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Aktuālā informācija par
notikumiem Jelgavā –
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
un portālā Jelgava.lv
 Kristīne Langenfelde

Šodien iznāk šā gada
pirmais «Jelgavas
Vēstneša» numurs,
un laikraksts tāpat
kā līdz šim ar aktuālāko informāciju par notikumiem
Jelgavā pilsētnieku
pastkastītēs nonāks
katru ceturtdienu.

Jelgavas jubilejas gadam –
jauna svētku simbolika
 Rita Ličāgina-Timofejeva Dāvana, ko ikviens var sniegt
sev un savai pilsētai, ir prieks
Jelgavas pilsēta šoun lepnums par to, ka esam
gad svin 755. gadajelgavnieki. Savukārt kustība
dienu. Par godu šim
ir attīstības, izaugsmes un pārnotikumam izveidots
maiņu pamatā. Jelgavas 755.
Jelgavas pilsētas 755
jubilejas vizuālās identitātes
gadu jubilejas logo.
autors ir dizainers Ansis Griķis,
Logotipa vadmotīvs
kurš logotipu veidojis, atkāpir svētku lentes piljoties no ierastajiem pilsētas
sētas karoga krāsās
simboliem, ar vēlmi gadadienas
– zilā un sarkanā –,
zīmolu radīt viegli uztveramu,
kas kustībā veido
ieturētu un mūsdienīgu.
pilsētas siluetu un
Jelgavas 755. jubilejas simjubilejas zīmi «755».
bolika ir tikai neliela daļa
no svētku pārsteigumiem,
Lente ir svinību vēstnesis, ko šogad piedzīvos jelgavniedāvanu un prieka simbols. ki un pilsētas viesi. Jelgava

jubileju sāka atzīmēt jau ar
šā gada pirmajām minūtēm,
visus aicinot uz Pasta salu.
Gan tradicionālie, gan jauni
kultūras un atpūtas pasākumi
visa gada garumā norisināsies
pilsētas svētku zīmē. Jelgavas
jubilejas gada kulminācija sagaidāma tieši Pilsētas svētku
laikā – 755. dzimšanas dienas
svinībās, kas ar plašu kultūras
un izklaides programmu norisināsies no 29. līdz 31. maijam.
Iebraucot pilsētā no dažādām pusēm, septiņās vietās jau
ir izvietoti sveiciena plakāti,
kas ir daļa no gaidāmā svētku
noformējuma pilsētvidē un

kopējā svētku vizuālā tēla un
veidoti ar mērķi radīt īpašu
noskaņu gan jelgavniekiem,
gan pilsētas viesiem.
Lai kopīgi šogad radītu īpašo
svētku noskaņu, pašvaldības
iestādes un uzņēmumi Jelgavas jubilejas simboliku aicināti
izmantot savos suvenīros un
materiālos. Lai lietotu Jelgavas pilsētas logotipu, jāsaņem
saskaņojums no pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas.
Iepazīties ar logotipa izmantošanas noteikumiem var
portālā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pilsēta», «Simbolika».

Pirmais 2020. gadā Jelgavas slimnīcā piedzimst puika
 Ritma Gaidamoviča

Pirmais mazulis, kurš
2020. gadā papildinājis jelgavnieku
saimi, ir puisītis Artēmijs – viņš Jelgavas slimnīcā pasaulē
nāca 2. janvārī pulksten 7.41. Bet aizvadītais gads Jelgavas
slimnīcā noslēdzies
ar 973 jaundzimušajiem, kas ir par
48 mazuļiem vairāk
nekā gadu iepriekš.
«Dēliņu gaidījām jau Ziemassvētkos – noteiktais datums bija 26. decembris –,
taču viņš izvēlējās pasaulē
nākt tikai jaunajā – 2020.
– gadā. Pulksten 5 atbraucām uz slimnīcu, un jau pēc
nepilnām trim stundām bija
mūsu pirmā tikšanās ar dēlu.
Pirmajās stundās puika pavisam mierīgs un kluss, kā būs
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tālāk, to jau laiks rādīs. Galvenais, lai viņš ir vesels,» saka
Artēmija vecāki jelgavnieki
Izabella un Jurijs Kondrašini,
piebilstot, ka Artēmijs piedzimstot svēra 3950 gramus
un bija 54 centimetrus garš.
Par mazo brāli priecājas trīs
gadus vecā Nikola, sakot, ka
ļoti gaidījusi viņu, lai var kopā
rotaļāties, un sola, ka būs liela
palīdze mammai un tētim.
Mazo jelgavnieku apraudzīja
arī ome Tamāra un opis Igors.

