Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 4. janvārī laikā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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Pēc 25 gadu darbības «Cerība»
nolēmusi beigt darbu

2018. gada 28. decembrī 25 gadu jubileju svinēja Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība». Tā izveidotāja
un vadītāja Ruta Kļaviņa nolēmusi, ka «Cerība» beidz savu darbu. «Man jau ir 83 gadi, un cilvēkam ir jāsaprot, cik daudz
viņš var panest. Veselība diemžēl nav tik laba kā pirms pieciem gadiem, tāpēc visam ir savs laiks. Šo 25 gadu laikā ir daudz
kas paveikts, taču tas bija iespējams tikai, pateicoties atsaucīgiem cilvēkiem man apkārt. Mans galvenais uzdevums bija
pierādīt, ka arī cilvēki ar īpašām vajadzībām var sportot, parādīt, ka viņi ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi,» saka R.Kļaviņa.
Plašāku rakstu par sporta klubu «Cerība» un cerībniekiem lasiet «Jelgavas Vēstneša» 10. janvāra numurā. Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas slimnīcā bez maksas varēs apgūt māsas profesiju
 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas slimnīca sadarbībā ar Latvijas
Universitātes (LU) Rīgas Medicīnas koledžu realizē
sadarbības projektu, kura gaitā interesentiem no
septembra būs iespēja bez maksas ar valsts atbalstu Jelgavā apgūt māsas profesiju – trīs gadu
laikā kursā «Māszinības» iegūt 1. līmeņa augstāko
izglītību. Savukārt uz divu gadu apmācībām aicinātas māsas, kuras ilgstoši nestrādā medicīnā, bet
vēlas atsvaidzināt zināšanas un atgriezties darbā
veselības aprūpē. Pieteikties mācībām iespējams
līdz janvāra beigām.
LU Rīgas Medicīnas koledžas
direktores vietniece izglītības
darbā Sarmīte Villere norāda,
ka Veselības ministrijas sagatavotais ziņojums par veselības
aprūpes reformu tuvāko piecu
gadu termiņā liecina, ka vidējā
līmeņa medicīniskā personāla
trūkums valstī turpinās saasināties, tādēļ risinājumi jāmeklē
jau šodien. «Ņēmām vērā Jelgavas slimnīcas vajadzības un
koledžas iespējas, apzinoties,
ka daudziem interesentiem,
kuri vēlas mācīties, regulāri
braucieni uz Rīgu ir liels finansiāls slogs, tādēļ piedāvājam

alternatīvu,» tā S.Villere.
«Organizējot mācības Jelgavā, ceram nākotnē nodrošināt
gan slimnīcu, gan arī pārējās
pilsētas veselības aprūpes iestādes un uzņēmumus ar vidējo
medicīnisko personālu. Kā rāda
pieredze, bieži vien tie, kuri šo
profesiju apgūst Rīgā, vēlāk tur
arī uzsāk darba gaitas. Ceram,
ka mūsu studenti pēc izglītības
iegūšanas turpinās darbu pilsētā,» norāda Jelgavas pilsētas
slimnīcas valdes loceklis Andris
Ķipurs, papildinot, ka vidējā
personāla jautājums slimnīcai
nākotnē kļūs arvien aktuālāks

– šobrīd iestādē nodarbinātas
aptuveni 150 māsas, un aptuveni 60 procenti no viņām jau
ir pirmspensijas vecumā.
Paredzēts, ka māsu apmācības pamatā notiks Jelgavas
pilsētas slimnīcā, bet atsevišķas reizes arī LU Rīgas Medicīnas koledžā. Pilsētas slimnīca
mācību procesā nodrošinās
studentiem mācību telpas, kā
arī prakses vietu, bet mācību
saturu un procesu koordinēs
koledžas mācībspēki. S.Villere
norāda, ka kursā «Māszinības»
paredzēts uzņemt ap 30 studentu, kuri mācīsies aptuveni
30 stundas nedēļā – tās būs
gan teorētiskas apmācības,
gan prakse, gan arī mācības
mājās. Konkrētu mācību laiku un grafiku mācībspēki
noteiks, kad būs pieteikušies
visi interesenti. «Katrs interesents varēs norādīt sev vēlamo
pieņemamo mācību laiku, un,
orientējoties pēc cilvēku iespējām, pielāgosim mācību grafiku,» norāda S.Villere. Vienīgā
prasība interesentiem, kuri
vēlas pieteikties apmācībām, ir

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

iepriekš iegūta vidējā izglītība.
Jāpiebilst, ka mācību piedāvājums tiek izteikts arī māsām,
kuras kādreiz ir aizgājušas no
veselības aprūpes un šobrīd
nav māsu reģistrā, bet pieļauj
iespēju atgriezties profesijā.
«Iespējams, ir cilvēki, kuri apsver domu atgriezties veselības
aprūpē. Šobrīd situācija nozarē
tomēr sākusi mainīties – notiek
sarunas par algu palielināšanu
–, un arī šajā, māsu, profesijā
jūtama perspektīva un stabilitāte,» norāda A.Ķipurs. Interesentiem ar priekšzināšanām
mācības ilgs divus gadus, to
noslēgumā tiks iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība.
Jāpiebilst, ka mācības notiks, ja katrā no grupām tiks
uzņemti aptuveni 30 interesenti. Pieteikšanās turpināsies
līdz janvāra beigām. Interesenti aicināti pieteikties, zvanot
uz Jelgavas slimnīcas personāldaļu pa tālruni 63030110
vai rakstot pa e-pastu jelgslim.
personals@apollo.lv. Māsu
apmācības tiek finansētas no
valsts budžeta.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

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

Mainīta atbalsta kārtība
nevalstiskajām organizācijām
 Anastasija Miteniece

Decembra Jelgavas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja jauno
atbalsta kārtību Jelgavas pilsētas biedrībām,
nodibinājumiem un
reliģiskajām organizācijām. Turpmāk pilsētas
nevalstiskās organizācijas varēs saņemt pašvaldības finansējumu tikai
konkursa kārtībā, proti,
vairs netiks atsevišķi novirzīts finansējums pilsētas aktīvāko biedrību
administratīvo izmaksu
segšanai. Tāpat izmaiņas paredz vēl nebijušu
iespēju – pašvaldības finansējumu piesaistīt arī
nevalstisko organizāciju
pašdarbības kolektīvu
pārstāvju atalgojuma
nodrošināšanai.
Līdz šim pašvaldības finansējums Jelgavas pilsētas nevalstiskajām organizācijām tika piešķirts
divos veidos – atbalsta programmas konkursa kārtībā divas reizes
gadā, kad pilsētas biedrības un
nodibinājumi iesniedza projektus
un piesaistīja pašvaldības finansējumu dažādu sabiedriski nozīmīgu
pasākumu un projektu realizācijai,
kā arī piešķirot līdzfinansējumu
biedrību administratīvo izmaksu
segšanai sabiedriski aktīvākajām
organizācijām. Ar 20. decembra
domes lēmumu šī kārtība tiek
mainīta – turpmāk finansējums
tiks piešķirts tikai konkursa kārtībā. «Pārmaiņas palīdzēs veidot
pārskatāmāku atbalsta sistēmu.
Saņemot projektus, pašvaldība
varēs apzināt organizāciju prioritārās vajadzības, kā arī izvērtēt to
sniegumu. Būtisks ieguvums būs

arī pārredzamāka finanšu plūsma,
jo konkursa kārtībā piesaistītie
līdzekļi var tikt izmantoti tikai
noteiktu mērķu īstenošanai,»
norāda Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, papildinot, ka, līdz ar šādu
kārtību, pilsētas nevalstiskajām
organizācijām būs laicīgāk jāplāno
savi izdevumi.
R.Vectirāne norāda, ka izmaiņas
pilsētas biedrību, nodibinājumu
un reliģisko organizāciju atbalsta
kārtībā paredz arī vēl nebijušu
iespēju – pašvaldības finansējumu
piesaistīt arī organizāciju vadītāju
vai atsevišķu darbinieku atalgojuma nodrošināšanai. «Tas ir būtisks
ieguvums, kas palīdzēs mazināt
pašdarbības kolektīvu finansiālo
slogu,» skaidro R.Vectirāne. Jāpiebilst, ka finansējums, tāpat kā iepriekš, tiks piešķirts arī sabiedriski
nozīmīgu pasākumu organizēšanai, projektu realizēšanai Jelgavas
pilsētā, nevalstisko organizāciju
telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei, kas
nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai,
administratīvajiem izdevumiem,
kā arī sociālo programmu īstenošanai. Savukārt tādiem mērķiem
kā nekustamā īpašuma iegāde vai
politisko programmu īstenošana
finansējums netiek paredzēts.
Līdz šim konkurss, kurā tiek
piešķirti līdzekļi NVO atbalstam,
tika organizēts divas reizes gadā.
Šādu kārtību paredzēts saglabāt
arī turpmāk, tomēr pašvaldībā skaidro – precīzi termiņi un
konkursa norises biežums būs
atkarīgs arī no pieejamā līdzekļu
apjoma.
Jāpiebilst, ka 2018. gadā Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju
atbalstam pašvaldība piešķīra
43 304 eiro.

Autobuss uz Ziemassvētku kauju atceres pasākumiem
Lai interesentiem dotu iespēju sestdien, 12. janvārī, apmeklēt Ziemassvētku kauju
atceres 102. gadskārtai veltītos pasākumus, Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina
autobusu uz kauju piemiņas vietām. Izbraukšana – pulksten 11.15 (autobuss gaidīs
pie Jelgavas kultūras nama K.Barona ielā 6).
Maršruts: kultūras nams–Kalnciema-Klīves ev.lut. baznīca–Kalnciema vidusskola–
Latvijas Kara muzeja filiāle «Mangaļi»–Ložmetējkalns.
Pēc pasākuma, ap pulksten 20.30, autobuss no Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.

Ziemassvētku kauju 102. gadadienas pasākumu programma:
• Pulksten 12 – piemiņas aizlūgums Kalnciema-Klīves ev. lut. baznīcā;
• Pulksten 13.15 – Askolda Saulīša filma «Astoņas zvaigznes» Kalnciema vidusskolā;
• Pulksten 15 – Ziemassvētku kauju muzeja «Mangaļi» ekspozīcijas apskate.
Jaunsargu svinīgais solījums;
• Pulksten 16 – Lāpu gājiens maršrutā «Mangaļi»–Ložmetējkalns;
• Pulksten 17.30 – svinīgais pasākums Ložmetējkalnā. Atmiņu ugunskuri, tējas baudīšana.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Kas, jūsuprāt, Jelgavas pašvaldībai
būtu jāpaveic 2019. gadā?
Va l e n t ī na, pensionāre:
– Pilsēta
pēdējo
gadu laikā kļuvusi
krietni sakoptāka un skaistāka, tomēr man ir viens ieteikums, ko vēl varētu uzlabot.
Katru dienu no Aspazijas ielas
rajona dodos uz centru un,
mērojot šo vienu līdz divus
kilometrus, pamanu, ka soliņi, uz kuriem varētu apsēsties
un «atvilkt elpu», izvietoti
pārsvarā tikai centra apkaimē, tāpēc lūdzu pievērst
uzmanību arī šim – Dambja
un Māras ielas apkaimes –
rajonam.
Ilva, grāmatvede:
– Līdztekus Satiksmes ielas
brauktuvei, ko
pašvaldība jau plāno sakārtot, vēlētos, lai pašvaldība
pievērš uzmanību arī Uzvaras
parkam. Tā ir lieliska pilsētas
vieta – klusa un sakārtota
–, tomēr šobrīd tā ir piemērotāka tikai māmiņām ar
ratiņiem, jo bērniem tur īsti
nav, ar ko nodarboties. Manuprāt, tā būtu droša vieta
bērnu laukumiņam. Tāpat
pilsētā vajadzētu piedomāt
par nobrauktuvēm uz ietvēm
– mammām ar ratiņiem tas ir
izaicinājums.
Dāvis,
strādā IT
nozarē:
– Esmu
ievērojis,
ka dažās
pilsētas
vietās, piemēram, Pasta ielā,
ir lielisks apgaismojums, bet
dažviet, piemēram, Katoļu
ielā, tas ir ļoti blāvs un vakara stundās nepietiekami
apgaismo ne vien ceļu un
gājēju ietves, bet arī gājēju
pārejas. Šāda situācija ar
apgaismojumu ir arī tirgus
rajonā – Uzvaras ielā.
Va l e n t ī na, strādā
medicīnas
jomā:
– Pilsētas centrs
mums ir
burvīgs, taču lielāka uzmanība būtu jāpievērš arī attālākām vietām. Ilgus gadus strādāju neatliekamajā palīdzībā,
un, pateicoties bedrainiem
ceļiem, katru nedēļu automašīnai bija nepieciešams veikt
remontu. Turklāt ar šo problēmu nākas saskarties ne tikai
pagalmos, kuru sakopšana
ir pašu dzīvokļu īpašnieku
pienākums. Piemēram, Ausekļa ielas rajons – Viestura
un Vārpas iela – katru gadu,
īpaši rudenī, ir katastrofālā
stāvoklī.
Kārlis, strādā apsardzē:
– Biju priecīgs, ka šogad

jau veikts
remonts
pilsētas baseinā – tas
ir būtisks ieguvums, jo
mans bērns
tur apmeklē nodarbības. Kāds
cits man svarīgs jautājums ir
autobusu kursēšanas grafiks
vakara stundās. No Rīgas uz
Jelgavu ar pēdējo vilcienu
atbraucu pēc pulksten 24, un
mēs tādi esam daudz, taču
nokļūt mājās uz Satiksmes ielu
nav iespējas. Jāiet ar kājām vai
jābrauc ar taksometru. Vismaz
viens vēlais reiss pilsētā būtu
ļoti vajadzīgs.
Rafals, pensionārs:
– Es dzīvoju
Depo rajonā un esmu
gandarīts,
ka galveno
ielu sakārtošanai šobrīd pievērsta uzmanība. Mans ieteikums
būtu izvērtēt situāciju arī Upes
ielā – agrāk tur ganījās un zāli
noēda privātīpašnieku govis,
bet šobrīd viss lēnām aizaug.
Tāpat arī šajā vietā būtu nepieciešams iztīrīt Lielupes krastu.
Ludmila,
apkalpošanas speciāliste:
– Mani ļoti
priecē, ka
RAF rajons
atgūst savu vēsturisko elpu
un šajā masīvā parādās arvien
vairāk rūpnīcu, līdz ar to – arī
darbavietu. Savukārt tas, ko vēl
varētu uzlabot, ir mikrorajona
vide. Šeit ļoti daudz bērnu un
jauniešu apmeklē sporta pulciņus, un būtu labi, ja trenēties
viņi varētu arī svaigā gaisā.
Līdzīgi, piemēram, kā tas ir Pasta salas trenažieru laukumā.
Domāju, tur labprāt sportotu
arī pieaugušie!
Oksana,
jaunā māmiņa:
– Tā kā esmu
jaunā māmiņa, man
šobrīd ir
aktuāli divi jautājumi – bērnudārzs Pārlielupē, uz kuru
šobrīd ir lielas rindas, kā arī
nodarbības mazuļiem. Zinu, ka
tādas ar pašvaldības līdzfinansējumu pieejamas «Jundā»,
tomēr šajā gadījumā man ar
ratiem būtu jāmēro diezgan
liels ceļa posms. Domāju, ka
būtu lietderīgi, ja mazuļu skoliņas vai tematiskie pasākumi
mammām tiktu organizēti arī
šajā pilsētas daļā.
Inese, pedagoģe:
– Manuprāt, šobrīd
Pā r l i e l u p ē
ir lieliska
vieta, kur
ģimenēm pavadīt laiku – tā
ir Pārlielupes bibliotēka. Ļoti
vēlētos, lai tematiskie pasākumi tur notiktu biežāk, jo tieši

interešu izglītības pienesums
palīdz bērnam būt daudzpusīgam.

sten 20 vēlas doties Vītoliņu,
Atpūtas vai Bemberu virzienā,
tas gluži vienkārši nav iespējams.

