc futbola. Kaut arī
ir kopīgi treniņi, paši smejamies,
ka sanāk vien tāds pusfutbols.
Spēlētājiem citam no cita obligāti
jāietur divu metru distance, līdz ar
to laukumā drīzāk ir individuālo
vingrinājumu izpilde ar stafetes
elementiem trenera uzraudzībā.
Spēlētāji gaida, kad varēs atsākt
spēlēt īstu futbolu,» stāsta FK
«Jelgava» valdes loceklis Ainārs
Tamisārs, papildinot, ka treniņos
tiek ievērota arī virkne citu noteikto
drošības pasākumu, lai mazinātu
Covid-19 izplatību, piemēram, spēlētāji nedrīkst sarokoties ar komandas
biedriem, uz treniņu viņi ierodas
ekipējumā, jo ģērbtuves nedrīkst
izmantot, un personīgās somas treniņa laikā tiek novietotas laukuma
malā, futbolistiem ierodoties tiek
mērīta temperatūra, viņiem rokās
ir cimdi, katram tiek nodrošināta
atsevišķa ūdens pudele, kā arī viss
treniņā izmantotais inventārs pirms
un pēc treniņa tiek dezinficēts.
Šobrīd FK «Jelgava» treniņos piedalās 16 kluba spēlētāji, jo trenēties
nevar trīs leģionāri, kuri 22. martā
devās uz dzimto Ukrainu un šobrīd
gaida, kad tiks atvērtas robežas, lai
beidzot varētu atgriezties laukumā.

Mudinot vasaru pavadīt
aktīvi, reizē iepazīstot
Latviju, iedzīvotāji aicināti individuāli, divatā
vai ar ģimeni piedalīties jelgavnieces gides
Zanes Gravas rīkotajās
velo ceļotāju sacensībās «Latvijas velo vasara
2020». Sacensības, kurās
ar velosipēdu jāapmeklē
kontrolpunkti kādā no
119 Latvijas novadiem un
pilsētām, notiek līdz 30.
septembrim.
Sacensības «Latvijas velo vasara»
jelgavniece organizē jau piekto
gadu, un to mērķis ir popularizēt
pārvietošanos ar velosipēdu, parādīt, cik interesanti var pavadīt
brīvo laiku, iepazīstot Latviju.
Z.Grava stāsta, ka par kontrolpunktu kartes pamatu tiek ņemts
šā brīža Latvijas administratīvais
iedalījums – deviņas republikas
pilsētas, tostarp Jelgava, un 110
novadi. «Lai piedalītos sacensī-

bās, dalībniekiem ar velosipēdu
jādodas uz kādu no pašvaldībām
un jāveido fotoatskaite, iemūžinot
pašvaldības ēku (pilsētas vai novada dome), pasta nodaļu, vietējo
tūrisma informācijas centru, ceļa
zīmi vai robežzīmi ar pilsētas vai
novada nosaukumu, kā arī pašam
jābūt acīgam un jāatrod konkrētās
vietas nosaukums mākslinieciskā
noformējumā. Piemēram, Jelgavā
tie varētu būt baltie Jelgavas burti
Pasta salā,» skaidro Z.Grava, papildinot, ka no šīm fotogrāfijām pēc
tam ir jāizveido kolāža un jāiesūta
organizatoriem. Par to tiks piešķirti
punkti.
Līdztekus obligātajam uzdevumam ikvienam ir iespēja piedalīties papilduzdevumos, iemūžinot
interesantas vietas vai arī radoši
apspēlējot dažādus teicienus, ko
sasaista ar konkrētu vietu vai
lietu tajā pašvaldībā, kur viesojas.
Piemēram, «Mūžu dzīvo, mūžu mācies» foto var būt iemūžināta kāda
izglītības iestāde, «Veselā miesā,
vesels gars» – vieta, kur notiek
sportiskas aktivitātes. Ar precīzu
uzdevumu klāstu, kā arī noliku-