Artēmija mamma ar smaidu
teic, ka slimnīca ir viņas
otrās mājas, jo šī ir arī viņas
darbavieta – Izabella strādā
Jelgavas pilsētas slimnīcas
Funkcionālās diagnostikas
nodaļā.
Arī pirmais Jelgavas slimnīcā dzimušais bērniņš šogad
ir puika – vircavnieku Sabīnes un Dmitrija dēls Raivo,
kurš piedzima 1. janvārī
pulksten 3.15. «Jauno gadu
sagaidījām slimnīcā,» saka

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

Sabīne, piebilstot, ka Raivo
ir pirmais bērns ģimenē un
tika gaidīts piedzimstam 7.
janvārī, taču dēls nolēma, ka
būs pirmais šajā gadā Jelgavā
dzimušais mazulis. «Mūsu
Jaungada brīnums,» nosaka
tētis Dmitrijs.
Kopumā līdz 2. janvāra
pulksten 10 Jelgavas slimnīcā
piedzimuši trīs mazuļi – divi
zēni un viena meitene. Jaunā gada ieskaņā tradicionāli
mazuļus sveica arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, jaunajām ģimenēm
vēlot izturību, lai nepietrūkst
ģimenes mīlestības un mazie
aug stipri un veseli.
Pagājušais gads Jelgavas
slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā noslēdzies
ar 973 mazuļiem – 453 meitenēm un 520 zēniem, tostarp septiņiem dvīņu pāriem.
2018. gadā Jelgavas slimnīcā
piedzima 925 bērni – 407 meitenes un 518 puikas.
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No šā gada, pamatojoties
uz Jelgavas pilsētas domes
lēmumu likvidēt pašvaldības
iestādi «Zemgales INFO»,
kas līdz šim izdeva laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis», tā
izdošanu turpina nodrošināt
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde. Laikraksta iznākšanas
un izplatīšanas kārtība nemainās, proti, tas tiks izdots
reizi nedēļā – ceturtdienā –,
vienu nedēļu iznākot astoņu
lapaspušu apjomā, bet nākamo nedēļu – četru lapaspušu
apjomā.
Vienlaikus ar šīm pārmaiņām turpmāk arī visa aktuālā
informācija par notikumiem
pilsētā interneta vidē tiks
publicēta vienā pilsētas portālā – Jelgava.lv, integrējot portāla www.jelgavasvestnesis.
lv saturu vienotā pilsētas informācijas platformā. Vienots

pilsētas portāls jelgavniekiem
ļaus vēl ērtāk un ātrāk atrast
sev aktuālo informāciju gan
par svarīgākajiem notikumiem un aktualitātēm Jelgavā, gan pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Domājot par iedzīvotāju
ērtībām un iespējām iegūt
informāciju vienuviet, jau
pagājušajā gadā atsevišķu
pašvaldības iestāžu mājaslapas tika integrētas portālā
Jelgava.lv. Šobrīd šis process,
iekļaujot arī portālu www.
jelgavasvestnesis.lv, tuvojas
noslēgumam. Līdz ar to Jelgava.lv būs kā vārtu interneta
vietne, kurā lietotājs varēs
atrast visu informāciju par
Jelgavas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.
No rītdienas, 10. janvāra, testa režīmā darbu sāks
portāla Jelgava.lv jaunais
mājaslapas dizains. Šobrīd
vēl turpinās informācijas pārcelšana, tādēļ portāla lietotāji
aicināti būt saprotoši un par
dažādām problēmām vai nepieciešamajiem uzlabojumiem
ziņot pa e-pastu redaktors@
dome.jelgava.lv.
«Jelgavas Vēstneša» redakcija atrodas Jelgavas domes
ēkā Lielajā ielā 11, 109. kabinetā, tālrunis 63048800,
63048801, e-pasts birojs@
info.jelgava.lv.

Autobuss uz Ziemassvētku kauju atceres pasākumiem
Lai interesentiem dotu iespēju sestdien, 11. janvārī, apmeklēt Ziemassvētku kauju
atceres 103. gadskārtai veltītos pasākumus, Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina
autobusu uz kauju piemiņas vietām. Izbraukšana – pulksten 11.20 (autobuss gaidīs
pie Jelgavas kultūras nama K.Barona ielā 6).
Maršruts: kultūras nams–Kalnciema-Klīves ev.lut. baznīca– Valgundes pagasta
Silenieku kapi–Ziemassvētku kauju muzejs «Mangaļi»–Ložmetējkalns. Pēc pasākuma,
ap pulksten 20, autobuss no Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.

Ziemassvētku kauju 103. gadadienas pasākumu programma
• Pulksten 12 – piemiņas aizlūgums Kalnciema-Klīves ev. lut. baznīcā.
• Pulksten 13 – kritušo strēlnieku piemiņas brīdis Babītes novada Antiņu kapos.
• Pulksten 13 – kritušo strēlnieku pārapbedīšanas ceremonija Valgundes pagasta Silenieku
kapos.
• Pulksten 14 – iepazīšanās ar filmas «Dvēseļu putenis» veidošanu un Zemessardzes
Studentu bataljona kaujas darbības izspēle Ziemassvētku kauju muzejā.
• Pulksten 15.30 – Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona zemessargu kandidātu
zvēresta un jaunsargu svinīgā solījuma nodošana Ziemassvētku kauju muzejā.
• Pulksten 16 – lāpu gājiens maršrutā «Mangaļi»–Ložmetējkalns.
• Pulksten 17.30 – atceres pasākums Ložmetējkalnā. Atmiņu ugunskuri, tējas baudīšana.

birojs@info.jelgava.lv
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Kādas pārmaiņas atnesis 2020. gads?
Līdz ar jauno gadu stājušās spēkā izmaiņas vairākos likumos. «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar nozīmīgākajiem jauninājumiem Jelgavā un Latvijā.