Natālija,
pensionāre:
– Šķiet, ka
svarīgākajiem darbiem pilsēta jau ir pieķērusies – lielākais
prieks ir par to, ka atdzīvosies
Vecpilsētas kvartāls. Taču, ja
runājam par maznozīmīgākām lietām, tad pilsēta varētu
vairāk apzaļumot dažādas
teritorijas nevis ar zālīti, bet
ar augiem. Piemēram, Lielajā
ielā pie Dobeles ielas. Tāpat es
labprāt izbaudītu vairāk kultūras pasākumu – koncertus
un teātra izrādes –, kuri notiktu ne vien latviešu, bet arī
krievu vai lietuviešu valodā.

Guna, vadītāja vietniece saimniecības jautājumos:
– Šobrīd
strādāju
pirmsskolas izglītības iestādē
un saskatu vismaz divus izaicinājumus šim gadam – pārskatīt
algu apmēru, jo vērojams liels
pedagogu trūkums, kuri aiziet
no pilsētas labākas algas meklējumos, kā arī uzlabot komunikāciju ar pedagogiem ārkārtas
situācijās. Kā piemēru var minēt
ieilgušos būvdarbus «Sprīdītī» –
cilvēki vēlas būt informēti par
to, kas un kā notiek.

Viktorija,
jaunā māmiņa:
– Manuprāt, pilsētā ir nepieciešamas
vietas, kur cilvēkiem pastaigāties ar suņiem, kā arī urnas suņu
ekskrementiem. Lai gan man
pašai nav mājdzīvnieku, es ļoti
bieži novēroju, kā cilvēki staigā
ar suņiem pa zālīti vai gar manu
kāpņutelpu. Rezultātā – nevaru
palaist mazu bērnu staigāties,
jo ik uz soļa redzamas suņu
«pēdas». Iespējams, laukums
un tajā izvietotas urnas varētu
šo jautājumu atrisināt.
Sarmīte,
veikala
īpašniece:
– Dzīvoju
3. līnijā un
ļoti gribētu, lai pašvaldība pievērš uzmanību
mūsu ielas ceļam. Apzinos,
ka asfaltēšanas darbi ir dārgi,
taču tie varētu būt vismaz
regulāri uzturēšanas darbi,
pieberot grants segumu vai
aizlāpot bedres. Ja drīzumā
kaut kur Nameja ielas tuvumā
tiks celts bērnudārzs, šis jautājums kļūs aizvien aktuālāks.
Inta, skolotāja:
– Jāuzceļ jauna
Spīdolas Valsts
ģimnāzija.
Pedagogiem ir ļoti daudz un
dažādu ideju – skolēnu mācību uzņēmumu inkubators,
darbmācības kabinets un
daudzas citas –, ko vēlētos
realizēt, bet tam gluži vienkārši nav vietas! Mēs ļoti labprāt piedzīvotu pārmaiņas,
lai varētu augt un attīstīties.
Dace, skolotāja:
– Vajadzētu pārskatīt
autobusu
vēlo reisu
pieejamību. Cilvēkiem, kuri pēc pulk-

Kaspars,
logu ražošanas tehnologs:
– Ļoti gaidām, kad
tiks uzsākta
jaunā tirgus sakārtošana, kā arī
tiks īstenots projekts par jaunā
tilta izbūvi. Šobrīd rīta un vakara stundās satiksme pilsētā,
īpaši Lielajā un Rīgas ielā, ir ļoti
intensīva, un to var atrisināt
tikai papildu tilts, kas atslogotu šo plūsmu. Un nepiekrītu,
ka pie vainas būtu pilsētas
luksofori – ja divi jelgavnieki
no rīta paši neievēro adekvātu
braukšanas kultūru un saduras,
pie tā var vainot tikai paši sevi.
Pēteris, students:
– Pašvaldībā
viss tiek darīts, tomēr
dažviet pietrūkst pabeigtības sajūtas. Piemēram,
Lielajā un Rīgas ielā izbūvēti
veloceliņi, un tas ir lieliski,
tomēr šo darbu laikā par maz
piedomāts par pārejām no
asfaltētajām brauktuvēm uz celiņu – šie līmeņi atšķiras vismaz
par vairākiem centimetriem, un
tas regulāri rada bažas braucot.
Jānis, students:
– Jelgavas
centrā aktuāls jautājums
ir stāvvietas –
to ir ļoti maz,
turklāt teju visas ir ar atļaujām vai
laika ierobežojumu. Piemēram,
šobrīd dzīvojam kojās un regulāri saskaramies ar problēmu, ka
automašīnu tuvākajā apkārtnē
gluži vienkārši nav, kur novietot.
Linda, mājsaimniece:
– Uz priekšdienām,
manuprāt,
vajadzētu
piedomāt
par atkritumu urnām uz ielām. Tās ir pietiekami daudz
parkos un pie lielveikaliem, bet
dažkārt tās pietrūkst, vienkārši
ejot pa ielu. Piemēram, bieži šis
jautājums kļūst aktuāls, kad ar

bērnu pastaigājamies Lielās
ielas rajonā.
Laine, studente:
– Pašvaldība pilsētā
nodrošinājusi vairākus bērnu
laukumiņus, un mans ieteikums būtu sekot līdzi tam, lai
tie attiecīgi tiktu arī uzturēti
vai atsevišķos gadījumos –
atjaunoti. Piemēram, laukumiņš Lielajā ielā 15a. Tāpat
būtu lietderīgi domāt arī par
atpūtas laukumiem vecākiem
bērniem no 10 gadu vecuma.
Andris,
dežurants:
– Nākamajā sezonā
pilsētā
vajadzētu
pārskatīt
ietvju un brauktuves kaisīšanas paradumus. Sāls koncentrācija ir milzīga, kā rezultātā
cieš automašīnas, pilsētnieku
apavi un suņi, kuriem pēc
ziemas sezonas sākas problēmas ar ķepām. Iespējams,
kā pretslīdes materiālu varētu
izvēlēties alternatīvu vielu
maisījumu.
Iveta, sociālā darbiniece:
– Ņe m ot
vērā, ka
strādāju
patversmē, man ir priekšlikums ieviest izmaiņas šīs iestādes
darbā – veidot to kā diennakts
iestādi, jo daudzi klienti spiesti no rīta atstāt patversmi, bet
viņiem gluži vienkārši nav,
kur iet. Varētu pārprofilēt
pakalpojumus – proti, tiem
cilvēkiem, kuri jau gadiem
ierodas tikai pārlaist nakti,
piedāvāt minimālo pakalpojumu paketi, bet tiem, kuriem
ir motivācija uzlabot savus
dzīves apstākļus šajā krīzes
situācijā – piedāvāt plašāku
atbalsta pasākumu klāstu.
Ieva, strādā autotransp o r t a
jomā:
– Nesen
biju uz
svecīšu vakaru Baložu kapos
un jāatzīst, ka tur stāvlaukumā nepieciešams uzlabot
apgaismojumu – vakarā gājām un redzējām ceļu, tikai
pateicoties telefonā esošajam lukturītim. Tāpat vajadzētu padomāt, kā kapsētu
akās atrisināt ūdens trūkuma
problēmu vasaras karstajos
mēnešos.
Ingus,
strādā
transporta
nozarē:
– Mani
pašvaldības darbā
viss apmierina – salīdzinot

ar to, kas pilsētā bija pirms 20
gadiem, šodien dzīvojam pat
ļoti labi! Iespējams, vēlētos,
lai pilsēta vairāk līdzfinansētu
sporta klubus – tad augsta
līmeņa sportu varētu vērot
tepat, pilsētā.
Laura, studente:
– Mums
Jelgavā pietrūkst izklaides vietu un
pasākumu,
kas būtu interesanti jauniešu
auditorijai. Kultūras nama
pasākumi bieži vien ir saistoši
vidējai paaudzei, bet, piemēram, koncerti ar jauniešu iecienītiem mūziķiem Jelgavā tiek
organizēti tikai uz naktsklubu
skatuvēm.
Ieva, jaunā
māmiņa:
– Tā k ā
ikdienā
daudz pārvietojos ar
bērnu ratiņiem, varu secināt, ka daudzviet pie ēkām nepieciešams
uzlabot vides pieejamību.
Saprotu, ka tā ir pašu ēku
īpašnieku atbildība, tomēr
pašvaldība varētu pieņemt
noteikumus, kas paredzētu
kādu soda mēru – iespējams,
tas veicinātu uzņēmēju vēlmi
domāt arī par citām sabiedrības grupām.
Aelita, strādā valsts
pārvaldes
institūcijā:
– Jelgavai
vajadzētu
turpināt
darbu pie veco ēku renovācijas. Jelgavas Valsts ģimnāzija,
Jelgavas pils un pilsētas kojas
šogad jau tiek sakārtotas, taču
pilsētai ir arī vairāki citi izaicinājumi. Vizuālā komponente
tomēr ļoti uzlabo pilsētas vidi.
Ginta, uzņēmēja:
– Mana lielā vēlme ir
kinoteātris
pilsētā – es
patiešām
tur ietu un apmeklētu katru
jauno filmu. Šobrīd, braucot
ar ģimeni uz kinoteātri Rīgā,
mēs šim pasākumam nedēļas
nogalē tērējam vismaz 50 eiro.
Es labprātāk šo naudu atstātu
mūsu pilsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

Jelgavas poliklīnika
meklē «sirdsmāsiņas»
 Anastasija Miteniece

Ar mērķi novērtēt
māsiņu darbu un pateikt paldies šiem medicīnas darbiniekiem,
Jelgavas poliklīnika
aicina klientus līdz 4.
janvārim balsot par
savu «sirdsmāsiņu».
«Bieži vien māsiņu darbs
paliek nepamanīts un netiek
pienācīgi novērtēts, lai gan
tieši viņu iejūtīgā attieksme un
palīdzība veicina veiksmīgu atveseļošanos,» norāda Jelgavas
poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste

Anda Alksne, papildinot, ka ar
balsojuma palīdzību ikviens
klients var izteikt pateicību
savām «sirdsmāsiņām». Vienlaikus tas veicinās arī šīs profesijas prestižu.
Līdz 4. janvārim Jelgavas
poliklīnikas klienti savu balsi
var atstāt kastītē pie procedūru
kabineta. Tāpat «sirdsmāsiņu»
var pieteikt, rakstot pa e-pastu
jp@jelgavaspoliklinika.lv vai
sūtot vēstuli poliklīnikas «Facebook» lapā.
Jāpiebilst, ka konkursa rezultāti tiks paziņoti 11. janvārī
– klientu izvēlētās «sirdsmāsiņas» saņems pārsteiguma
balvas.

ZIŅAS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmā jelgavnieku saimi
šogad papildina Kate
Foto: Ivars Veiliņš

2018. gadā pilsētas
rakšanas darbu komisija izsniegusi 620
rakšanas darbu atļaujas, kas ir par teju
100 atļaujām vairāk
nekā 2017. gadā.
«Rakšanas darbu atļauju
pieprasījumu krass pieaugums 2018. gadā galvenokārt
saistīts ar to, ka SIA «Jelgavas ūdens» pilsētā realizēja
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta 5.
kārtu, kuras ietvaros tika
paplašināti pilsētas kanalizācijas un ūdensvada tīkli
– cilvēki labprāt izmantoja
iespēju tiem pieslēgties, bet
tam sākotnēji bija nepieciešams attiecīgi saskaņot arī
rakšanas darbus,» skaidro
pilsētas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis. Viņš norāda, ka
pērn daudz aktīvāki kļuva
arī privātmāju īpašnieki,
kuri vēlējās īpašumā pievilkt
gāzi. «Tas bija aktuāli gan
jaunbūvēs, kurās tika ierīkota apkures sistēma, gan
arī dzīvojamajās mājās, kur,
piemēram, līdz ar īpašnieku
maiņu malkas apkure tika
nomainīta uz gāzes apkuri,»
norāda E.Rubenis, papildinot, ka rakšanas atļaujas
pieteikuši arī privātīpašnieki,
kuri uzsāka māju vai citu ēku
būvniecību.
Tāpat 2018. gadā pilsētā īstenoti dažādi infrastruktūras
uzlabošanas darbi, kuriem
bija nepieciešama rakšanas

 Ritma Gaidamoviča

Privātmāju iedzīvotāji bez maksas var
saņemt smilts maisījumu, ko ziemas sezonā izmantot ietvju
kaisīšanai, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi nosaka, ka
privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi par to īpašumam piegulošo
ietvju uzturēšanu – gan vasaras,
gan arī ziemas sezonā. «Pilsēt-

Pieteikties 1. klasē pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmās – sporta
un mūzikas klasēs – iespējams no 2019.
gada 2. janvāra līdz 2019. gada 31. janvārim.
Pretendentu uzņemšana mūzikas vai sporta
klasēs notiek janvārī, pamatojoties uz muzikālo
vai fizisko spēju pārbaudes testa rezultātiem.