Sporta nodarbības var notikt, ievērojot
šādus nosacījumus: grupā – līdz 25 personām; iekštelpās treniņš – ne ilgāk kā
trīs stundas, ārpus telpām – neierobežoti;
treniņu vada sertificēts treneris; jāievēro
divu metru distance; nedrīkst pārklāties
treniņgrupu plūsmas; treniņā neiesaistās
bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem.
Tāpat jāievēro citi epidemioloģiskās drošības pasākumi.
JSPS direktore Zelma Ozoliņa stāsta,
ka peldētājiem treniņi baseinā atsākās
trešdien. «Katram trenerim ir iedalīta
konkrēta diena. Ievērojot Peldēšanas federācijas norādījumus, treniņus baseinā
drīkst apmeklēt audzēkņi no 12 gadu
vecuma un katrā celiņā var atrasties
pieci cilvēki. Bērni neizmanto skapīšus
ģērbtuvēs, personīgās lietas glabājot
somās, kā arī nodarbībā drīkst izmantot
tikai personīgo inventāru. Ievērojot distancēšanos, arī dušas telpā ir atļauts lietot

Arī FK «Jelgava» galvenais treneris
Oļegs Kubarevs kopā ar asistentiem
pašlaik atrodas Baltkrievijā, taču pie
pirmās iespējas atgriezīsies Latvijā.
«Oļegs treniņus vada attālināti –
kluba bāzē ir piestiprināta kamera,
un viņš redz visu, kas notiek laukumā, un skaipā dod norādījumus
Aleksandram Cauņam un vārtsargu
 Ritma Gaidamoviča
trenerim Sergejam Diguļovam. Tā
mēs 21. gadsimtā strādājam,» stāsta
Jelgavā vairāk nekā 60 gaA.Tamisārs. Viņš gan norāda, ka ar
dus maija sākumā Lielupē
treneri attālināta trenēšanās būs
notiek airēšanas sacensības
diezgan ilga, jo jārēķinās, ka treneru
garajā distancē, kas reizē ir
korpusam, tāpat kā leģionāriem,
airēšanas sezonas atklāšanas
ierodoties Latvijā, 14 dienas noteikti
sacensības valstī. Diemžēl šobūs jāpavada pašizolācijā.
gad tās nevarēja notikt, taču,
«Pats svarīgākais šobrīd ir apzilai netiktu pārrauta senā tranāt spēlētāju gatavību un uzturēt
dīcija, Jelgavas smaiļošanas
sportisko formu, jo mēs ceram, ka
un kanoe airēšanas sporta
drīzumā sāksies sezona, tāpēc jābūt
klubs «KC» ikvienu aicināja
gataviem gan fiziski, gan morāli,»
1. maijā individuāli noairēt
tā A.Cauņa. A.Tamisārs papildina:
piecu kilometru distanci un
optimistiskākā izskanējusī prognoze
iesūtīt rezultātu. Aicinājuir, ka Virslīgas sezona startēs jūnija
mam atsaucās 27 dalībnieki
sākumā, bet reālistiskākā – pēc
no Jelgavas, Limbažiem, LieJāņiem. «Tas atkarīgs no valdības
pājas, Daugavpils, Nītaures,
lēmuma par ārkārtējo situāciju un
Jēkabpils un Ādažiem, kā arī
ierobežojošo pasākumu mīkstinādraugi Lietuvā un Ukrainā.
šanu. Latvijas Futbola federācija
paziņojusi, ka 2–3 nedēļas pirms
Airēšanas sacensības maija sākumā
sezonas sākuma būs ļauts noslīpēt
Jelgavā notiek kopš 1957. gada. Agrāk
komandas saspēli, spēlējot normālu
airētāji sacentās 2. maijā, bet laiks iefutbolu,» tā A.Tamisārs.
viesa korekcijas, un jau vairākus gadus
tās notiek 1. maijā, Jelgavā pulcējot
smaiļotājus un kanoe airētājus no visām
trim Baltijas valstīm. Jau labu laiku
1. maija sacensības ir arī airēšanas
sezonas atklāšanas sacensības Latvijā,
mu var iepazīties «Latvijas velo
un, piemēram, pērn tās pulcēja vairāk
vasaras» blogā velovasara2020.
nekā 300 dalībnieku. «Šis bija pirmais
blogspot.com.
gads, kad sacensības klātienē nevarēja
Velo ceļotāju sacensībās var pienotikt. Pieņemot situāciju, nospriedām,
dalīties ikviens, kurš sasniedzis 18
ka mūsu kluba sportisti 1. maijā airēs
gadu vecumu, startējot individuāli,
individuāli vai divatā, ievērojot visus
divatā vai ar ģimeni. Protams, kopā
valstī noteiktos drošības pasākumus,
ar ģimenes locekļiem var braukt
un, ja airēsim mēs, kāpēc gan nepiedāarī jaunāki bērni, taču reģistrēties,
vāt arī citiem noairēt piecu kilometru
samaksājot par dalību, drīkst tikai
distanci un iesūtīt rezultātu, lai vēstures
pieaugušie.
grāmatā pretim 2020. gadam tomēr neSacensību dalībniekiem jābūt
paliek tukša ailīte?!» stāsta kluba «KC»
nodrošinātiem ar ierīci fotografēvadītāja Ilze Bome.
šanai, mobilo telefonu, kurā lejupIndividuālajām sacensībām atsaukuielādēta endomondo.com lietotne,
šies 27 dalībnieki, tostarp 12 kluba «KC»
un jābūt reģistrētam izaicinājumā
«Velo vasara 2020».
Dalības maksa par pieciem mēnešiem ir 15 eiro vai 3 eiro par katru
mēnesi. Līdzekļi tiks izmantoti
sacensību organizēšanai, diplomu
un medaļu izgatavošanai, videosižetu veidošanai/reklāmai. Plānots,
ka finišējušajiem dalībniekiem,
kuri būs sakrājuši vismaz 3000
punktu, tiks pasniegta medaļa par
piedalīšanos, bet kopvērtējumā tiks
apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.
Velo ceļotāju spēle norisināsies
līdz 30. septembra pulksten 23.