Pieaug maksa par
atkritumu apsaimniekošanu

Līdz ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu no janvāra dzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem, kā arī uzņēmumiem un iestādēm
palielinās maksa par atkritumu izvešanu. Jelgavas daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji, kuriem sadzīves atkritumu normatīvais daudzums
gadā ir noteikts 1,5 kubikmetri, par vienu personu turpmāk maksās
2,83 eiro mēnesī līdzšinējo 2,76 eiro vietā. Privātmāju iedzīvotājiem,
iestādēm un uzņēmumiem līdzšinējo 22,08 eiro vietā no janvāra
jāmaksā 22,63 eiro par kubikmetru.

Jelgavā palielināts pabalsts bāreņiem

No 2020. gada janvāra palielināts vienreizējais pabalsts bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzsākot patstāvīgu
dzīvi, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. No janvāra
pabalsts palielināts par 100 eiro un sasniedz 350 eiro.

Audzis ienākumu slieksnis
maznodrošinātā statusa iegūšanai

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos
«Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā» paredz, ka no janvāra uz maznodrošinātā statusu Jelgavā var pretendēt ģimenes ar bērniem, kurās
vidējie ienākumi uz katru personu mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 295 eiro, ģimenes, kurās nav darbspējīgu personu un
to vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 295 eiro, kā arī tad, ja persona ir atsevišķi
dzīvojošs pensionārs, invalīds vai politiski represētais pensionārs un
tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
325 eiro.

Slēgti JNĪP norēķinu punkti

Slēgti SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) norēķinu punkti. Turpmāk rēķinu apmaksu varēs veikt elektroniski,
kā arī veikalu tīkla «Maxima» kasēs, «Latvijas pasta» nodaļās un
bankās, izmantojot skaidras vai bezskaidras naudas norēķinus.
Internetbankā vai JNĪP informatīvajā sistēmā rēķinu var apmaksāt,
izmantojot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

Samazinās pacientu līdzmaksājums

No 2020. gada pacientu līdzmaksājums personām no 65 gadu
vecuma pie ģimenes ārsta līdzšinējo 1,42 eiro vietā ir 1 eiro, bet
pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam – 2 eiro. Visiem
iedzīvotājiem samazināts līdzmaksājums, veicot izmeklējumus un
apmeklējot ārstu speciālistu. Iepriekš pacienta līdzmaksājums bija
4,27 eiro, bet no šā gada – 4 eiro.

Pieaug akcīzes nodokļa likmes degvielai

Nodokļa pieauguma ietekme uz naftas produktu cenām mazumtirdzniecībā ir ap 4 centiem litrā benzīnam un ap 3 centiem
litrā naftas gāzei.

Mājās obligāti jābūt dūmu detektoram

Jaunie noteikumi paredz: lai uzlabotu ugunsdrošību, no 2020.
gada 1. janvāra dzīvokļos obligāti jābūt uzstādītam dūmu detektoram, bet privātmājās jābūt gan dūmu detektoram, gan ugunsdzēsības aparātam. Dzīvoklī jāuzstāda vismaz viena šāda ierīce, bet
privātmājā tai jābūt katrā ēkas stāvā. Svarīgi, lai uz dūmu detektora
būtu informācija par atbilstību Eiropas standartam EN 14604, kā
arī CE marķējums. Tam jābūt arī uz ugunsdzēsības aparāta.

Palielināts neapliekamais minimums

Maksimālais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais
minimums no šā gada ir 300 eiro mēnesī, kā arī līdz 500 eiro palielināta ienākumu robeža, līdz kurai tiek piemērots maksimālais
neapliekamais minimums.

Jaundzimušajiem vairs
nepiešķirs nepilsoņa statuss

Turpmāk jaundzimušajiem tiks piešķirta Latvijas pilsonība,
ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības
piešķiršanu. Ja bērns piedzims ārpus Latvijas vai viens no viņa
vecākiem būs citas valsts pilsonis, lai bērnu atzītu par Latvijas
pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vajadzēs vērsties ar
iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina, ka bērns nav nevienas
valsts pilsonis.

Beidzas noteiktais termiņš, kurā jāveic
ūdens mērītāju mezglu ierīkošana

Lai lietotāji maksātu par faktiski patērēto ūdens apjomu atbilstoši
ūdens mērītāju rādījumiem, nevis fiksētu apjomu, kas neatspoguļo
reālo patēriņu, visās privātajās un dzīvokļu mājās jābūt ierīkotam
ūdens mērītāja mezglam. Ja lietotājs līdz 2019. gada beigām nav
paspējis ierīkot ūdens mērītāja mezglu, ūdensapgādes komersants
ir tiesīgs darbu veikt pats, attiecīgi izrakstot rēķinu lietotājam par
izmantoto materiālu un darba izmaksām. Prasības attiecas uz ūdens
mērītājiem, kas uzskaita kopējo mājai piegādāto ūdens apjomu,
nevis uz tiem, kuri atrodas dzīvokļos. Tos, kuriem ir individuālā
ūdensapgāde, šīs prasības neskar.