PIETEIKŠANĀS:
• Personīgi (Jelgavas 4. vidusskolas 21.
kabinetā) darba dienās no pulksten 8 līdz 15,
bet 7., 14. un 21. janvārī no pulksten 8 līdz 19)
VAI
• Elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) pa e-pastu pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Plašāka informācija pieejama skolas mājaslapā http://www.4vsk.jelgava.lv/index.php/
uznemsana.

Lūdz atsaukties

darbu atļauja. Piemēram,
vairākās pilsētas vietās tika
rekonstruēts un no jauna izbūvēts apgaismojums. Pilsētā  Jana Bahmane
realizēti arī rekonstrukcijas
Pirmais bērniņš, kas
projekti, veikti asfaltēšanas
2019. gadā papildinādarbi, notika ietvju un sabiedjis jelgavnieku saimi, ir
risko pieturvietu izbūve, kā
meitenīte Kate – viņa
arī tika tīrīti grāvji. Aktuāli
Jelgavas pilsētas slimbijuši arī pagalmu sakārtošanīcā pasaulē nāca 2.
nas darbi, ko pilsētas daudzjanvārī pulksten 6.02.
dzīvokļu namu iedzīvotāji
Savukārt aizvadītais
īstenoja pašvaldības pagalmu
gads Jelgavas slimnīlabiekārtošanas programmas
cā noslēdzies ar 925
ietvaros. «Aptuveni 10 projaundzimušajiem.
centi atļauju izsniegtas arī dažāda veida avārijas darbiem.
«Meitiņu gaidījām jau ZieVisbiežāk tie bija saistīti ar
ūdensvada plīsumiem vecajos
tīklos,» stāsta E.Rubenis.
Jāpiebilst, ka 2016. gadā rakšanas darbu komisija izsniedza
486 rakšanas darbu atļaujas,
2017. gadā – 525 atļaujas, savukārt 2018. gadā izsniegtas  Ritma Gaidamoviča
625 atļaujas.
Zemgales rajona tiesā
Jāuzsver, ka noslēdzošā
apstiprināts Jelgavas
rakšanas darbu komisijas
pilsētas Bāriņtiesas
sēde 2018. gadā notika 30.
lēmums 17 gadus venovembrī. Ziemas un pavacajam jelgavniekam,
sara periodā rakšanas darbu
Jelgavas 4. vidusskoatļaujas tiks izsniegtas tikai
las 11. klases skolniepēc pieprasījuma, izvērtēkam Ņikitam Puķem
jot klimatiskos apstākļus.
piešķirt pilngadību
Rakšanas darbu veicējiem,
pirms 18 gadu vecukam ir nenokārtotas saistīma sasniegšanas. Ar
bas par iepriekš veiktajiem
šādu lūgumu puisis
rakšanas darbiem Jelgavas
vērsies Bāriņtiesā, jo
pilsētā, jāpabeidz darbi vai
vēlējās iegūt rīcībjāpagarina darbu termiņš
spēju kā pilngadīga
līdz 2019. gada 15. maijam.
persona, lai uzsāktu
To iespējams īstenot, sazinosavu uzņēmējdarbīties ar «Pilsētsaimniecības»
bu – skolēnu mācību
Apsaimniekošanas nodaļas
uzņēmumu reģistrētu
rakšanas darbu komisijas
kā uzņēmumu.
sekretāru, ielu ekspluatācijas
inženieri E.Rubeni pa tālruni
Ņikitam 20. decembrī pali63048618.
ka 17 gadi, taču viņš nolēmis
negaidīt pilngadību un savu
uzņēmējdarbību sākt ātrāk.
Tā kā reģistrēt uzņēmumu var
tikai pilngadīga persona, viņš
nolēmis izmantot likumā noteiktās tiesības un pilngadību
pieprasījis ātrāk. Decembrī tiesā
saimniecība», palīdzot namu šis lūgums apmierināts. «Šobrīd
saimniekiem novērst ietvju slīda- man ar klasesbiedriem Renāru,
mību, piedāvā bezmaksas smilts Alisi, Elīnu un Martu ir skolēnu
maisījumu ietvju kaisīšanai – tas mācību uzņēmums, kurā audzētiek piegādāts 25 litru maisā.
jam mikro zaļumus vertikālajās
Pieteikties smilts maisījuma fermās – īpašos sietos, neizpiegādei var, zvanot pa Pašval- mantojot augsni, iztiekot vien
dības operatīvās informācijas ar barības vielām, kas tiek piecentra bezmaksas tālruni 8787 gādātas ar ūdens starpniecību
vai sūtot kontaktinformāciju caur speciāliem smidzinātājiem.
(vārds, uzvārds, adrese, tālruņa Tas ir risinājums, lai audzētu
numurs) pa e-pastu pilsetsaim- augus, dārzeņus, garšvielas visa
nieciba@pilsetsaimnieciba.jel- gada garumā – bez augsnes,
gava.lv.
pesticīdiem, tīrā vidē, izmanto«Pilsētsaimniecība» lēš, ka jot vien piecus procentus no tā
ziemas sezonā tiek piegādāti ūdens daudzuma, kas būtu neaptuveni 150-170 maisi smilts pieciešams, ja augi tiktu audzēti
maisījuma.
augsnē. Šobrīd esam izaudzējuši

Privātmāju saimnieki var
saņemt smilts maisījumu
ietvju kaisīšanai

Aicinām pieteikt bērnus
Jelgavas 4. vidusskolas 1. klasē!

Pieteikšanās 1. klasē pamatizglītības programmā norisināsies no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 28. februārim.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties
mirušās ALEKSANDRAS DEMJANOVAS (dzimusi 1970.
gada 26. novembrī, deklarētā dzīvesvieta – Pulkveža
Oskara Kalpaka iela 9-9, Jelgava) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par ALEKSANDRAS
DEMJANOVAS radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Pilsētā ievērojami palielinājies
rakšanas darbu skaits
 Anastasija Miteniece

3

massvētkos, 25. decembrī, bet
viņa mūs pārsteidza jaunajā
gadā – būsim pirmie rindā uz
bērnudārzu,» ar smaidu teic
jaunie vecāki Laura un Uģis.
Mazā Kate, piedzimstot svērusi
4200 gramus un bijusi 56 centimetrus gara. Savukārt pirmais
Jelgavas slimnīcā dzimušais
bērniņš šogad bija Jāņa un Sintijas no Svētes meitiņa Keita,
kas pasaulē nāca 1. janvārī pulksten 13.17. Jaunā gada ieskaņā jaundzimušos tradicionāli
sveica Jelgavas pilsētas domes

priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jāpiebilst, ka pērn kopumā
Jelgavas slimnīcas Dzemdību
un ginekoloģijas nodaļā pasaulē
nākuši 925 bērniņi – 518 zēni un
407 meitenes –, kuru vidū bija
seši dvīņu pāri. Jelgavas pilsētas
slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītāja Oksana
Slobodjana papildina, ka pērn
bijusi salīdzinoši liela Jelgavā
dzimušo zēnu un meiteņu skaita starpība. Piemēram, 2016.
gadā dzimušo zēnu un meiteņu
skaits bijis vienāds – 548.

Lūdz atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā UĢA FREIMAŅA (dzimis 1969.
gada 6. maijā, deklarētā dzīvesvieta – Saldus
iela 4a, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par UĢA FREIMAŅA
radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Lūdz atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā JĀZEPA STRODA (dzimis 1928.
gada 18. jūnijā, deklarētā dzīvesvieta – Pavasara
iela 5-2a, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par JĀZEPA STRODA
radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Saņem pilngadību pirms 18 gadu sasniegšanas,
lai uzsāktu uzņēmējdarbību
Foto: Ivars Veiliņš

jau saulespuķes un testējam
kressalātu audzēšanu,» stāsta
Ņikita, piebilstot, ka viņš šajā
projektā saredz potenciālu un
vēlas skolēnu mācību uzņēmumā uzsākto pārvērst par reālu
biznesu. Skolēni šobrīd testē
audzēšanas tehnoloģiju, kuru
Ņikita vēlas izmantot, lai audzētu pilnībā nogatavojušos augus
un vēlāk pārdotu tos Jelgavā un
citur Latvijā. «Šobrīd pēc skolas
strādāju, lai veidotu iekrājumus
uzņēmuma dibināšanai, taču
noteikti ir nepieciešams arī atbalsts no malas. Visu jau esmu
izpētījis, un viens no variantiem
ir pretendēt uz finansējumu
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā. Lai to īstenotu, ir
nepieciešams uzņēmums, bet
to var dibināt tikai pilngadīgas
personas. Tieši Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita
Kazakevičs informēja par iespēju pilngadību lūgt ātrāk,»
stāsta puisis. Ņikita lēš, ka jau
drīzumā dosies uz Uzņēmumu
reģistru, lai iesniegtu pieteikumu par uzņēmuma dibināšanu.
«Skolēnu mācību uzņēmumu ar
draugiem dibinājām, lai apgūtu
pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā. Lai papildinātu savas
zināšanas, diezgan regulāri piedalos semināros un pasākumos
uzņēmējiem, kur iegūti arī jauni
kontakti un saņemti neskaitāmi
padomi no uzņēmējiem,» stāsta
Ņikita.
Puiša lēmumu atbalsta arī
mamma Regīna. «Sākumā piedāvāju uzņēmumu reģistrēt
uz mana vārda, un, kad dēlam
būtu 18 gadi, to varētu pārrakstīt, taču viņš nebija ar mieru,
uzsverot, ka tas ir viņa izlolots
projekts, ar savu stāstu, kurā
galvenajam ir jābūt viņam.
Sapratu, ka nepārliecināšu,

«Man ar klasesbiedriem
ir skolēnu mācību uzņēmums, kurā saskatu lielu
potenciālu, tāpēc gribu
to reģistrēt. Taču to var
izdarīt tikai pilngadīga
persona,» par savu lēmumu lūgt pilngadību
pirms 18 gadiem,
kas arī atbalstīts,
saka jelgavnieks
Ņikita Puķe.
un gājām grūtāko ceļu. Mans
darbs ir atbalstīt, un esmu
pilnīgi pārliecināta, ka ar tādu
apņēmību un gribasspēku, kāds
ir dēlam, viņam viss izdosies,»
tā mamma.
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
locekle Daina Viņķele skaidro,
ka pilngadību pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas var piešķirt
ar Bāriņtiesas lēmumu, un to
apstiprina tiesa. Šis gadījums
Jelgavā ir trešais – pilngadība
ar Bāriņtiesas lēmumu Jelgavā
piešķirta arī personām 2003.
un 2014. gadā. Civillikums paredz, ka izņēmuma gadījumos
pilngadību var piešķirt no 16
gadu vecuma, taču Bāriņtiesai
lēmuma pieņemšanai nepieciešams izvērtēt, vai jaunietis
uzvedas nevainojami, kādas ir
viņa savstarpējās attiecības ar
ģimeni, attieksme pret pedagogiem un klasesbiedriem, vai
viņš spēj patstāvīgi aizsargāt
un aizstāvēt savas tiesības un
izpildīt savus pienākumus, kā
arī tiek vērtēta viņa motivācija,
lūgts padziļināts izvērtējums
no mācību iestādes, notikušas
pārrunas ar ģimeni, vai tā atbalsta šādu izvēli, kā arī tiek
pārbaudīts vai jaunietis nav
veicis likumpārkāpumus un nav
administratīvi sodīts. «Ir patī-

kami, ka Jelgavā un Latvijā ir
šādi apņēmīgi jaunieši. Ņikita ir
ļoti patriotisks, talantīgs puisis,
kurš saņēmis daudz Atzinības
rakstu par sasniegumiem mācībās, dalību mācību olimpiādēs,
2014. un 2017. gadā ir saņēmis
pateicību kā Jelgavas 4. vidusskolas lepnums. Viņa mērķi ir
ļoti apņēmīgi, un mēs ceram, ka
tie tiks īstenoti,» tā D.Viņķele.
Savas pilngadības apliecināšanai jaunietim jāizmanto
īpašs dokuments, kas apstiprina Bāriņtiesas lēmumu. «Pasē
norādītais puiša dzimšanas
gads, protams, netiek mainīts
– Ņikita joprojām ir 17 gadu
vecs, tomēr viņam ir Bāriņtiesas
lēmums, kas apliecina pilngadību. Juridiski uz viņu attiecas
visi tie paši likumā noteiktie
pienākumi un tiesības, kas ir
pilngadīgai personai,» skaidro
D.Viņķele.
Kaut arī lēmums jaunietim
piešķir pilngadīgā tiesības un
pienākumus, piemēram, piedalīties vēlēšanās vai iegādāties
alkoholu jaunietis joprojām
nevarēs, jo, kā norādīts Alkoholisko dzērienu aprites likumā
vai, teiksim, Saeimas vēlēšanu
likumā, šīs rīcības ierobežo 18
gadu sasniegšana, nevis pilngadība.
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Kas mainīsies šogad?
Jaunais gads ir atnācis arī ar vairākām izmaiņām likumos. «Jelgavas Vēstnesis»
apkopojis nozīmīgākās izmaiņas, ar ko šogad jārēķinās.
SĀK DARBOTIES VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANAS SISTĒMA
Ar šo gadu Latvijā valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi iedalīti
pamata un pilnā «groza» pakalpojumos. Pilnā «groza» pakalpojumu klāsts
pieejams iedzīvotājiem, kuri Latvijā ir sociāli apdrošināti, pamatojoties uz
kādu no šiem statusiem – iedzīvotājs ir legāls darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā; iedzīvotājs atbilst
kādai no 21 sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, kuras apdrošina
valsts (bērni; pensionāri, kuri saņem Latvijas Republikas pensiju; Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki un citi); iedzīvotājs
veic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas. Savukārt iedzīvotāji,
kuri no 2019. gada 1. janvāra nebūs apdrošināti, būs tiesīgi saņemt tikai
medicīnas pakalpojumu pamata «grozu» – neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārsta sniegto aprūpi, diagnostiskos izmeklējumus, kas
veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi un ārstēšanu,
infekcijas slimību ārstēšanu un citus pakalpojumus. Nacionālais veselības
dienests ir izstrādājis tiešsaistes testu iedzīvotājiem, kas sniedz iespēju jau
šobrīd ērti un vienkārši noskaidrot savu apdrošināšanas statusu un to, vai
pilnā «groza» medicīnas pakalpojumu saņemšanai iedzīvotājam ir jāveic
veselības apdrošināšanas iemaksas. Tiešsaistes tests ir pieejams interneta
vietnē www.apdrosinaties.lv.
Lai pievienotos valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, iedzīvotājiem,
kuri nav apdrošināti automātiski, jau no 2018. gada 1. septembra bija
iespēja veikt ikgadējas veselības apdrošināšanas iemaksas. 2018. gadā tie
bija 51,60 eiro gadā, kas ir viens procents no minimālās mēnešalgas, 2019.
gadā – 154,80 eiro, bet 2020. gadā – 258 eiro.