Apceļo Latviju ar velosipēdu!
 Ritma Gaidamoviča

Ārkārtējā situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam, taču
atcelti vairāki ierobežojumi
sportā. Ievērojot nosacījumus, no 12. maija var notikt
klātienes sporta treniņi, līdz
ar to Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā (JSPS),
Jelgavas Ledus sporta skolā
(JLSS) un Bērnu un jaunatnes
sporta skolā (BJSS) trešdien
atsākās klātienes treniņi nelielās grupās.

tikai katru otro dušu. Pēc katras treniņu
nodarbības baseinā ir 30 minūšu pauze,
tādējādi nodrošinot arī to, lai nenotiktu
audzēkņu pulcēšanās,» stāsta Z.Ozoliņa.
Nodarbības baseinā atsākušās tikai profesionālās ievirzes grupu audzēkņiem,
kuri vecāki par 12 gadiem, pārējie turpina trenēties attālināti, kā arī aizvada
treniņus stadionā.
Pirmie klātienes treniņi trešdien aizvadīti arī JLSS. «Klātienes nodarbības
atsākušās gan daiļslidošanā, gan šorttrekā, gan hokejā, tiesa, hokeju audzēkņi
nespēlē, jo komandu spēles nav atļautas.
Uzsvars likts uz fizisko sagatavotību, slidošanu un tehniskām niansēm. Lielākās
grupas ir sadalītas divās daļās, un starp
treniņiem ir ilgāki starplaiki, lai koordinētu audzēkņu plūsmu,» stāsta skolas
direktors Aivars Zeltiņš, papildinot, ka
treniņi klātienē nenotiek sagatavošanas
grupām, kurās audzēkņi jaunāki par
septiņiem gadiem, jeb aptuveni 50 bērniem. Ar viņiem treneri turpina strādāt
attālināti.
Bet BJSS no 13. maija klātienes treniņi
grupās atsākti airēšanā, vieglatlētikā un
smaiļošanā un kanoe airēšanā. Pārējos
sporta veidos – basketbolā, futbolā, BMX,
mākslas vingrošanā, džudo un šahā –
klātienes nodarbības atsāksies 18. maijā.
Visās trijās pašvaldības sporta skolās
treniņi plānoti arī jūnijā.
Jāpiebilst, ka, rūpējoties par audzēkņu
un treneru drošību, skolās tiek veikta
telpu, virsmu un inventāra dezinfekcija,
kā arī ir nodrošināts roku dezinfekcijas
līdzeklis.