2. līmeņa pensiju uzkrājumus
varēs mantot

Pieaug minimālās
vecuma pensijas apmērs

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki varēs izvēlēties, vai pensiju 2. līmeņa
uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas personas pensiju 2.
līmeņa kapitālam vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Ja
cilvēks būs izvēlējies savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt
mantojumā, zvērināts notārs varēs iekļaut to kopējā mantojuma
masā, un to varēs saņemt mirušā tuvinieki.

Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšanā turpmāk par
pamatu ņems aprēķina bāzi, ko noteiks valdība. Minimālās pensijas apmērs no šā gada ir 80 eiro, savukārt personām ar invaliditāti
kopš bērnības – 122,69 eiro.

Bezdarbnieka pabalstu izmaksās par
vienu mēnesi mazāk

Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumi paredz, ka pašvaldības brīvpusdienu nodrošināšanā 1.–4. klašu izglītojamajiem
piedalās vismaz tādā apmērā kā valsts. Ar 2020. gadu valsts
līdzdalība tiek samazināta no 1,42 eiro uz 0,71 eiro.

Personām, kuras bezdarbnieka statusu ieguvušas no 2020. gada
1. janvāra, pabalsta izmaksas ilgums ir astoņi mēneši iepriekšējo
deviņu mēnešu vietā.

Mainīta vecāku pabalsta
aprēķināšanas kārtība

Ja triju gadu laikā pēc bērna piedzimšanas ģimenē ienāk vēl viens
bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt
mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Slimības pabalstu par smagi slima
bērna kopšanu izmaksās ilgāk

Ja bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšana un nepārtraukta
vecāku klātbūtne, darba nespējas lapu vecākiem varēs izsniegt uz
ilgāku laiku. Šādos gadījumos slimības pabalsta izmaksas ilgums
būs līdzīgi kā pilngadīgas personas darbnespējas gadījumā – 26 nedēļas, ja darbnespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāk par trim gadiem
piecu gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Pieaug izmaksas no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda

Palielināts izmaksu apmērs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda
tiem bērniem, kuru vecāku vietā obligātos noteiktos uzturlīdzekļus
izmaksā valsts. Valsts garantētos uzturlīdzekļus no fonda turpmāk
ik mēnesi izmaksās 107,50 eiro apmērā bērniem no piedzimšanas
līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai, kā arī 129 eiro apmērā
bērniem no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un pilngadīgai personai līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja
tā turpina izglītoties. Valsts garantētie uzturlīdzekļi tiek atsaistīti
no minimālās algas, kas nozīmē, ka valsts garantēto uzturlīdzekļu
apmērs būs konstanta summa un to vairs neietekmēs izmaiņas
minimālās algas apmērā.

Samazinās sadales sistēmas
pakalpojumu tarifi

AS «Sadales tīkls» no 1. janvāra samazinājusi sadales sistēmas
tarifus nākamajiem pieciem gadiem – līdz 2024. gadam (ieskaitot).
Sadales pakalpojumu tarifi samazinās vidēji par 5,5 procentiem.
Klienti tarifu izmaiņas redzēs janvāra elektroenerģijas rēķinā, ko
saņems februārī.

Paplašināts atbalsts mājokļa
iegādei ģimenēm ar bērniem

Attīstības finanšu institūcijai «Altum» piešķirts valsts budžeta
finansējums vairāk nekā septiņu miljonu eiro apmērā atbalstam
ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai. Paredzēts,
ka no februāra atbalsts būs pieejams personām, kuru apgādībā ir
viens vai vairāki bērni un ir iestājusies grūtniecība. Palielināts arī
piešķiramās garantijas apmērs līdz 30 procentiem pašreizējo 20
procentu vietā ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem.

Turpina palielināties
pensionēšanās vecums

Kā katru gadu, pensionēšanās vecums pieaug par trim mēnešiem. Tas nozīmē, ka tiesības uz valsts vecuma pensiju 2020. gadā ir
personām, kuras sasniegušas 63 gadu un deviņu mēnešu vecumu,
ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Partiju finansējums – lielāks

Pieaug valsts finansējums politiskajām partijām. Līdz šim
par katru Saeimas vēlēšanās saņemto balsi partijas, kuras bija
pārvarējušas divu procentu slieksni, saņēma 0,71 eiro, taču šogad
finansējums palielināts līdz 4,50 eiro par katru balsi. Papildus
tam partijas, kuras ir pārvarējušas piecu procentu slieksni, katru
gadu no valsts budžeta saņems 100 000 eiro. Šim mērķim budžetā
katru gadu tiks atvēlēti 4,5 miljoni eiro līdzšinējo 600 000 eiro vietā.
Likumprojekta mērķis ir mazināt politisko partiju atkarību no
sponsoriem. Vienlaikus noteikts ierobežojums partiju pieļaujamo
ziedojumu apmēram. Turpmāk Saeimā pārstāvēto partiju, kas
saņem valsts budžeta finansējumu, ziedojumu, biedra naudas
un iestāšanās naudas kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt piecas
minimālās mēnešalgas no personas. Savukārt partijas, par kurām
Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti, bet mazāk
nekā pieci procenti vēlētāju, nedrīkst saņemt ziedojumus, biedra
un iestāšanās naudu vairāk nekā 12 minimālo mēnešalgu apmērā
no personas.