AUTOMAŠĪNĀM AR LIELU IZMEŠU DAUDZUMU –
LIELĀKS EKSPLUATĀCIJAS NODOKLIS
Ar nolūku mazināt spēkratu oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu
no 2019. gada transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes tiek diferencētas pēc spēkrata CO2 izmešu apmēra. Automobiļiem ar CO2 izmešu
daudzumu līdz 50 gramiem uz vienu kilometru likme veidos 0 eiro, ar CO2
izmešu apmēru no 51 grama līdz 95 gramiem uz vienu kilometru likme būs
12 eiro, bet ar izmešu apmēru no 96 gramiem līdz 115 gramiem uz vienu
kilometru likmes apmērs veidos 48 eiro. Automobiļiem ar CO2 izmešu
daudzumu no 116 gramiem līdz 130 gramiem uz vienu kilometru nodokļa
likme būs 84 eiro, ar izmešu apmēru no 131 grama līdz 155 gramiem uz
kilometru – 120 eiro, no 156 gramiem līdz 175 gramiem – 144 eiro, no 176
gramiem līdz 200 gramiem – 168 eiro, no 201 grama līdz 250 gramiem –
264 eiro, no 251 grama līdz 300 gramiem uz vienu kilometru – 408 eiro,
no 301 grama līdz 350 gramiem – 552 eiro, bet no 351 grama – 756 eiro.

IEROBEŽO ĀTRO KREDĪTU DEVĒJUS
Ar mērķi panākt atbildīgāku un stingrāku patērētāju kreditēšanu nebanku sektorā ir veikti grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas
paredz, ka patērētājam noteiktās kredīta kopējās izmaksas, kas pārsniedz
0,07 procentus dienā no kredīta summas, uzskatāmas par nesamērīgām
un nav atbilstošas godīgai darījumu praksei. Tāpat noteikts, ka aizdevuma
summa nedrīkstēs pārsniegt 50 procentus no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, ja tas izsniegts uz termiņu līdz 30 dienām un jāatdod vienā maksājumā. Tiks aizliegts pagarināt kredīta, kas jāatdod vienā
maksājumā, atmaksas termiņu vairāk nekā divas reizes. Tāpat noteikts
aizliegums reklamēt kreditēšanas pakalpojumus – šāda reklāma nebūs
atļauta radio un televīzijā. Līdz ar grozījumiem likumā pagarināts arī
noteiktais termiņš līdz trīs gadiem, kura laikā patērētājs ir tiesīgs celt
prasību tiesā un lūgt kredīta procenta likmes samazinājumu līdz likumiskajiem procentiem. Izmaiņas, kas attiecas uz kredītu kopējām izmaksām
un kreditēšanas pakalpojumu reklāmu, stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā,
savukārt pārējie grozījumi – 2019. gada 1. janvārī.

PIEAUG
NEAPLIEKAMAIS
MINIMUMS
No 2019. gada, pieaugot neapliekamajam minimumam (no 200
līdz 230 eiro), paaugstināsies arī
limits ienākumiem, kuriem tas
netiks piemērots. Šogad neapliekamo minimumu vairs nepiemēros
ienākumiem virs 1100 eiro mēnesī,
savukārt 2020. gadā – ienākumiem
virs 1200 eiro mēnesī.

ĀRSTA ELEKTRONISKI
IZRAKSTĪTS
NOSŪTĪJUMS
Līdzīgi kā darbnespējas lapu un
valsts kompensējamo zāļu recepšu
izrakstīšana no 2019. gada janvāra
ir obligāta arī ārsta nosūtījumu
sagatavošana e-veselības sistēmā.
Proti, ārstiem turpmāk nosūtījums būs jāizraksta elektroniski.

PAR APGĀDĀJAMAJIEM
– LIELĀKI NODOKĻU
ATVIEGLOJUMI
Šogad iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojums par katru apgādājamo būs
230 eiro mēnesī līdzšinējo 200 eiro vietā.

PALIELINA
UZTURLĪDZEKĻU
APMĒRU
Šogad pieaudzis no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda izmaksāto valsts
garantēto minimālo uzturlīdzekļu jeb
alimentu apmērs. Par katru bērnu no
dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam
no Uzturlīdzekļu garantijas fonda tiks
izmaksāti uzturlīdzekļi 24 procentu
apmērā no minimālās mēnešalgas jeb
103,20 eiro, bet par bērniem vecumā
no 7 līdz 18 gadiem, kā arī par katru
pilngadīgu personu vecumā no 18 līdz
21 gadam – 28,5 procenti no minimālās
mēnešalgas jeb 122,55 eiro.

LIELĀKS ATBALSTS
ADOPTĒTĀJIEM,
AIZBILDŅIEM UN
VIESĢIMENĒM
No šī gada ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centri nodrošinās mācības
potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas
adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Līdz šim ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centri nodrošināja atbalsta
grupas, psihosociālo atbalstu un citus
pakalpojumus tikai audžuģimenēm
un specializētajām audžuģimenēm.
Jelgavai vistuvāk atrodas Zemgales
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs
Īslīcē un Rīgas ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centrs.

INDEKSĒS PENSIJAS
1. oktobrī indeksēs vecuma pensijas,
kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu
lielu apdrošināšanas stāžu. Pensiju
indeksācijā piemēros faktisko patēriņa
cenu indeksu un 80 procentus (70
procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma
procentiem. Tāpat ar oktobri pārskatīs
piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz
1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1,50
eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996.
gadam, un 1 eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997. gada), ņemot vērā faktisko
patēriņa cenu indeksu un 50 procentus
no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

TELPĀS, KUR ATRODAS GĀZES PLĪTS,
JĀBŪT DABISKAI VENTILĀCIJAI
No šī gada telpās, kur atrodas gāzes plīts, ir jābūt atjaunotiem dabiskās ventilācijas
kanāliem, proti, dzīvokļu īpašniekiem jau bija jālikvidē ventilācijas šahtās ievadītie
virtuves gaisa nosūcēji. Virtuvēs, kurās izmanto gāzi, jābūt dabiskai ventilācijai,
lai gāzes noplūdes gadījumā tā tiktu novadīta ārpus ēkas, novēršot bīstamu gāzes
koncentrāciju un eksploziju. Nav aizliegts izmantot tvaika nosūcējus, ja tos lieto kopā
ar filtriem, kuri jāmaina ik pēc trim mēnešiem, taču tvaika nosūcējus aizliegts pievienot vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam. Jāpiebilst, ka dabiskās ventilācijas
sistēmas ir ierīkotas apmēram 70 procentos padomju gados celto dzīvojamo ēku.

BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJA –
TIKAI ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ
No 2019. gada visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija jākārto
tikai elektroniski – dokumentācijas iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Dokumentu
elektroniska aprite nodrošinās iespēju ikvienam būvniecības procesa dalībniekam
neatkarīgi no viņa atrašanās vietas sev ērtā, ātrā un efektīvā veidā bez papildu
administratīvā sloga saņemt valsts nodrošinātos elektroniskos pakalpojumus
BIS. Pašvaldībām, kas vēl nejutīsies gatavas pilnībā pāriet uz elektronisku dokumentu apriti, plānots dot iespēju saistošajos noteikumos iekļaut normu par
pārejas periodu, bet ne ilgāk par 2019. gada 31. decembri. Noslēdzoties pārejas
periodam, būvniecības procesu varēs iesākt un turpināt tikai elektroniskā veidā.
Par izņēmumu joprojām kalpos tie būvniecības procesi, kuri jau ir iesākti papīra
formātā – to norisi varēs pabeigt papīra veidā bez termiņa ierobežojuma.

MIRUŠĀ PENSIONĀRA LAULĀTAIS
GADU SAŅEMS ATRAITŅA PABALSTU
Aizvadītā gada aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Pensiju likumā paredz, ka
pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais, kurš arī ir Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, vienu gadu pēc
laulātā nāves varēs saņemt pusi – 50 procentus – no sava mirušā laulātā pensijas,
ieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām. Jāpiebilst, ka
līdz šim pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksāja
vienreizēju pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā, neieskaitot iepriekš minēto piemaksu. Lai saņemtu šo, atraitnim vai atraitnei būs jāiesniedz pieprasījums
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Jāņem vērā, ka šis gadu ilgais pabalsts
pensionāru atraitņiem attiecas uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra. Tāpat jāņem vērā, ka šāds pabalsts neattieksies
uz šķirtiem pāriem vai pāriem, kuri nedzīvo oficiālā laulībā.

PIEAUG VALSTS KOMPENSĀCIJA CIETUŠAJIEM
No šī gada pieaug izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs cietušajiem, it
īpaši nepilngadīgām personām. Par 20 procentiem pieaug izmaksājamās valsts
kompensācijas apmērs cietušajiem, kuriem nodarīti smagi miesas bojājumi, notikusi
izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība
vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir bijis cilvēku tirdzniecības upuris. Šajos
gadījumos tiks izmaksāta kompensācija 1935 eiro apmērā – līdzšinējo 1505 eiro vietā.
Tāpat par 20 procentiem palielināta arī kompensācija gadījumos, ja nepilngadīgam
cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai nepilngadīgais cietušais
inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Turpmāk šādos gadījumos
izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs veidos 1505 eiro – līdz šim 1075 eiro.
Ar likuma grozījumiem paredzēts pagarināt arī valsts kompensācijas pieprasījuma
iesniegšanas termiņu, nosakot to trīs gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par
cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas personai piešķir tiesības tikt atzītai par cietušo. Līdz šim valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš bija viens gads.

AR LIKUMU VEICINĀS AIZBRAUKUŠO ATGRIEŠANOS
Šogad spēkā stājas Diasporas likums, kas paredz izveidot jaunus atbalsta
pasākumus diasporai – tostarp dāvāt iespēju papildus dzīvesvietas adresei
ārvalstīs norādīt arī vienu adresi Latvijā. Tādējādi personas varēs savlaicīgi
reģistrēties pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārizglītojošā skolā, kā arī kārtot citus administratīvos jautājumus, piemēram, pieteikties transportlīdzekļa
vadītāja kvalifikācijas eksāmenam, pieteikt kapa vietu pašvaldībā. Tāpat
likums nosaka, ka diasporas saiknes uzturēšanai un reemigrācijas atbalsta
sniegšanai paredzēts valsts atbalsta finansējums un citi atbalsta pasākumi.

PIEAUG
PENSIONĒŠANĀS
VECUMS
Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras
sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu
vecumu, ja apdrošināšanas stāžs
nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs
nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi – 2
gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019.
gadā pensionēties priekšlaicīgi
varēs personas, kuras sasniegušas
61 gadu un 6 mēnešu vecumu (no
2014. gada pensionēšanās vecums
pakāpeniski palielinās – ik gadu
par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā
tiks sasniegts 65 gadu vecums).

VALSTS PREZIDENTU
VĒLĒS ATKLĀTĀ
BALSOJUMĀ
Turpmāk Latvijas Valsts prezidentu ievēlēs atklātā Saeimas
balsojumā. Līdz šim Satversmē
bija noteikts, ka Valsts prezidentu
ievēl, aizklāti balsojot – ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļu balsu
vairākumu. Jāpiebilst, ka šis bija
vienīgais aizklātais balsojums
Saeimā.

JĀMAKSĀ NE VIEN
PAR GĀZES PATĒRIŅU,
BET ARĪ PIESLĒGUMU
No šī gada maksājumu par dabasgāzes sadales pakalpojumiem
veidos divas daļas – fiksētā daļa
par sadales jaudas uzturēšanu
un mainīgā, kas būs atkarīga no
patērētās dabasgāzes apjoma. Līdz
šim dabasgāzes patērētāji tika
diferencēti pēc to gada patēriņa,
neņemot vērā lietotāja pieslēguma
jaudu un jaudas izmantošanas
efektivitāti. Turpmāk, diferencējot lietotājus, paredzēts ņemt
vērā to patēriņu, atļauto slodzi un
pieslēguma jaudas izmantošanas
efektivitāti. Saskaņā ar jauno
tarifu projektu patērētājiem, kas
dabasgāzi izmanto gāzes plītij vai
siltā ūdens nodrošināšanai, kā
arī apkurei, ir noteikts vienādots
fiksētais maksājums tipiskajām
jaudas kategorijām. Kopējā rēķina
summa pieaugs vismaz par 1,77
eiro mēnesī. Pieslēguma maksa
būs jāsedz arī tad, ja konkrētajā
mēnesī dabasgāze nav patērēta.