Airēšanas sezonu Lielupē atklāj individuāli
airētāji, kā arī sportisti no citiem Latvijas
klubiem. I.Bome saka paldies ikvienam,
kurš piedalījās kluba iniciatīvā: «Šogad
būtu 30. reize, kad smaiļotāji cīnītos par
ceļojošo Aleksandra Avdejeva balvu, kas
nosaukta leģendārā Jelgavas sportista
vārdā. Balva līdz nākamajam gadam
turpinās glabāties pie limbažnieka Alda
Vildes, kurš to izcīnīja divus iepriekšējos
gadus. Man ir milzīgs prieks, ka arī
viņš atsaucās aicinājumam un 1. maijā
5000 metru noairēja Limbažos, iesūtot
atskaiti.»
Jāpiebilst gan, ka arī ārkārtējā situācijā airēšanas treniņi nav pārtraukti un
kluba biedri trenējas pastāvīgi, tostarp
uz ūdens, pēc pašu veidota laika grafika
– cits airē no rīta, cits pusdienlaikā, cits
vakarā. «Mūsu klubā darbojas pieaugušie, līdz ar to treniņu process ir pielāgots
viņu ikdienas gaitām. Atšķirība vien tā,
ka es nebraucu ar motorlaivu līdzi, visu
izrunājām individuāli kluba bāzē. Šobrīd,
kad valdība lēmusi ārkārtējo situāciju
pagarināt, bet atļāvusi sportot nelielās
grupās, varēšu braukt airētājiem līdzi
un analizēt darbu uz ūdens, protams,
ievērojot distanci,» stāsta I.Bome.
Kluba vadītāja norāda, ka ierobežojošo
pasākumu atvieglošana sportā ļauj cerīgāk raudzīties uz to, ka klubs rīkos tradicionālās ģimeņu airēšanas sacensības
ar kanoe laivām. «Tās notiek vakaros,
un Lielupē vietas, lai ievērotu distanci,
pietiek. Atbilstoši drošības pasākumiem,
lai nebūtu pulcēšanās, varētu organizēt
obligātu pieteikšanos, tādējādi regulējot
dalībnieku plūsmu. Tā ir iespēja cilvēkiem izkustēties, turklāt svaigā gaisā, un
tas ir ļoti svarīgi. Principā visi noteikumi
mums to ļauj, taču tas vēl jāsaskaņo
ar Sporta servisa centru,» tā I.Bome,
papildinot, ka šovasar šīs sacensības
iecerēts rīkot pat divas reizes mēnesī,
jo iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka
jelgavnieki tajās aktīvi iesaistās.