Pašvaldībām jāfinansē brīvpusdienas

Čipots suns jāreģistrē
līdz četru mēnešu vecumam

Turpmāk īpašniekam suns ar mikroshēmu jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas (istabas)
dzīvnieku datubāzē līdz suņa četru mēnešu vecumam. Iepriekš
tas bija jāizdara līdz suņa sešu mēnešu vecumam. Ja suns līdz
četru mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts, atdots, tad tam jau
jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, vakcinētam, jābūt veterinārārsta
izsniegtai mājas dzīvnieka pasei, un sunim ir jābūt reģistrētam
LDC datubāzē. Jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai datubāzē
tiek veikta suņa pārreģistrācija. Suņiem turpmāk būs tikai viena
veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas
apliecība, kas derīga visu mūžu.

Vēstuļu sūtīšana kļuvusi dārgāka,
citi pasta pakalpojumi – lētāki

Maksa par vienkāršas A klases vēstuļu korespondences sūtījumu svarā līdz 20 gramiem ir viens eiro līdzšinējo 57 centu vietā.
Turpretī samazinājumu piedzīvojusi maksa iekšzemes pasta pakas
sūtījumam svarā no 15 kilogramiem – no 11,23 eiro uz 8,04 eiro.
Bet, piemēram, apdrošinātu sīkpaku svarā no 50 līdz 100 gramiem
turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta sūtījumu par 1,91
eiro (iepriekš 3,56 eiro). Pakalpojumu maksas maiņa notikusi,
apstiprinot «Latvijas pasta» jauno universālā pasta pakalpojuma
tarifu, ar kuru paredzēts samazināt uzņēmuma kopējās izmaksas.
Jāpiebilst, ka, lai paātrinātu pasta pakalpojumu sniegšanu, ierakstītu sūtījumu apmaksas apliecināšanai pastmarku vietā varēs
izmantot īpašus svītrkodus, ar kuriem sūtījumus marķēs pasta
darbinieki vai paši klienti pašapkalpošanās vietnē.

Jebkura būvniecības iecere
jāiesniedz elektroniski

Latvija kļūst par vienu no pirmajām valstīm Eiropā, kura pilnībā
digitalizējusi būvniecības procesu, paredzot, ka turpmāk jebkāds
būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). No šā gada jāpiesaka jebkura
būvniecības iecere – sākot no dzīvokļa atjaunošanas darbiem un
beidzot ar lielveikala celtniecību. Sistēma piedāvā tādas priekšrocības kā ieceres dokumentācijas iesniegšana jebkurā laikā un no
jebkuras vietas, pastāvīga piekļuve būvniecības lietai, pilnvarojuma veikšana bez notāra iesaistes, arhīva funkcija un citas. Tiesa,
paredzams, ka pieaugs pašvaldību būvvalžu administratīvais
slogs, sniedzot konsultācijas jaunās sistēmas izmantošanā, īpaši
tiem cilvēkiem, kuri ikdienā nav saistīti ar būvniecību un varētu
saskarties ar grūtībām, lietojot BIS. Ar sistēmu var iepazīties
vietnē bis.gov.lv.

Samazināsies gāzes tarifi

Gaidāmais gāzes tarifa samazinājums atkarībā no patēriņa
svārstās no nepilniem septiņiem procentiem līdz vairāk nekā 10
procentiem. Tarifu samazinājumu sekmējis dabasgāzes cenas kritums globālajā tirgū, kā arī Latvijas, Igaunijas un Somijas noslēgtā
vienošanās par vienota gāzes tirgus izveidi.

Valsts ar uzņēmējiem
sazināsies elektroniski

Turpmāk valsts un pašvaldību iestādes ar uzņēmējiem sazināsies elektroniski – izmantojot oficiālo e-adresi portālā Latvija.
lv. Neatkarīgi no tā, kura valsts un pašvaldību iestāde vēlēsies
sazināties ar uzņēmēju, korespondence nonāks uzņēmuma e-adresē. Tāpat arī uzņēmums var organizēt savu saziņu ar iestādēm.