VEIKALOS VAIRS
NAV BEZMAKSAS
PLASTMASAS MAISIŅU
Ar mērķi mazināt plastmasas
iepirkumu maisiņu patēriņu no 1.
janvāra tirdzniecības vietās vairs
nedrīkst bez maksas izsniegt plastmasas – tostarp vieglās plastmasas
un oksonoārdāmās plastmasas –
iepirkumu maisiņus. Izņēmums ir
ļoti vieglās plastmasas iepirkumu
maisiņi, kuru materiāla biezums
nesasniedz 15 mikronus. Izmaiņas
arī paredz, ka no 2025. gada 1.
janvāra tirdzniecības vietās būs
jāaizstāj vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi, izņemot ļoti vieglās
plastmasas iepirkumu maisiņus,
ar iepakojumu no papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un
bioplastmasas izejmateriālu.
Sagatavoja: Jana Bahmane
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Pirms svētkiem –
piecu uzvaru sērija

HK «Zemgale/LLU»
«Optibet» hokeja līgā
šobrīd līdz 9. janvārim
ir pārtraukums – pēdējo spēli komanda
aizvadīja 19. decembrī, izcīnot tajā pārliecinošu uzvaru pret HK
«Lido» – 7:0. Jelgavas komandas rindās
ar trīs vārtu guvumiem jeb «hattrick»
izcēlās Ričards Bernhards (attēlā).
Tāpat vārtus iesita Juliāns Misjus (divi
vārtu guvumi), Raivis Kurņigins un
Māris Miezis. Šī HK «Zemgale/LLU» bija
piektā uzvara pēc kārtas. Nākamā spēle
komandai gaidāma 9. janvārī pulksten
19 izbraukumā pret HK «Kurbads».
Foto: Ruslans Antropovs

Piekāpjas Mārupes
volejbolistēm

Sporta namā «Daugava» Rīgā 23. decembrī notika Latvijas kausa izcīņas volejbolā
fināla spēle sievietēm, kurā «Jelgava/LLU»
tikās ar Mārupes volejbolistēm. Piecu setu
mačā pārākas izrādījās «Mārupes SC»
volejbolistes, kuras pārspēja jelgavnieces
ar rezultātu 15:7, izcīnot kausu. «Mārupes volejbolistes nospēlēja atraisītāk
aizsardzībā un drosmīgāk uzbrukumā.
Mēs pārāk daudz kļūdījāmies, savukārt
pretinieces labāk tika galā ar satraukumu,» atzīst volejbola kluba «Jelgava/LLU»
galvenais treneris Jānis Leitis, papildinot
– nespēja tikt galā ar satraukumu bija
lielākais traucēklis, jo spēku samēri ir gana
līdzīgi. Mārupes komanda kausa izcīņā
triumfēja pirmoreiz, pērn kausu izcīnīja
Babītes volejbolistes.
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SPORTS
Vecgada skrējiens pulcē
ap 130 dalībnieku

2018. gada izskaņā – 30. decembrī –
Pasta salā notika skrējiens «Veco gadu
pavadot», kas šogad pulcēja ap 130
dalībnieku. «Šogad jelgavnieku aktivitāte
bija lielāka nekā pērn – skrējienā piedalījās
gan daudzas draugu kompānijas, gan
ģimenes ar bērniem, gan arī individuāli
dalībnieki,» stāsta Jelgavas Sporta servisa
centra direktora vietniece sporta darbā
Maija Actiņa. Jaunākais dalībnieks bija 2
mēnešu vecuma mazulis, kurš skrējienu
mēroja ratiņos kopā ar mammu, bet
vecākais – 80 gadus vecs kungs.

Ceturtā ātrākā Latvijā

Apkopoti 2018. gada skriešanas seriāla
««Bigbank» skrien Latvija» rezultāti. Izvērtējot astoņu posmu rezultātus, sveikti
trīs labākie skrējēji katrā vecuma grupā,
kā arī seši ātrākie vīrieši un sešas ātrākās
sievietes absolūtajā grupā. Jelgavniece
Anastasija Geraseva (pārstāvēja komandu «Sportlat») absolūtajā sieviešu vērtējumā ierindojusies 4. vietā 10 km distancē,
bet savā grupā SN20 kopvērtējumā viņa
bija trešā. Savukārt komandu kopvērtējumā Sporta servisa centra skrējēji ierindojušies 8. vietā 24 komandu konkurencē.
Komandas sastāvā 5 km distancē startēja
Daiga Dābola, Anastasija Vidončikova un
Endijs Titomers, 10 km – Oskars Blaus,
Oskars Stāmers un Ilze Sermolīte, pusmaratona un maratona distancē – Salvis
Brasavs un Edgars Simanovičs.

Peldētāji izvērtē aizvadīto gadu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Gadu ar Jaungada sprintu 27.
decembrī noslēdza Jelgavas
Specializētā peldēšanas skola
(JSPS). Šajā dienā sveikti ne
tikai šo sacensību uzvarētāji,
bet arī paziņoti labākie 2018.
gada jaunie peldētāji, apkopoti aizvadītā gada augstvērtīgākie sportistu rezultāti.
Šogad visaugstāko rezultātu
no JSPS audzēkņiem uzrādījis
Didzis Rudavs.
«Šogad korekcijas mūsu darbā ieviesa
LLU baseina remonts, taču centāmies
audzēkņus vest uz treniņiem Rīgā un
Jelgavas 6. vidusskolā, viņiem organizējām daudz fiziskās sagatavotības treniņu,
un kopumā aizvadītais gads ir vērtējams
kā labs. Par lielāko un patīkamāko pārsteigumu parūpējās Didzis Rudavs, kurš
Eiropas junioru čempionātā Helsinkos
izcīnīja sudraba medaļu 50 metros brasā.
Tas ir augstākais Latvijas sasniegums līdz
šim šajās sacensībās, tāpat Didzis izcīnīja
iespēju startēt 3. Jauniešu olimpiskajās
spēlēs Buenosairesā, kuras viņš noslēdza
11. vietā,» atzīst JSPS direktore Zelma
Ozoliņa, norādot, ka tieši Didža peldējums
50 metros brasā Helsinkos, kas veikts
28,19 sekundēs, saņemot 780 FINA jeb
Starptautiskās peldēšanas federācijas
akceptētus punktus, ir pērnā gada JSPS
audzēkņu augstvērtīgākais rezultāts.
Otru augstvērtīgāko rezultātu 2018.
gadā uzrādīja Jevgeņijs Boicovs – viņš 50
metros brasā 6. starptautiskajā sprinta
festivālā peldēšanā «Riga Sprint 2018»
izcīnīja 2. vietu, veicot distanci 27,88
sekundēs un nopelnot 742 punktus.
«Jevgeņijā saskatām ļoti lielu potenciālu.
Viņš ir mūsu universālais kareivis, jo, lai
gan sportists vairāk specializējies peldējumā kraulā, šo rezultātu viņš, visiem
par pārsteigumu, uzrādīja, peldot brasā.
Tik vispusīgi peldētāji kā viņš, kurš labi
peld gan kraulā, gan tauriņstilā, gan
brasā un kompleksajā peldējumā, ir
reti sastopami. Tāds bija viens no mūsu
četriem olimpiešiem, bijušais peldētājs

Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkņu augstvērtīgākie
rezultāti 2018. gadā

Par labāko peldētāju Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā pagājušajā gadā
atzīts Didzis Rudavs (no kreisās), kurš izcīnīja 2. vietu 50 metros brasā Eiropas
junioru čempionātā Helsinkos, kas ir līdz šim Latvijas labākais rezultāts šajā čempionātā, bet 2. vietu augstvērtīgāko rezultātu tabulā ieņem Jevgeņijs Boicovs.
Guntars Deičmans, kurš 2004. gadā
startēja Olimpiskajās spēlēs Atēnās, bet
pēc gada ar dalību Pasaules čempionātā
noslēdza peldētāja karjeru, tāpēc ceru,
ka Jevgeņijam uzņēmība neapsīks,» saka
skolas direktore, piebilstot, ka Jevgeņijs
peldēšanā trenējas no 8 gadu vecuma –
tātad jau 13 gadus. «Arī Jevgeņija dvīņu
brālis Iļja ir labs peldētājs. Viņš vairāk
specializējies kompleksajā peldējumā.
Abi sportisti ir studenti, taču man ir liels
prieks par to, ka viņi studē tepat, Jelgavā,
LLU, un joprojām turpina trenēties peldēšanā. Parasti ir tā – ja aiziet studēt, pamet
peldēšanu. Piemēram, 2017. gada labākais
peldētājs Deniss Komars aizgāja studēt uz
Rīgu un tā arī peldēšanu pameta,» stāsta
Z.Ozoliņa.
Trešo vietu augstvērtīgāko rezultātu
topā 2018. gadā ieņem Kristers Gromovs,
kurš 100 metros brasā ar rezultātu
1:03,81 minūte sacensībās Rostokā izcīnī-

ja 661 FINA punktu. «Kristers mums ir
izteikts brasists, taču labus rezultātus viņš
ir sasniedzis arī kraulā,» norāda direktore.
Par gada treneri likumsakarīgi 2018.
gadā atzīta visu trīs augstvērtīgāko rezultātu sasniegušo puišu trenere Astra
Ozoliņa. «Viņas ieguldījums jauno peldētāju izaugsmē ir nenovērtējams. Tikai,
pateicoties viņas pieredzei un zināšanām,
ir sasniegts tāds rezultāts. Paldies viņai
par to,» uzsver direktore.
Z.Ozoliņa ar lielām cerībām raugās uz
šo gadu. «Mūsu 2018. gada veiksme – LLU
peldbaseins saņēma sertifikātu, ka tas atbilst FINA 25 metru baseinu prasībām un,
šeit var notikt FINA atbalstītas nacionālas
nozīmes un starptautiskas sacensības.
Šobrīd Latvijas Peldēšanas federācijai
esam iesnieguši pieteikumu par 12 mūsu
organizētām sacensībām Jelgavā, taču
pieļaujam, ka federācija pie mums organizēs arī kādas citas nozīmīgas sacensības,

Volejbola izlases spēlēs Jelgavā
 Ilze Knusle

Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases janvārī aizvadīs
pēdējās Eiropas čempionāta
kvalifikācijas turnīra spēles.
Katrai komandai palikusi
viena spēle izbraukumā un
viena – mājās. Abas izlases
mājas spēles aizvadīs Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC).
Pirmā spēle ZOC notiks 5. janvārī
pulksten 18 – Latvijas sieviešu izlase
uzņems Bosnijas un Hercegovinas
valstsvienību. Savukārt 9. janvārī izlase
dosies izbraukumā uz Gvadalaharu, lai
aizvadītu spēli ar Spānijas valstsvienību.
«Lai gan mums nav izredžu kvalificēties
Eiropas čempionātam, domāju, ka mēs

sagādāsim pārsteigumus abām pretinieču komandām. Mūsu izlase ir jauna,
taču ir ieguldīts liels darbs, tāpat uz šīm
spēlēm komandai pievienosies arī spēlētājas no ASV, kuras vasarā izlasei nevarēja palīdzēt. Esmu pārliecināta, ka šajās
spēlēs meitenes rādīs labāku sniegumu
nekā tad, kad ar šīm abām komandām
tikāmies iepriekš,» stāsta izlases galvenā
trenere Inguna Minuse. Viņa uzskata,
ka uzvarēt janvāra pretinieces nav neiespējams. «Ja kādā no spēlēm izdosies
izcīnīt uzvaru, tas būs lieliski un mums
kā komandai dāvās pārliecību par saviem
spēkiem,» norāda I.Minuse.
Jau decembra sākumā trenere nosauca 21 izlases kandidāti. Viņu vidū ir arī
sieviešu volejbola komandas «Jelgava/
LLU» 1. tempa uzbrucēja Kristīne
Dzierkale. Viņa izlasē spēlēja arī vasarā.
«Pārstāvēt valsti izlasē ir patīkami, tikai,

1. Didzis Rudavs – 50 m brasā 28,19
sekundēs 50 m baseinā (780 punkti).
2. Jevgeņijs Boicovs – 50 m brasā 27,88
sekundēs 25 m baseinā (742 punkti).
3. Kristers Gromovs – 100 m brasā 1:03,81
minūtē 25 m baseinā (661 punkts).
4. Emīls Dūmiņš – 50 m brīvajā stilā 23,62
sekundēs 25 m baseinā (631 punkts).
5. Andris Skuja – 100 m kompleksā 58,78
sekundēs 25 m baseinā (626 punkti).
6. Iļja Boicovs – 100 m kompleksā 58,91
sekundē 25 m baseinā (622 punkti).
7./8. Jēkabs Audzēvičs – 400 m brīvajā
stilā 4:18,50 minūtēs 50 metru baseinā
(617 punkts). Anete Meja Kalniete – 100
m brīvajā stilā 1:00,71 minūtē 50 m baseinā
(617 punkts).
9. Sergejs Židkovs – 100 m brīvajā stilā 55,14
sekundēs 50 m baseinā (615 punkti).
10. Jana Dobrjanska – 200 m brasā 2:44,13
minūtēs 50 m baseinā (608 punkti).
11. Renāte Artamonova – 100 m brīvajā stilā
27,50 sekundēs 50 m baseinā (603 punkti).

kas līdz šim notikušas citviet,» spriež
direktore. Jau zināms, ka nākamvasar
Jelgavā norisināsies Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, kurā sportisti sacentīsies arī
peldēšanā.
Jāpiebilst, ka JSPS 2018. gada beigās
profesionālās ievirzes programmu apguva 182 audzēkņi, bet interešu izglītības
programmu – 246.
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Otro apli iesāk ar
divām uzvarām
un vienu zaudējumu

BK «Jelgava/LLU» aizvadījis pirmās
otrā apļa spēles. Pirmajā spēlē 14.
decembrī savā laukumā ar rezultātu
96:85 pārspēts BK «Saldus», otrajā
izbraukumā 21. decembrī ar 22
punktu pārsvaru – 103:81 – jelgavnieki uzvarēja BK «Valmiera Glass/
ViA», savukārt trešajā izbraukumā
29. decembrī, kas bija 2018. gada
pēdējā spēle, ar rezultātu 79:87
jelgavnieki tomēr piekāpās «LU/BS
Rīga». Nākamā spēle jelgavniekiem
gaidāma 7. janvārī pulksten 20 Jelgavas sporta hallē pret «Gulbenes
bukiem», bet 11. janvārī jelgavnieki
savās mājās tiksies ar «Kandava/
COMPOR».