5000 metru
1. maijā, savā
dzimšanas
dienā, noairēja
arī smaiļošanas
un kanoe kluba
«KC» dalībnieks
Raivo Ločmelis.
Foto: no kluba
«KC» arhīva
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Piedalies Jelgavas svētku
karodziņa stafetē!
 Emīls Rotgalvis

Pilsētas svētku mēnesī jelgavnieki, pilsētas viesi un draugi aicināti
radoši izpausties, piedaloties īpašā akcijā – simboliskā Jelgavas
pilsētas karodziņa stafetē. Visa mēneša garumā ikviens var nofilmēt un iesūtīt savu karodziņa padošanas video, kas tiks iekļauts
svētku stafetes montāžā.
Stafetes dalībnieku uzdevums ir
nofilmēt, kā kadrā esošajam cilvēkam karodziņš tiek padots no labās puses, tālāk
nododot to ārpus kadra uz kreiso pusi.
Video var filmēt ar telefonu, taču būtiski,
lai filmēšanai tiktu izmantots vertikālais

formāts un lai netiktu filmēts ļoti izgaismotā vai tumšā vietā. Tāpat vēlams, lai
video garums būtu 4–9 sekundes.
Simboliskā stafete, pilsētas karodziņu
nododot cits citam rokās, būs kā unikāls
sveiciens Jelgavai svētkos. Iesūtītie video

Svinam!

katru nedēļu tiks apkopoti, izveidojot
vienotu sveicienu, kas būs kā simbolisks
Pilsētas svētku gājiens un tiks publicēts
pilsētas sociālo tīklu kontos un mājaslapā,
kā arī videoekrānos to varēs vērot kultūras nama skatlogā, Zemgales olimpiskajā
centrā un Tūrisma informācijas centrā.
Savu video visu maiju ikviens aicināts
iesūtīt pa e-pastu Jelgava755@jelgava.
lv un pilsētas «Facebook» lapā. Lejupielādējams karodziņa variants drukāšanai
pieejams mājaslapā www.jelgava.lv, bet izgriežams pilsētas karodziņš būs publicēts
21. maija «Jelgavas Vēstneša» numurā.

Kārlis Kazāks muzicēs Jelgavas
daudzdzīvokļu namu pagalmos

Svinam!

 Emīls Rotgalvis

Šomēnes, kad atzīmējam
Jelgavas 755. dzimšanas
dienu, jelgavnieki aicināti
attālināti svinēt pilsētas
svētkus savā ģimenē un
mājās. Īpašu muzikālu sveicienu 22. un 23. maijā pilsētai veltīs Jelgavā dzimušais
mūziķis Kārlis Kazāks, kurš
ar solokoncertiem uzstāsies daudzdzīvokļu namu
pagalmos. Iedzīvotāji muzicēšanu aicināti klausīties no
balkoniem un pie atvērtiem
logiem, tādējādi neizejot
no mājas, bet reizē piedaloties svētkos.
Šī būs K.Kazāka pirmā tikšanās ar
klausītājiem, kopš izziņota ārkārtējā
situācija valstī, un ideja par solokoncertiem jelgavniekiem ir viņa paša
iniciatīva. Atsākt koncertēšanu tieši
Jelgavā mūziķis vēlas, jo tā ir viņa
bērnības pilsēta, kur jau par tradīciju
kļuvuši arī ikgadējie akustiskie Ziemassvētku koncerti. «Domājot, kāds
varētu būt veids, kā šajā situācijā ar
cilvēkiem satikties, jo man kā mūziķim daudz neinteresē dziesmu ieraksti vai mūzikas industrijas darbības,
bet esmu atkarīgs no klausītājiem,
sapratu: kaut arī nevaram pulcēties,
pagalmi un arī māju balkoni taču vēl
ir! Te, Jelgavā, ir mans dzimtais pagalms Brīvības bulvārī, un nolēmu, ka
šī būtu piemērota vieta, kur sākt. Jelgavas pašvaldība bija pretimnākoša,
un izdevās vienoties arī par policijas
klātbūtni, jo ir labi, ja arī kāds uniformā atgādina, ka nevajag pulcēties un
jāpaliek mājās,» skaidro dziesminieks,
piebilstot, ka ar Jelgavu kā dzimto
pilsētu vēl joprojām sajūt unikālu
saikni, kas aicina šeit atgriezties
arī ar muzikāliem priekšnesumiem.
«Jelgava ir mana dzimtā pilsēta, un
tas jebkuram cilvēkam ir svarīgi. Labi
atceros arī to, ko grāmatā «Jelgava
94» aprakstījis Jānis Joņevs, jo esmu
tā laika pusaudzis un mana muzikālā
gaume ir veidojusies Jelgavas alternatīvās mūzikas vidē, kur radās grupas,
kurās esmu spēlējis arī pats. Jelgavas 4. vidusskola ir mana muzikālā