CSDD var saņemt starptautiskā
parauga vadītāja apliecību

Lai varētu vadīt automašīnu valstīs, kas līdz šim neatzina
Latvijas nacionālo vadītāja apliecību, Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD), sākot ar šo gadu, pēc pieprasījuma līdztekus
nacionālajai apliecībai izsniegs arī starptautiska parauga vadītāja apliecību. To izsniegs CSDD klientu apkalpošanas centros
personām, kurām ir derīga nacionālā vadītāja apliecība un
veikta veselības pārbaude. Maksa par starptautiskās apliecības
izsniegšanu ir 19,84 eiro.
Sagatavoja Emīls Rotgalvis

Nosaka parakstu vākšanas vietas
 Kristīne Langenfelde

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informē,
ka no 16. janvāra līdz
14. februārim notiks
parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem
likumiem «Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā» un
«Grozījums likumā «Par
pašvaldībām»». Šodien
Jelgavas domes ārkārtas sēdē deputāti noteiks parakstu vākšanas
vietas Jelgavā.
Sagatavotais lēmumprojekts
paredz, ka tiks izveidotas četras
parakstu vākšanas vietas: Jelgavas kultūras namā Krišjāņa
Barona ielā 6; Jelgavas 4. vidusskolā Akmeņu ielā 1; Jelgavas
5. vidusskolā Aspazijas ielā 20
un Jelgavas 6. vidusskolā Loka
maģistrālē 29.
CVK skaidro, ka parakstīties
par apturēto likumu nodošanu
tautas nobalsošanai varēs klātienē parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Parakstīšanās
vietas jānosaka pilsētu un novadu
domēm, un katrā pašvaldībā tās
iekārtojamas ar tādu aprēķinu,
lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas
vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtojamas Latvijas
Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos. Iespēja
piedalīties parakstu vākšanā tiks
nodrošināta arī karavīriem un
zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem
ieslodzījuma vietās.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu
vākšanas vietā, tiks nodrošināta
iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.
Tiesības piedalīties parakstu
vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem

Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz
18 gadu vecumu. Lai piedalītos
parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (Latvijas pilsoņa
pase vai personas apliecība).
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc
41 Saeimas deputāta ierosinājuma Valsts prezidents Egils Levits
uz diviem mēnešiem apturēja
likumu «Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā» un «Grozījums
likumā «Par pašvaldībām»» publicēšanu.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā,
proti, noteikt: ja līdz kārtējām
vēlēšanām ir vairāk nekā 24
mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno
domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām palikuši no
deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl
uz četru gadu pilnvaru termiņu.
Tāpat izmaiņas paredz, ka, ja
līdz kārtējām domes vēlēšanām
ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas
nenotiek un līdz kārtējām domes
vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Saskaņā ar likumu «Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu» šajā laikā jānotiek 30
dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas
sarīkošanu par apturēto likumu
atcelšanu atbalsta ne mazāk kā
viena desmitā daļa no pēdējās
Saeimas vēlēšanās piedalījušos
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb
vismaz 154 868 vēlētāji.
CVK uzsver – parakstoties par
apturētajiem likumprojektiem,
vēlētājs nevēlas šādu grozījumu
pieņemšanu.
Par parakstu vākšanas vietu
darba laiku un iespēju parakstīties savā atrašanās vietā «Jelgavas
Vēstnesis» informēs 16. janvāra
numurā.

NVA darba devējus aicina
pieteikties vajadzīgo
darbinieku apmācībai
 Ritma Gaidamoviča

Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) līdz 15.
janvārim pieņem darba devēju pieteikumus
vajadzīgo darbinieku
praktiskai apmācībai
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku
izglītībai» pasākumā
«Apmācība pie darba devēja». Tā ir iespēja darba devējiem
saņemt dotāciju, lai
sagatavotu vajadzīgos
speciālistus, izvēloties
un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus
uzņēmuma vidē.
NVA informē, ka praktisko
apmācību ir iespējams organizēt profesionālās kompetences
apgūšanai, kas atbilst pirmā,
otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai
kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un
mazkvalificētos darbos.
Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti,
pašnodarbinātas personas, kā arī
biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes.
Lai saņemtu atbalstu praktiskajai

apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna
izveidotā darba vietā vai darba
vietai jābūt vakantai vismaz
četrus mēnešus pirms praktiskās
apmācības uzsākšanas. Savukārt
pēc apmācības pabeigšanas darba
devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus turpināt darba tiesiskās
attiecības.
Lai pieteiktos, darba devējam
jāaizpilda pieteikuma forma, kas
pieejama NVA mājaslapā, un
jāpievieno prasītā informācija.
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz
vai jānosūta pa pastu tai NVA
filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība.
NVA filiālēs darba devēju
pieteikumus pieņems līdz 15.
janvārim, pēc tam tos izskatīs
Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisijas sēdē
un pieņems lēmumu apstiprināt
vai atteikt praktiskās apmācības
īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba
devēju un, ja lēmums būs pozitīvs,
aicinās piedalīties bezdarbnieku
atlasē apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības
īstenošanu.
Detalizēta informācija par
ESF projektu, tā nosacījumiem
un līdzfinansējumu publicēta
NVA mājaslapas www.nva.gov.lv
sadaļā «Darba devējiem».
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Pilsētā remontē
avārijas bedrītes