Sporta pasākumi
3. janvārī pulksten 19.30 – Junioru
Attīstības hokeja līga: «Zemgale Juniors»
– «Liepājas SSS» (Jelgavas ledus hallē).
5. janvārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts telpu futbolā (Jelgavas
sporta hallē).
5. janvārī pulksten 16.15 – Zemgales
amatieru hokeja līga (Jelgavas ledus
hallē).
5. janvārī pulksten 18 – Eiropas
čempionāta kvalifikācijas spēle volejbolā
sievietēm: Latvija – Bosnija Hercegovina
(ZOC).
5. janvārī pulksten 18.30 – Zemgales
amatieru hokeja līga (Jelgavas ledus
hallē).
6. janvārī pulksten 14 – Latvijas Bērnu
un jaunatnes čempionāts hokejā: «JLSS
U11» – HS «Mogo 08» (Jelgavas ledus
hallē).
6. janvārī pulksten 15.45 – Junioru
Attīstības hokeja līga: «Zemgale Juniors»
– «HSR 2002» (Jelgavas ledus hallē).
6. janvārī pulksten 18 – Zemgales
amatieru hokeja līga (Jelgavas ledus
hallē).
8. janvārī pulksten 19 – Latvijas Sieviešu basketbola līga: BK «Jelgava/BJSS»
– BK «Saldus/Sporta skola» (Jelgavas
sporta hallē).
9. janvārī pulksten 19.30 – Eiropas
čempionāta kvalifikācijas spēle volejbolā
vīriešiem: Latvija – Izraēla (ZOC).
12. janvārī pulksten 9 – Latvijas
komandu čempionāta posms novusā
sievietēm (Jelgavas sporta hallē).
12. janvārī pulksten 12 – Nacionālā volejbola līga sievietēm: «LLU» –
«Mārupes SC» (LLU sporta kompleksā).
12. janvārī pulksten 16 – «Credit
24» meistarlīga volejbolā vīriešiem: VK
«Biolars/Jelgava» – VK «Saaremaa» (ZOC).
13. janvārī pulksten 13 – Nacionālā
volejbola līga II: «Jelgavas NSC» – «MSĢ/
Jaunsardze» (Jelgavas novada sporta
centrā).
13. janvārī pulksten 15 – Jelgavas pilsētas čempionāts telpu futbolā (Jelgavas
sporta hallē).
16. janvārī pulksten 19 – Baltijas
Sieviešu basketbola līga: BK «Jelgava/
BJSS» – «G4S Noorteliiga» (ZOC).
16. janvārī pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līga: HK «Zemgale/LLU» – HK
«Liepāja» (Jelgavas ledus hallē).

Latvijas sieviešu volejbola izlasē spēlēs arī «Jelgava/LLU» 1. tempa
uzbrucēja Kristīne Dzierkale.
Foto: Ivars Veiliņš

tā kā šī ir teju no jauna izveidota izlase,
rezultātu vēl nav. Kad vasarā aizvadījām
iepriekšējās Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla spēles, komandā valdīja
ļoti laba atmosfēra, un arī emocijas bija
labas, tikai pietrūka uzvarētu setu, kas
dotu vēl lielāku cīņassparu,» teic izlases
kandidāte, neslēpjot, ka arī pēdējās spēlēs vēlētos izcīnīt vietu sastāvā un iziet
laukumā. Jāpiebilst, ka starp izlases
kandidātēm ir trīs 1. tempa uzbrucējas.
Trenere uzsver – nosaucot komandas
sastāvu, jāņem vērā ne tikai katras spēlētājas individuālais sniegums, bet arī
komandas saspēle.
Savukārt 9. janvārī pulksten 19.30
ZOC notiks vīriešu izlases spēle pret
Izraēlas volejbolistiem. Viņiem tā būs
Ieeja uz sieviešu izlases spēli būs bez
noslēdzošā kvalifikācijas turnīra spēle, maksas, savukārt biļete uz vīriešu izlases
jo 6. janvārī Latvijas izlase izbraukumā spēli šobrīd maksā 6 eiro – pēc 7. janvāra
tiksies ar Igaunijas izlasi.
cena palielināsies. Biļetes iespējams

iegādāties internetā – Latvijas Volejbola
federācijas mājaslapā www.volejbols.lv –,
savukārt spēles dienā tās būs pieejamas
arī ZOC kasē.
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REPORTĀŽA

SPORTA LAUREĀTS 2018
Nominācija

Laureāts

Sasniegumi

Gada sportiste olimpiskajos sporta veidos

Diāna Ņikitina, daiļslidošana,
sporta klubs «ANDN»

XXIII ziemas olimpisko spēļu dalībniece.

Gada sportists olimpiskajos sporta veidos

Kalvis Kalniņš, karatē

5. vieta pasaules čempionātā svarā līdz 60 kg.
3. vieta Eiropas čempionātā svarā līdz 60 kg.
3. vieta Premjerlīgas 2. posmā svarā līdz 60 kg.

Gada treneris olimpiskajos sporta veidos

Astra Ozoliņa, peldēšana,
Jelgavas Specializētā
peldēšanas skola

A.Ozoliņas audzēknis Didzis Rudavs izcīnīja 2. vietu Eiropas junioru čempionātā 50
m brasā un 11. vietu III Jauniešu olimpiskajās spēlēs 50 m brasā.

Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos

Ivo Šteinbergs, motosports,
biedrība «Cec I.S. Racing»

3. vieta starptautiskās sešdienu sacensībās «FIM International Six Days of Enduro»
C2 klasē.

Gada treneris neolimpiskajos sporta veidos

Baiba Lulle, skvošs, Jelgavas
skvoša klubs

B.Lulles audzēkņi 2018. gada sezonā Latvijas čempionātā un starptautiskās
sacensībās dažādās vecuma grupās startējuši pārliecinoši un izcīnījuši godalgas.
Mērķtiecīgā un enerģiskā B.Lulles darbība veicina sporta veida attīstību Jelgavā.

Par ieguldījumu sportā

Zilvija Poča

Z.Poča ir aktīva veterānu sacensību dalībniece un organizatore. Pateicoties viņas
entuziasmam un nesavtīgajam darbam, veterānu sporta kustība Jelgavā nemitīgi
pilnveidojas. Z.Poča ir ieguldījusi milzīgu darbu, lai saglabātu un popularizētu veterānu
sporta tradīcijas pilsētā un Latvijā.

Gada sporta spēļu komanda

HK «Zemgale/LLU»

2. vieta 2017./2018. gada sezonas «Optibet» hokeja virslīgas čempionātā.

Gada sporta skolotājs

Ingrīda Anzenava,
Jelgavas 4. sākumskola

Skolotāja aktīvi iesaistījās jaunā izglītības satura izstrādē. Skolas komandas regulāri
startē Latvijas skolēnu spartakiādē krosā. Vairākus gadus skolotāja ar jaunajiem basketbolistiem piedalās NBA Junioru līgā. Par tradīciju ir kļuvuši skolotājas organizētie
sporta pasākumi bērniem un vecākiem.

Gada perspektīvākais Didzis Rudavs, peldēšana, Jelsportists
gavas Specializētā peldēšanas
skola

Apkopota sporta
gada bilance

11. vieta III Jauniešu olimpiskajās spēlēs 50 m brasā.
2. vieta Eiropas junioru čempionātā 50 m brasā.

Jelgavas Sporta servisa
centra speciālbalva

Edgars Bergs, pielāgotais 1. vieta Eiropas čempionātā vieglatlētikā pielāgotajā sportā lodes grūšanā.
sports, invalīdu sporta un 1. vieta pasaules «Grand Prix» posmā vieglatlētikā pielāgotajā sportā lodes grūšanā.
rehabilitācijas klubs «Cerība»

Jelgavas Sporta servisa
centra speciālbalva

Edgars Krūmiņš, basketbols

Latvijas Olimpiskās komitejas speciālbalva

Jelgavas kērlinga kluba sieviešu 5. vieta Eiropas čempionātā A divīzijā.
komanda: Iveta Staša-Šarsūne,
Ieva Krusta, Evelīna Barone,
Santa Blumberga, Tīna Siliņa

2. vieta Eiropas kausa izcīņas 3 x 3 basketbolā.
2. vieta Pasaules tūres finālā 3 x 3 basketbolā.

Par augstiem sasniegumiem sportā
Sportisti
Sportists

Ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

20. reizi pasākumā «Sporta laureāts 2018» noskaidroti aizvadītā gada labākie Jelgavas sportisti un
treneri, pasniedzot balvas desmit nominācijās. Šogad iedibināta arī jauna nominācija – «Sporta servisa
centra specbalva», kas pasniegta diviem sportistiem. Kopumā sveiktas 37 personas – 22 vīrieši un 15
sievietes. Tāpat sveikta arī viena vīriešu un viena sieviešu komanda. Ja citus gadus bija diezgan paredzams, kurš sportists iegūs titulu – «Gada sportists olimpiskajos sporta veidos» –, tad šogad Jelgavas
domes Sporta komisijas pārstāvju domas dalījās. Uz šo titulu pretendēja 3x3 basketbolists Edgars
Krūmiņš (no kreisās) un karatists Kalvis Kalniņš. Balsojumā gada sportista tituls tika piešķirts Kalvim,
savukārt Edgars saņēma Sporta servisa centra speciālbalvu. «Olimpiskie sporta veidi tiek uztverti nopietnāk un ap tiem ir lielāka ažiotāža nekā neolimpiskajiem veidiem, un tas ir patīkami. Kopš karatē
iekļauts olimpisko spēļu programmā, tas kļūst aizvien populārāks arī Latvijā, parādās fani un līdzjutēji,
kas seko līdzi manām gaitām,» saka Kalvis, kuram gada sākumā katru mēnesi plānotas sacensības un
martā – jau Eiropas čempionāts, kas būs atlase II Eiropas spēlēm.
Par gada labāko sportisti olimpiskajos
veidos atzīta daiļslidotāja Diāna Ņikitina,
kura šogad piedalījās ziemas olimpiskajās
spēlēs un izcīnīja 26. vietu. «Jau kopš bērnības mans sapnis bija piedalīties olimpiskajās spēlēs un pēc tam kļūt par treneri.
Lai gan šogad startēju olimpiskajās spēlēs
un esmu sākusi arī trenēt dažas meitenes,
nedomāju, ka manai sportistes karjerai ir
gals. Šobrīd gan viņa ārstē gūžas traumu,
ko guva treniņā, izpildot lēcienu – četrkāršo salhovu. «Noteikti gribētu aizbraukt
uz vēl vienu olimpiādi,» atklāj sportiste.
Balvu pasniedza Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un viņa vietniece
Rita Vectirāne.

Sasniegums

Ingrīda Priede, pielāgotais sports, invalīdu 2. vieta pasaules «Grand Prix» posmā vieglatlētikā pielāgotajā sportā diska mešanā.
sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība»
3. vieta Eiropas čempionātā vieglatlētikā pielāgotajā sportā diska mešanā.
Andris Grīnfelds, motosports, «Agarska triāla
klubs»

2. vieta Eiropas kausa kopvērtējumā superenduro.

Alberts Jurčenko, brīvā cīņa, klubs «Milons»

3. vieta Eiropas U-23 čempionātā svarā līdz 74 kg.
1. vieta Ziemeļvalstu čempionātā svarā līdz 74 kg.

Milēna Rinkeviča, džudo, Jelgavas BJSS, klubs
«Mītava»

3. vieta Eiropas čempionātā sambo jauniešiem līdz 19 gadiem svarā līdz 65 kg.

Kristens Krīgers, BMX, «Mītavas kumeļi»

5. vieta UEC Eiropas kausa posmā BMX.

Matīss Ozols, kanoe airēšana, Jelgavas BJSS

5. vieta pasaules junioru čempionātā un 6. vieta Eiropas junioru čempionātā kanoe airēšanā
1000 m distancē divniekos.

Aleksejs Ševcovs, kanoe airēšana,
Jelgavas BJSS

6. vieta Eiropas junioru čempionātā kanoe airēšanā 1000 m distancē divniekos.

Roberts Lagzdiņš, kanoe airēšana,
Jelgavas BJSS

6. vieta Eiropas U-23 čempionātā, 14. vieta Eiropas un pasaules čempionātā, 10. vieta pasaules
U-23 čempionātā kanoe airēšanā 1000 m distancē vieniniekā.

Jānis Timbors, airēšana, Jelgavas BJSS

7. vieta Eiropas U-23 čempionātā airēšanā 2000 m distancē vieniniekā.
12. vieta pasaules U-23 čempionātā airēšanā 2000 m distancē vieniniekā.

Jūlija Gutova, kanoe airēšana, Jelgavas BJSS

10. vieta Eiropas čempionātā kanoe airēšanā 500 m distancē vieniniekā un 10. vieta Eiropas
U-23 čempionātā kanoe airēšanā 500 m un 200 m distancē vieniniekā.

Edgars Simanovičs, ultramaratons, Jelgavas
vieglatlētikas klubs

8. vieta Spartatlonā – 246 km ultramaratonā no Atēnām līdz Spartai ar rezultātu 25 stundas
37 minūtes 45 sekundes.

Vanesa Buldinska, BMX, klubs «Mītavas 12. vieta Eiropas čempionātā BMX.
kumeļi»
Anna Ševčenko, vieglatlētika, Jelgavas BJSS

Labots 41 gadu sens Latvijas rekords U-20 grupā 4 x 400 m stafetē.

Aivis Āboliņš, volejbols, VK «Biolars/Jelgava»

2017./2018. gada sezonas vērtīgākais VK «Biolars/Jelgava» spēlētājs.

Krišs Grundmanis, hokejs, HK «Zemgale/LLU»

2017./2018. gada sezonas vērtīgākais HK «Zemgale/LLU» spēlētājs.

Ivo Minkevičs, futbols, FK «Jelgava»

2018. gada sezonas perspektīvākais jaunais futbolists FK «Jelgava» un FK «Jelgava-2».

Linda Liniņa, volejbols, VK «Jelgava/LU»

2017./2018. gada sezonas vērtīgākā VK «Jelgava/LU» spēlētāja.

Balvu «Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos»
saņēma motosportists Ivo Šteinbergs, kurš izcīnīja
3. vietu starptautiskās sešdienu enduro sacensībās
C2 klasē. «Uz motocikla aizvadīju savu 20. sezonu,
bet ar enduro nodarbojos tikai pēdējos trīs gadus,»
norāda sportists, lēšot, ka šajā smagajā tehniskajā
sporta veidā tomēr 95 procenti panākumu atkarīgi no braucēja un tikai 5 procenti – no tehnikas,
veiksmes un citiem faktoriem. «Startējot enduro, ir
jāmāk ne tikai braukt, bet arī salabot motociklu, jo
trasē sportistam tas jādara pašam,» papildina Ivo,
piebilstot, ka no nākamā gada viņš savas zināšanas
un prasmes enduro nodos Jelgavas perspektīvajam motosportistam Andrim Grīnfeldam, kurš no
2019. gada sāks trenēties pie Ivo komandā «Cec
I.S. Racing».

Treneri
Maija Ukstiņa, vieglatlētika, invalīdu sporta un
rehabilitācijas klubs «Cerība»

Treneres audzēkņi Edgars Bergs un Ingrīda Priede Eiropas čempionātā un pasaules «Grand Prix»
posmā vieglatlētikā pielāgotajā sportā izcīnīja godalgas.

Sergejs Bobkovs, kanoe airēšana,
Jelgavas BJSS

Veiksmīgi sagatavoja starptautiski konkurētspējīgus augstas klases sportistus kanoe airēšanā:
Matīsu Ozolu, Alekseju Ševcovu, Robertu Lagzdiņu un Jūliju Gutovu.