Ceturtdiena, 2020. gada 14. maijs

Pārvietojoties ar savu «mūziciklu», Kārlis Kazāks 22. un 23. maijā dosies
dziesmu tūrē pa Jelgavas daudzdzīvokļu namu pagalmiem, radot svētku
sajūtu un ļaujot klausītājiem baudīt koncertu, neizejot no mājām.
Foto: Latvijas Televīzija
izglītība, un tas vedina atcerēties,
Kārļa Kazāka pagalmu
ka par mūziķi esmu kļuvis šeit, un
koncertu grafiks
gan tālākās dzīves izvēles, gan manu
senču asinis to visu tikai bagātina,» Piektdien, 22. maijā
• 18.00 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons
stāsta K.Kazāks.
Katrs pagalma koncerts ilgs aptu- • 18.40 – Pārlielupes dzīvojamais rajons
veni 15 minūtes, mūziķim izpildot • 19.20 – Puķu ielas dzīvojamais rajons
savas kompozīcijas un tautasdzies- • 20.00 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons
• 20.40 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons
mas. «Ja nespēlēju ar ansambli, man
• 21.20 – Neretas ielas dzīvojamais rajons
nav noteiktas secības – izpildu to, kas
ienāk prātā, un to, ko noteiktā situāci- Sestdien, 23. maijā
jā sajūtu kā vajadzīgu. Protams, būs • 10.00 – Helmaņa ielas dzīvojamais rajons
skaņdarbi, kas atkārtosies, jo ir tās • 10.40 – Pārlielupes dzīvojamais rajons
dažas dziesmas, kuras cilvēki vien- • 11.20 – Puķu ielas dzīvojamais rajons
mēr gaida. Šie Jelgavas solokoncerti • 12.00 – Satiksmes ielas dzīvojamais rajons
• 12.40 – Vīgriežu ielas dzīvojamais rajons
savā ziņā būs kā eksperiments, un • 13.20 – Neretas ielas dzīvojamais rajons
arī man pašam ir interesanti, kā tas
viss notiks un izskatīsies,» atklāj viņš. divas dienas pēc kārtas – 22. maijā no
Mūziķis iespēju rīkot āra koncertus pulksten 18 līdz 21.20 un 23. maijā no
radis, uz sava motocikla uzstādot pulksten 10 līdz 13.20. Koncertu laiki
ģitāras somu, kā arī skaļruni, brau- ir provizoriski, un iespējamas nelielas
camrīkam kalpojot kā pārvietošanās nobīdes. Klausītāji mūziķa uzstāšanos
līdzeklim un reizē radot nepieciešamo aicināti baudīt no saviem balkoniem
tehnisko nodrošinājumu. Šo salikumu vai skatīties pa atvērtu logu, lai ievēmūziķis nosaucis par «mūziciklu», rotu drošības pasākumus un pagalmos
piebilstot, ka tas būs veids, kā visas nenotiku pulcēšanās. Koncertu norisi
vasaras garumā viņš varēs tikties ar uzraudzīs Pašvaldības policija.
Solokoncertu laikā arī jelgavnieki
klausītājiem.
K.Kazāks jelgavniekus ar koncer- aicināti veltīt sveicienu Jelgavai, pietiem daudzdzīvokļu māju pagalmos mēram, no balkona vai loga mājot ar
iepriecinās, pieturot sešās vietās, Jelgavas karodziņu.