Īsi
 Centralizētās apkures uzņēmums «Fortum» rīko akciju «Atnes
savu Ziemassvētku eglīti un sasildi
Jelgavu!», kuras laikā jelgavnieki
bez maksas var nodot savu svētku
egli. Akcija ilgs līdz 14. janvārim – šajā
laikā stāvlaukumā pie biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā 73A
novietots speciāls konteiners, kurā
iedzīvotāji var izmest savu svētku eglīti.
«Šādas idejas autori ir paši jelgavnieki.
Nereti mums ir jautāts, vai pēc svētkiem pie mums var atvest eglīti, un nolēmām šim aicinājumam atsaukties,»
stāsta uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa. Konteinerā ievietotās eglītes
tiek sašķeldotas un izmantotas par kurināmo biomasas koģenerācijas stacijā.
«Ir jauki, ja Ziemassvētku eglīte turpina
cilvēkus priecēt arī pēc svētkiem dārzā
vai mežā. Bet, ja tā jāizmet atkritumu
konteinerā, tad labāk eglīti izmantot
lietderīgi,» tā G.Matisa.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojusi labākos autobusa
vadītājus pērnā gada novembrī – tie
ir Andrejs Sviķis un Vadims Zarovskis.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Uzlabojot satiksmes
drošību pilsētas ielās,
kur mainīgajos laikapstākļos pastiprināti veidojas bedres, vairākās
vietās Jelgavā šonedēļ
ar auksto asfaltbetonu
tiek aizpildītas avārijas
bedres, informē Jelgavas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».
«Laikapstākļi pēdējās nedēļās
ir ļoti mainīgi, līdz ar to bedres
veidojas pastiprināti, jo īpaši vietās, kur ceļa segums jau ir bojāts.

Bīstama bedre var izveidoties
pat diennakts laikā,» skaidro
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis,
norādot, ka šonedēļ bedrītes tiek
labotas galvenokārt tranzīta ielās
– Miera, Aizsargu, Satiksmes un
Platones ielā –, kas ir prioritārās,
ņemot vērā satiksmes intensitāti
un brauktuves noslogojumu, kā
arī nedēļas sākumā ir aizpildītas
bīstamākās bedres Prohorova
ielā. «Par satiksmei bīstamām
tiek uzskatītas tās bedres, kas
lielākas par 0,1 kvadrātmetru un
dziļākas par pieciem centimetriem,» piebilst E.Rubenis.

Lai novērstu avārijas situācijas
un gādātu par drošu satiksmi,
kamēr gaisa temperatūra svārstās ap nulle grādiem, bedrīšu
remontam tiek izmantota aukstā
asfalta tehnoloģija – no bedres
tiek izslaucīts ūdens, tad tā apstrādāta ar gāzes degli, ielikts
asfalts un noblietēts. E.Rubenis
uzsver, ka situācijai pilsētas ielās
tiek sekots līdzi nepārtraukti un
nepieciešamības gadījumā bīstamās bedres tiek remontētas arī
citās ielās. Bedrīšu remontu veic
SIA «Kulk».
Par problēmām pilsētas ielu
segumā iespējams ziņot pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

Mainīts 14.A un 22. maršruta autobusu saraksts
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) informē, ka veikti grozījumi
pilsētas autobusu 14.A
un 22. maršrutā. No 1.
janvāra 14.A maršrutā
iekļautas jaunas pieturas, bet 22. maršrutā
mainīts kursēšanas
laiks vakara reisiem.
JAP norāda: lai saskaņotu
14.A autobusa maršruta kursēšanas grafiku ar Jelgavas 6.
vidusskolas nodarbību sarakstu
un gādātu par drošu skolēnu
uzņemšanu un izlaišanu tuvāk

mācību iestādei, 14.A maršruta
līdzšinējais galapunkts «RAF dzīvojamais masīvs (tirgus)» likvidēts un maršruts pagarināts līdz
autobusu pieturai «Bērnudārzs»
pie Pērnavas ielas 24. nama.
Pēc iedzīvotāju lūguma 14.A
maršruts virzienā no RAF dzīvojamā masīva uz Jelgavas centru
novirzīts pa Helmaņa ielu un
Brīvības bulvāri gar Jelgavas
pilsētas slimnīcu. Virzienā uz
RAF dzīvojamo masīvu 14.A
maršruta autobusu kustības
sarakstā iekļautas jaunas autobusu pieturas – «Pērnavas iela
numur 10» un «Bērnudārzs»
Pērnavas ielā 24, bet virzienā uz
Jelgavas centru – autobusu pie-

turas «Pērnavas iela numur 21»,
«Pērnavas veikals», «Akmeņu
iela» un «Slimnīca». No kustības
saraksta izslēgtas pieturas «Helmaņa iela», «Lāčplēša iela» un
«Cietums». Tāpat no 1. janvāra
14.A maršrutā slēgts reisu pagarinājums līdz autobusu pieturai
«Benefice».
Bet 22. maršruta autobusiem
par piecām minūtēm mainīts
līdzšinējā reisa pulksten 20.35
no Jelgavas dzelzceļa stacijas
izbraukšanas laiks. No 1. janvāra
šis reiss no Jelgavas dzelzceļa
stacijas izbrauc pulksten 20.40,
bet reiss, kas līdz šim no Asteru
ielas ceļā devās pulksten 20.48,
tiek uzsākts pulksten 20.53.