Evita Krievāne-Moiseičenko, šorrtreks,
Jelgavas Ledus sporta skola, SK «Zemgale»

Treneres audzēknis Roberts Zvejnieks izcīnīja 10. vietu XXIII ziemas olimpiskajās spēlēs šorttrekā
500 m un 15. vietu 1000 m. Treneres vadībā Latvijas šorttreka izlases komanda stafetē izcīnīja
7. vietu Eiropas čempionātā.

Agita Puriņa, airēšana, Jelgavas BJSS

Treneres audzēknis Jānis Timbors ir labākais 2018. gada Latvijas airētājs.

Valērijs Kuļibaba, hokejs, HK «Zemgale/LLU»

Treneris V.Kuļibaba 2017./2018. gada sezonā «Optibet» hokeja virslīgas čempionātā HK «Zemgale/LLU» aizveda līdz 2. vietai, kas ir augstākais sasniegums kluba vēsturē. Trenera vadībā
Latvijas klubu izlase triumfēja turnīrā «Turkish Airlines Baltic Challenge Cup».

Jānis Leitis, volejbols, VK «Jelgava/LU»

Treneris kopā ar sieviešu volejbola komandu «Jelgava/LU» izcīnīja Latvijas čempionāta sudraba
godalgas.

Jurijs Deveikuss, volejbols,
VK «Biolars/Jelgava»

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» trenera vadībā izcīnīja Latvijas čempionāta
bronzas godalgas.

Sergejs Diguļovs, futbols, FK «Jelgava»

FK «Jelgava» un Jaunatnes futbola akadēmijas vārtsargu treneris, kurš ar savu profesionalitāti
un meistarību veiksmīgi palīdzēja sagatavot kluba komandas dalībai Latvijas čempionātos
dažādās vecuma grupās.

Aļona Fomenko, vieglatlētika, Jelgavas BJSS

Treneres audzēkne Anna Ševčenko Latvijas U-20 komandas sastāvā 4 x 400 m stafetē laboja
Latvijas rekordu.

Kims Usačevs, džudo Jelgavas BJSS,
klubs «Mītava»

Jau vairāku gadu garumā trenera audzēkne Milēna Rinkeviča izcīna godalgas Eiropas čempionātā.
Arī šis gads nav izņēmums – jauniešu konkurencē viņai bronzas medaļa.

Otro gadu pēc kārtas par labāko sporta spēļu komandu Jelgavā atzīta hokeja komanda «Zemgale/LLU», kas pērn Latvijas
čempionātā izcīnīja 2. vietu – tas ir augstākais sasniegums
kluba vēsturē. Lai gan starpsezonā komandas sastāvs krietni pamainījās – apmēram par 70 procentiem –, arī šosezon
mērķis ir izcīnīt medaļu Latvijas čempionātā. HK «Zemgale/
LLU» galvenais treneris Valērijs Kuļibaba uzsver: «Mūsu
komandas galvenie trumpji ir jaunība, ātrums un degsme,
tāpēc komanda spēlē agresīvu hokeju.»
Sagatavoja Ilze Knusle, foto Ivars Veiliņš

Par labāko sporta skolotāju atzīta Ingrīda Anzenava no Jelgavas
4. sākumskolas. «Skolā sāku strādāt 1980. gadā, un man nekad
nav šķitis – šī profesija ir par grūtu vai nav manējā. Sākumskolā
galvenais bērnus ir ieinteresēt un
iemācīt prasmes un iemaņas, kas
noderēs dzīvē,» vērtē skolotāja.
Viņas paraugs bija vecmāmiņa,
kura bija skolotāja Ulmaņlaikos.
«Viņai interesēja viss jaunais,
un arī man interesē. Bez tā jau
skolotāja darbs laikam nemaz
nav iedomājams.»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

Jelgavas dome paziņo

Jelgavas dome paziņo

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/9 publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/11 publiskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija un tās stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts zemesgabaliem Zemgales
prospektā 19a, Sporta ielā 2b un Sporta ielā 2c, Jelgavā.
Lokālplānojuma izstrādātājs: Jelgavas pilsētas dome; adrese – Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; tālrunis
– 63005493, 63005475; mājaslapa – www.jelgava.lv.
Vides pārskata izstrādātājs: SIA «Enviroprojekts», adrese – Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002;
tālrunis – 29262684; mājaslapa – www.enviro.lv. Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome.
Lokālplānojuma un Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 7. janvāra
līdz 2019. gada 3. februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21. janvārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā
ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.
Ar lokālplānojuma materiāliem un Vides pārskatu no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 3. februārim.
var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā – pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019. gada 3. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.
kabinetā, kā arī elektroniskā veidā, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, vai portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un Vide»; adrese – Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001;
tālrunis – 29269076.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada
3. februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14. janvārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās
Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.
Ar lokālplānojuma materiāliem no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 3. februārim var iepazīties
Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā – pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019. gada 3. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.
kabinetā, kā arī elektroniskā veidā, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, vai portālā www.geolatvija.lv.
SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) – mūsdienīga ārstniecības iestāde
ar plašu ārstniecības pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu –

aicina uz pilnu darba slodzi pievienoties mūsu kolektīvam JURISTU(-I).
Pamata darba pienākumi:
citu dokumentāciju, kas saistīta ar iepirkumu organizēšanu;
• Pārzināt tiesību un normatīvo prasību sistēmu vese- • Prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt un
lības aprūpes nozarē;
piemērot tiesību normas;
• Veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisko analīzi; • Prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
• Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, iniciatīva, anadokumentus, noteikumus, nolikumus, instrukcijas u.c. lītiska domāšana.
juridiska rakstura dokumentus;
Piedāvājam:
• Sagatavot un organizēt iestādes iepirkumus saskaņā
ar Latvijas Republikas un Jelgavas poliklīnikas iekšējiem • Darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• Atalgojumu no 1100 EUR (bruto);
normatīvajiem aktiem;
• Kontrolēt lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību • Iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; kursus, seminārus, konferences.
• Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu; Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases
• Pildīt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos nākamajai kārtai.
noteiktai kompetencei.
Lai pieteiktos vakancei, lūdzam sūtīt CV, motivācijas vēstuli
un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas pa e-pastu jp@
Prasības:
jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt personīgi Sudrabu Edžus
• Augstākā juridiskā izglītība;
ielā 10, Jelgavā, 412. kabinetā līdz 2019. gada 10. janvārim.
• Trīs gadu pieredze jurista amatā;
Informējam, ka iesniegto informāciju, tajā skaitā jūsu personas datus,
• Zināšanas publisko iepirkumu jomā;
apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi izvērtēt jūsu piemērotību
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);
norādītajam amatam. Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par
personas datu apstrādi SIA «Jelgavas poliklīnika» privātuma politikā: http://
• Valsts valodas un svešvalodu zināšanas;
• Prasme izstrādāt nolikumu/līgumu projektus, gatavot www.jelgavaspoliklinika.lv/1/jaunumi/VHRY.html.

Prasības:
• Atbilstoša kvalifikācija;
• Latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• Labu atalgojumu (900 EUR);
• Darbu uz nenoteiktu laiku;
• Sociālās garantijas.
Pretendentiem CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija pieejama pa tālruni 67962959
un mājaslapā www.o1vsk.lv.
Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā:

• FIZIKAS SKOLOTĀJU;
• SPĀŅU VALODAS (INTEREŠU IZGLĪTĪBA) SKOLOTĀJU;
• KARJERAS PEDAGOGU.

Pilnas pašizmaksas,

15. janvārī pl. 1730

Grāmatvedības kārtošana Lietuviešu
cenu,
bezzaudējuma
valoda
Angļu
valoda
vienkāršā ieraksta
punkta
aprēķināšana
ikdienas
saziņai
ikdienas
saziņai
sistēmā
18. janvārī pl. 1000
22.janvārī pl. 1000

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas

pakalpojumu sniegšanai
7.februārī pl. 1000

13. februārī pl. 0915

KS

AS
!

24. janvārī pl. 1000

Gudro vecāku skola

ZM
A

Informējam, ka iesniegto informāciju, tajā skaitā jūsu personas datus,
apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi izvērtēt jūsu piemērotību
norādītajam amatam. Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par
personas datu apstrādi SIA «Jelgavas poliklīnika» privātuma politikā:
http://www.jelgavaspoliklinika.lv/1/jaunumi/VHRY.html.

Prasības pretendentiem:
• Atbilstoša augstākā izglītība, ārstniecības personas reģistrs,
vēlams sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā);
• Precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• Vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā: MEDICĪNAS MĀSU uz pilnu slodzi.

BE

Prasības:
• Vidējā speciālā vai augstākā izglītība;
• Valsts valodas un vēlamas svešvalodu zināšanas;
• Labas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»).

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases
nākamajai kārtai.
Lai pieteiktos vakancei, lūdzam sūtīt CV, motivācijas vēstuli
un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas pa e-pastu jp@
jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt personīgi Sudrabu Edžus
ielā 10, Jelgavā, 412. kabinetā līdz 2019. gada 4. janvārim.

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
aicina darbā: ERGOTERAPEITU(-I).

CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu diana.
valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu uz adresi
SAC «Zemgale», Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862.

SAIMNIECĪBAS PĀRZINI.

Piedāvājam:
• Aktīvu darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• Atalgojumu no 985 EUR pirms nodokļu nomaksas, kā
arī sociālās garantijas.

SIA «AMATEKS» aicina darbā pieredzējušu:
• IEKĀRTU MEHĀNIĶI;
• INSTRUMENTU ATSLĒDZNIEKU(-CI);
• CNC VIRPOTĀJU;
• CNC FRĒZĒTĀJU;
• METĀLA LĀZERGRIEŠANAS/ OPERATORU(-I);
• METĀLA LIEKŠANAS OPERATORU(-I).
Piedāvājam:
• Darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• Pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs darbdienās);
• Konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Draudzīgu kolektīvu;
• Atalgojumu no 1200 EUR (bruto).
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūdzam pieteikties, norādot vēlamo amatu un sūtot
CV pa e-pastu office@amateks.lv.

Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Profesionālās izaugsmes iespējas;
• Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• Ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu;
• Atalgojumu no 770 eiro (bruto).

SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) – mūsdienīga ārstniecības iestāde ar plašu
ārstniecības pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu – aicina darbā
Galvenie darba pienākumi:
• Apsaimniekot iestādes īpašumu;
• Organizēt saimniecības darbu un kontrolēt to izpildi;
• Veikt regulāru materiālu izlietojuma uzskaiti;
• Organizēt un veikt preču pasūtījumus, to saņemšanu,
izsniegšanu un uzglabāšanu;
• Organizēt, koordinēt un kontrolēt pakļauto darbinieku
darbu, tā kvalitāti;
• Pildīt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktai kompetencei.
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Kā rotaļājas bērns
1 - 3 gadu vecumā

15. janvārī,
plkst. 18:00

Lektore: Klaudija Hēla

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

Prasības:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• Augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• Labu atalgojumu (800-950 EUR par slodzi);
• Veselības apdrošināšanu;
• Darbu uz nenoteiktu laiku;
• Sociālās garantijas.
Pretendentiem CV lūdzam sūtīt pa
e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija pieejama pa tālruni 67147302
un mājaslapā www.o1vsk.lv.

Meklē darbu
Aprūpētāja (55) meklē darbu. Ir sertifikāts un
darba pieredze ar cukura diabēta slimniekiem
un pēc insulta staigājošiem cilvēkiem. Nav pieredzes ar guļošiem cilvēkiem. Pieredze gatavot un
uzkopt pēc vajadzības. Strādāju ar brīvdienām.
Varu dzīvot pie klienta mājās un aprūpēt. Savu
CV uzrādīšu darba intervijā. T.20657807, Inga.
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.

Līdzjūtības
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Skumju brīdī esam kopā ar
Ludmilu Viktorovu, vīru aizsaulē aizvadot.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Irinu Fiļimonovu,
mammu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika»

Aizsaulē aizgājuši
VALĒRIJS VIKTOROVS (1949. g.)
ARTURS JEZDOVSKIS (1982. g.)
ANTONS CIRŠA (1944. g.)
JURIS TREIMANIS (1939. g.)
ANTOŅINA FINOGENOVA (1923. g.)