Gleznās atdzīvojas pilsēta
 Emīls Rotgalvis

Bijušais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Jelgavas brigādes
komandieris Aldis Feldmanis
gleznošanai pievērsies pēc
došanās izdienas pensijā
2010. gadā, un līdz šim brīdim tapuši jau vairāk nekā
100 dažādu mākslas darbu.
Laikā, kad izstādes klātienē
nenotiek, autors ar savu
veikumu iepazīstina virtuāli
– savā «Facebook» profilā,
kurā redzami gan senāki,
gan pavisam jauni darbi,
tostarp par Jelgavas vēsturi.
«Atskatoties jāsaka, ka darbos
dominē trīs lietas – galvenokārt tie
ir ziedi, vēsture, bet ik pa laikam
top kādas mūsdienu Jelgavas ainavas,» ar saviem darbiem iepazīstina
A.Feldmanis. Stāstot par jaunāko
veikumu, mākslinieks izceļ divas
gleznas ar vēstures tematiku – skatu
ar restaurēto koka ēku Vecpilsētas
ielā 14, kā arī ainu Jelgavas vecajā
Tirgus laukumā. Vecpilsētas ielas
namu A.Feldmanis gleznojis jau otro
reizi – šoreiz tādu, kādu to varam
ieraudzīt patlaban –, taču pirmoreiz
nams uz audekla tika atspoguļots
tāds, kā tas varējis izskatīties agrāk,
gleznojot arī ielas skatu
un tuvējo apkārtni. Arī
glezna ar Tirgus laukumu ir kā logs uz vēsturi,
parādot to no tālaika
pilsētas iedzīvotāja skatpunkta, raugoties uz
ēkām, kuras vairs nepastāv, un mirkli tirgus
ikdienā.
A.Feldmanis stāsta,
ka ļoti iecienījis darbos attēlot Jelgavas un
Latvijas vēstures ainas,
tomēr nereti tieši vēs-

turiskajām gleznām esot visgrūtāk
nākt klajā ar parādāmo sižetu, kā arī
daudz laika aizņem izpētes process,
ko autors veic ar lielu atbildību. «Vēsturiskās gleznas balstās manos meklējumos. Piemēram, ja vēlos uzzīmēt
kādu pirmskara bildi, jāmeklē fotogrāfijas – kā izskatās ēka, kuru gribu
parādīt, kā izskatās apkārtne. Otra
lieta ir tālaika tērpi – kā agrāk ģērbās
sievietes, strādnieki, pārdevēji,»
skaidro A.Feldmanis, atzīstot, ka
savos pētījumos lielākoties izmanto
internetā pieejamos materiālus.
Kā agrāko VUGD komandieri
A.Feldmani saista arī ugunsdzēsības
vēsture, un arī tā nereti atdzīvojas viņa gleznās. Piemēram, tapis
darbs ar Jelgavas ugunsdzēsēju depo
un glābēju transportu, kāds tas
izskatījies 20. gadsimta sākumā.
Tas dāvinājumā nodots Latvijas
Ugunsdzēsības muzejam Rīgā. Tāpat
ugunsdzēsēju tēma apspēlēta A.Feldmaņa karikatūrās, kuras arī apskatāmas autora «Facebook» profilā.
Kā skaidro viņš, ārkārtējā situācija ir pateicīgs laiks radošajam darbam, tomēr ikdiena lielākoties nav
daudz mainījusies. Turpinās darbs
pie jaunām gleznām, gaidot brīdi,
kad varēs tapt arī jaunas izstādes,
piedaloties Andas Buškevicas un
Ivara Klapera vadītajā Tautas gleznošanas studijā.