MIRDZA ANŠEVICA (1941. g.)
NEONILLA STEPANOVA (1932. g.)
DMITRIJS DEGTJARJOVS (1979. g.)
VLADIMIRS SUSLOVS (1934. g.)
IGORS VASIĻJEVS (1968. g.).
Izvadīšana 03.01. plkst.12 Miera kapsētā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Andrim Brūveram, māmiņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Jūtam līdzi Sandrai Knīsai,
māmiņu aizsaulē pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
3. janvārī pulksten 11 – animācijas filma «Saule brauca debesīs» (Latvija,
2018). Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie
vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Lomas ieskaņojuši – K.Znotiņš,
G.Zariņa, V.Daudziņš, Z.Daudziņa, A.Ančevskis u.c. Filmas garums – 75 minūtes.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
3. janvārī pulksten 13 – romantiska komēdija «Jaungada taksometrs» (Latvija, 2018). Taksometra aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana
vadītājam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies
viņa automobilī. Katra pasažiera stāstā Andrejs nospēlē savu lomu, taču – vai
pats taksists piedzīvos Jaungada brīnumu? Režisors – M.Martinsons. Lomās –
L.Reiniks, Z.Dombrovska, D.Lūriņa-Egliena, A.Bulis, V.Krauze, B.Sipeniece-Gavare, V.Melderis, A.Krasovska. Filmas garums – 84 minūtes. Biļešu cena – 4 €
(kultūras namā).
3. janvārī pulksten 17 – piedzīvojumu izrāde bērniem un vecākiem «Noslēpumu sala». Piedāvā «Teātris un es». Vistiņa atradusi Noslēpumu salas dārgumu
karti, kuru apsargā Papagailis. Vistiņai, iesaistot skatītājus, jāatrisina daudz
uzdevumu! Režisors – A.Ekštets. Lomās – G.Dinsberga un A.Ekštets. Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).
4. janvārī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un studijas «Čaika»
izrāde bērniem «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» (krievu valodā) pēc Ustinova
un Tabakova lugas motīviem. Režisors – A.Matisons. Dekorators – R.Junkers.
Biļešu cena – 2-3 € (kultūras namā).
4. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» (latviešu valodā) pēc Ustinova un Tabakova lugas
motīviem. Režisors – A.Bolmanis. Dekorators – R.Junkers. Biļešu cena – 2-3 €
(kultūras namā).
5. janvārī pulksten 10 – animācijas filma «Saule brauca debesīs» (Latvija,
2018). Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie
vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Lomas ieskaņojuši – K.Znotiņš,
G.Zariņa, V.Daudziņš, Z.Daudziņa, A.Ančevskis u.c. Filmas garums – 75 minūtes.
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
5. janvārī pulksten 12 – romantiska komēdija «Jaungada taksometrs» (Latvija, 2018). Taksometra aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana
vadītājam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies
viņa automobilī. Katra pasažiera stāstā Andrejs nospēlē savu lomu, taču – vai
pats taksists piedzīvos Jaungada brīnumu? Režisors – M.Martinsons. Lomās –
L.Reiniks, Z.Dombrovska, D.Lūriņa-Egliena, A.Bulis, V.Krauze, B.Sipeniece-Gavare, V.Melderis, A.Krasovska. Filmas garums – 84 minūtes. Biļešu cena – 4 €
(kultūras namā).
6. janvārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere «Maija
un Paija». Režisore – L.Ņefedova. Vecuma ierobežojums 5+. Biļešu cena – 2-3
€ (kultūras namā).
6. janvārī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums – Jaungada balle
(kultūras namā).
8. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kamēliju dāma».
Aizkustinošs stāsts par kurtizāni, kuras dzīvi žilbinoši izgaismoja un negaidīti
sadedzināja īstu jūtu pēkšņi uzliesmojusī uguns. Režisors – A.Matisons. Galvenajās lomās – S.Bērziņa, G.Vāczems, R.Avots. Piedalās TDA «Lielupe» dejotāji.
Vecuma ierobežojums 14+. Biļešu cena – 3-5 € (kultūras namā).
10. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Grenholma
metode». Četri kandidāti brīvajai galvenā menedžera vietai ierodas uz darba
pārrunām. Kurš tiks galā ar uzdevumiem? Režisors – A.Bolmanis. Lomās –
A.Griķis, R.Avots, R.Mediss, M.Grosberga. Izrādē smēķē. Vecuma ierobežojums
14+. Biļešu cena – 3-5 € (kultūras namā).
12. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Papildinformācija pieejama mājaslapā www.sip.jelgava.lv. Biļetes iespējams iegādāties no
18.decembra SIP (Skolotāju ielā 8), koncerta dienā – no pulksten 11 kultūras
namā. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
13. janvārī pulksten 15 – Andris Baltacis «Dzīves motīvs». 50 gadu jubilejas
koncerts. Piedalās – A.Auzāns un kapela «Dunduri» (atjaunotā sastāvā), vijolniece I.Zeile, ģitārists A.Meijers, A.Kise un Gregs, A.Auzāna vadītais bērnu pop
ansamblis «Domino» u.c. Biļešu cena – 10-18 € (kultūras namā).
15. janvārī pulksten 19 – koncerts «Tenoru Jaunais gads». Piedalās dziedātāji no LNO un Latvijas teātriem – J.Jope, K.Kareļins, M.Brūveris, M.Eglinskis.
Pavadošā grupa - A.Livča vadībā. Biļešu cena – 10-20 € (kultūras namā).
18. janvārī pulksten 15 – virtuālās ekspozīcijas «Kari un karavīrs cauri Jelgavas laiku lokiem» un «Jelgavas novada tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas»
atklāšana. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
19. janvārī pulksten 12 – nodarbība cikla «Radītprieks» ietvaros «Pērļotas
piespraudes darināšana». Nodarbību vada Z. Beitere- Šeļegovska. Dalības
maksa – 12 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. janvārī pulksten 17 – deju kolektīvu koncerts «Sniega saktas vizuļos».
Piedalās TDA «Diždancis», TDA «Gatve», TDA «Kalve», JDK «Ūsiņš», VPDK
«Kalve», TDA «Ritums», VPDK «Gatve – otrā iespēja», VPDK «Duvzare», VPDK
«Gatve». Koncerta mākslinieciskā vadītāja – I.Karele. Biļešu cena – 3-4 € (kultūras namā).
23. janvārī pulksten 14 – reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu pasākums
«Cits bazārs». Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.sip.jelgava.lv. Ieeja
– bez maksas (TC «Pilsētas Pasāža» 2. stāvā).

Izstādes
5. janvārī pulksten 14 – izstāde «Pasakas starpkultūru stilā». Ieeja – bez
maksas (TC «Pilsētas Pasāža» 2. stāvā).
6. janvārī pulksten 14 – tikšanās ar gleznu izstādes «Ar Latviju sirdī» autori,
ārsti, mākslas terapeiti un grāmatu autori Ditu Baumani-Auzu. Izstādes slēgšanas sarīkojums (kultūras nama 2. stāva foajē).
No 8. janvāra līdz 31. janvārim – gruzīnu mākslinieka Nugzara Paksadzes un
baltkrievu mākslinieces Natālijas Baidukas (Kluoda) gleznu izstāde «Atspulgi»
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 8. janvāra līdz 31. janvārim – ģimenes izstāde. Alda Feldmaņa karikatūras
«Ar smaidu pa dzīvi» un Aijas Feldmanes «Dimantu gleznas dvēselei» (kultūras
nama 1. stāva foajē).
No 8. janvāra līdz 31. janvārim – Andas Dzenītes gleznu izstāde «Imagine*»
(kultūras nama 2. stāvā).
No 10. janvāra līdz 21. janvārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas
kvalifikācijas darbu projektu izstāde. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mākslas skolā).
11. janvārī pulksten 16 – I.Blumberga gleznu izstādes «Venēcijas motīvi»
atklāšana. Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 14. janvāra – Tukuma muzeja ceļojošā izstāde «Ak, svētā Lestene!».
Tukuma Mākslas muzeja izveidotā izstāde stāsta par Lestenes baznīcas iekārtas likteni un cilvēkiem notikumos ap to. Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

Kultūru atspoguļojums
pasakās

Foto: Anna Džibuti
 Jana Bahmane

nas Džibuti personālizstāde «Senas
pasakas mūsdienu izpildījumā», kurā
«Mūsu primārais mērķis,
kā simboli katram no 12 mēnešiem
īstenojot šo projektu, bija
iemūžināti bērni. «Tā kā arī mēs pārizcelt katras tautas vērtības,
stāvam vienu no kultūrām, vēlējāmies
izmantojot pasakas kā darizcelt dažādu tautu kultūras un pasabības instrumentu, jo caur
kas. Projektā piedalās krievi, romi,
pasaku un stāstu varoņu
poļi, ebreji, kazahi, tatāri, vācieši un
pieredzi izkristalizējas vērcitu tautību pārstāvji no Jelgavas un
tības, kas tiek mantotas no
Jūrmalas, kā arī ārvalstu studenti no
paaudzes paaudzē,» vērtē
Informācijas sistēmu menedžmenta
Jelgavas krievu biedrības
augstskolas, kas atrodas Rīgā. Kat«Istok» priekšsēdētāja Sņeras tautības pārstāvjiem esam kopīgi
žana Zenovjeva. Biedrība
izvēlējušies pasaku, kuras tematikā
sadarbībā ar fotogrāfi Annu
radīts fotoattēls,» projekta ideju iesDžibuti īstenojusi projektu
kicē S.Zenovjeva. Viņa papildina, ka
«Pasakas starpkultūru stipasakas ir lielisks veids, kā mācīt bērlā», kura gaitā tapusi fotoniem dzīvi un nodot svarīgu pieredzi.
izstāde – tās galvenie varoņi
Pētījumos atklāts, ka gan pieaugušie,
ir dažādu tautību pārstāvji,
gan bērni pasakās un stāstos gūst
kuri simboliski iemūžināti
atbildes uz dažādiem sev svarīgiem
kādā no pasakām.
jautājumiem un atrisinājumus dzīves
izaicinājumiem.
Šim projektam Jelgavas krievu
Projektā A.Džibuti fotoattēlos
biedrību iedvesmoja fotogrāfes An- iemūžinātas vairākas paaudzes – sā-

kot no bērniem līdz senioriem. «Lai
rastu katrai pasakai piemērotu vidi,
fotosesijas organizējām dažādās Latvijas vietās. Piemēram, Jelgavā tās
notika Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, pie Jelgavas
pils. Tāpat fotosesijas norisinājušās
Latvijas Universitātes Botāniskajā
dārzā un citviet. Lai spilgtāk izceltu
katru kultūru, fotosesiju dalībnieki
iemūžināti savos tautastērpos,» tā
biedrības «Istok» vadītāja.
Fotogrāfiju izstādes atklāšana
tirdzniecības centrā «Pilsētas Pasāža»
notiks 5. janvārī pulksten 14. Izstāde
tur būs apskatāma divas nedēļas, bet
pēc tam tā ceļos pa vairākām Latvijas
pilsētām.
Projekts «Pasakas starpkultūru stilā» īstenots ar Kultūras ministrijas un
Zemgales NVO Centra atbalstu, sadarbības partneri – biedrība «Goraļ»
un Latvijas Kazahstānas kultūras
centrs «Saule».

«Pareizticīgo Ziemassvētkus» atklās ģimeniskās vērtības
 Jana Bahmane

Svinot pareizticīgo Ziemassvētkus, kas tiek atzīmēti
naktī no 6. uz 7. janvāri, 12.
janvārī pulksten 14 Jelgavas
kultūras namā tradicionāli
notiks koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki», kas šogad
mudinās aizdomāties par
ģimeniskām vērtībām un
tradīcijām.
«Kāds reiz teicis – kad mēs mīlam
un atdodam – tie ir Ziemassvētki.
Ar šo koncertu aicinu ieklausīties
Ziemassvētkos, ieklausīties sirdī un
ielaist savās mājās Jēzu Kristu! Lai
Jēzus Kristus piedzimšana mums
vēlreiz atgādina, ka galvenais nav
dāvanu gādāšanas drudzis, bet ģimeņu
tradīciju pilnveidošana ceļā uz ticību
un cilvēcisko vērtību apzināšanos,»
atklāj koncerta režisore Rita Barona.
Viņa aicina ikvienu aizdomāties par to,

cik daudz laba var izdarīt ar smaidu,
glāstu un labu darbu, kam nav nepieciešamas materiālas vērtības. «Gatavojoties svētkiem, apjautīsim, cik daudz
labu cilvēku mums atrodas līdzās, cik
daudz labu lietu ir noticis un cik daudz
ir iemeslu būt labiem pašiem,» turpina
R.Barona. Pasākuma pamatu veidos
vairāku pareizticīgo ģimeņu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, atklājot,
ko viņiem nozīmē šie svētki un kā viņi
šo svētku būtību nodod nākamajām
paaudzēm.
Koncertā piedalīsies Jelgavas 2.
pamatskolas bērnu un jauniešu koris
«Zvonņica», Jelgavas Sv.Simeona un
Sv.Annas pareizticīgo katedrāles kora
diriģente un dziedātāja Jeļena Kravčenko, aktieri – Aleksandrs Gerbutovs,
Marina Lazareva un Ilze Beķere, Rīgas
pareizticīgo kamerkoris «Blagovest»,
instrumentālais ansamblis šādā sastāvā – Aleksandrs Ozols (ģitāra), Ivars
Kalvins (taustiņinstrumenti) un Oļģerts Dreimanis (perkusijas). Savu svē-

tību pasākuma norisei devusi Jelgavas
Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo
katedrāle. Tradicionāli koncerta laikā
skanēs lielie zvani, ko sarūpēs Jelgavas
pareizticīgo katedrāle – zvanus spēlēs
katedrāles Zvanu skolas vadītāja Jeļena Ņikiforova. Koncerta režisore – Rita
Barona, scenogrāfe – Ilze Beķere.
Biļetes uz pasākumu iepriekšpārdošanā var iegādāties biedrībā «Jelgavas
nacionālo kultūras biedrību asociācija» Skolotāju ielā 8 darba dienās no
pulksten 13 līdz 19, brīvdienās no
pulksten 9 līdz 16, bet koncerta dienā,
12. janvārī, no pulksten 12 biļetes būs
pieejamas iegādei kultūras nama foajē.
Ieejas maksa koncertā – 1 eiro. Visi biļešu ieņēmumi tiks ziedoti labdarībai.
Šogad saziedotos līdzekļus plānots
novirzīt kādas jelgavnieces veselības
uzlabošanai.
Koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki» organizē Sabiedrības integrācijas
pārvalde un biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija».

Var pieteikties dalībai Ledus skulptūru festivāla tirdziņā
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» aicina amatniekus,
tirgotājus un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus
pieteikties gardumu un suvenīru tirdziņam, kas Jelgavā notiks
21. starptautiskā Ledus skulptūru festivāla laikā no 8. līdz 10.
februārim. Tirgotāji pieteikumus var iesniegt līdz 25. janvārim,
savukārt līdz 15. janvārim pieteikumi tiek gaidīti no sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Dalībai tirdziņā īpaši aicināti pieteikties
tie amatnieki, ražotāji vai individuālie komersanti, kuru piedāvātajā preču klāstā ir
Jelgavu un Latviju prezentējoši pārtikas
un nepārtikas izstrādājumi vai suvenīri
un preces, kas atbilst tematikai «Kino».
Tāpat aicināti pieteikties sabiedriskās ēdi-

nāšanas pakalpojumu sniedzēji – tostarp
izbraukuma kafejnīcas un bāri, uzkodu,
karsto un auksto dzērienu tirgotāji.
Tirdziņš norisināsies trīs vietās – Jāņa
Čakstes bulvārī, Pasta salā un stāvlaukumā pie Pasta salas.
Iesniegt elektronisko pieteikumu var

mājaslapā www.festivali.jelgava.lv. Tur
arī atrodams tirdzniecības, izklaides un
ēdināšanas sektora kārtības nolikums.
Jāpiebilst, ka tirdzniecības vietu skaits
ir ierobežots.
Jāatgādina, ka dalībai 21. starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā
apstiprināti 30 profesionāli tēlnieki no
septiņām valstīm – Lietuvas, Krievijas,
Baltkrievijas, Ukrainas, ASV, Kanādas
un Latvijas –, kuri nedēļas laikā ledū
iedzīvinās festivāla tēmu «Kino». Šoreiz
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» organizētajam skiču konkursam kopumā tika iesūtītas 97 ledus
skulptūru skices, no kurām 45 tiks
īstenotas festivālā.