Uzņēmums informē, ka A.Sviķis atzīts
par labāko pilsētas pārvadājumos, bet
V.Zarovskis bijis labākais reģionālajos
starppilsētu pārvadājumos. JAP valdes
loceklis Gints Burks norāda, ka arī
2020. gadā tradīcija tiks turpināta un
katru mēnesi uzņēmums nosauks labāko šoferi gan pilsētas pārvadājumos,
gan starppilsētu pārvadājumos, par
kvalitatīvi veiktu darbu viņiem paldies
pasakot ar naudas balvu.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) 10.–12.
klašu skolēnus un profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņus aicina
uz bezmaksas Jauno līderu meistarklasēm. Pirmā nodarbība – 14.
janvārī. Katru mēnesi divus otrdienas
vakarus – no pulksten 16 līdz 18.15
– jaunieši var apgūt kādu līderības
prasmi. Šomēnes nodarbības notiks
14. un 21. janvārī ZRKAC, un tās būs
veltītas mērķu izvirzīšanai, plānošanai
un realizācijai, piedāvājot praktiskus,
radošus un netradicionālus veidus, kā
definēt sasniedzamos mērķus dažādās
situācijās. Jauno līderu nodarbības
ZRKAC ilgs līdz aprīlim. Meistarklases
paredzētas tiem jauniešiem, kas vēlas
būt līderi, iemācīties lemt un atbilstoši
rīkoties, plānot, organizēt un vadīt,
analizēt procesus, kā arī attīstīt savu
personību un jaunas prasmes. Uzzināt vairāk par meistarklasēm un
tām pieteikties var pa e-pastu liga.
damberga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni
63012163, 29543600.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina pievienoties komandā

ELEKTRIĶUS(-ES)

(2 vakances darbam rūpnīcā).
Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba
pienākumus.
Piedāvājam:
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu
(1000–1600 EUR (bruto)) atkarībā no darba
rezultātiem, sociālās garantijas;
• 8 stundu darba dienu;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan
Latvijā, gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: SIA «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads).
Tālrunis saziņai – 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 19).
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Jaunieši apgūst valsts aizsardzības mācību
 Ilze Knusle

Sākot ar 2024./2025. mācību gadu, vidējās izglītības
programmā kā obligātu
mācību priekšmetu plānots iekļaut valsts aizsardzības mācību. Jau otro
gadu skolām pēc pašu
iniciatīvas ir iespēja īstenot
valsts aizsardzības mācību
kā izvēles priekšmetu 10.
klases skolēniem. Šobrīd to
var apgūt 60 Latvijas skolās, tostarp Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, kas ir
vienīgā izglītības iestāde
mūsu pilsētā, kurā tiek
piedāvāta šī programma.
«Valsts aizsardzības mācības programma un mērķi sakrīt ar mūsu
skolas ideju audzināt atbildīgu, lepnu
un pārliecinātu jaunieti, tāpēc nolēmām iesaistīties šajā pilotprojektā.
Saskatījām to arī kā iespēju tikt pie
labiem speciālistiem jomās, kurās
mums pašiem varbūt nav tik labu
zināšanu. Skolēniem ar paaugstinātu
motivāciju tiek piedāvātas papildu
fiziskas aktivitātes, nodarbībās tiek
izmantota arī pārbaudīta līderības
un komandas veidošanas metodika.
Valsts aizsardzības mācība audzina
patriotus, veido atbildīgu jauno paaudzi un līderus, māca darboties komandā – tās ir vērtības un prasmes,
ko savos skolēnos attīstām tāpat, bet
ar citām metodēm, un reizēm tas prasa arī papildu līdzekļus. Par Latvijas
valsti jārūpējas ne tikai vārdos un
teorijās. Kāpēc jāgaida 2024. gads?»
lēmumu iesaistīties pilotprogrammā
skaidro Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.

Lai jaunieši gūtu labāku priekšstatu par to, kas ir valsts aizsardzības mācība, 15. novembrī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pagalmā notika
pasākums devīto klašu skolēniem, kuri drīz būs izvēles priekšā – apgūt vai neapgūt šo mācību. Skolēni varēja pārbaudīt savas prasmes pirmās
palīdzības sniegšanā, mezglu siešanā un citās praktiskās lietās.
Foto: Ivars Veiliņš un no O.Karla personīgā arhīva
Jauns ardzes centra instruktori.
Saskaņā ar izstrādāto plānu skolēni
valsts aizsardzības mācību apgūs divus gadus: vispārizglītojošās vidējās
mācību iestādēs – 10. un 11. klasē,
savukārt vidējās profesionālās izglītības iestādēs – 2. un 3. kursā. Mācību
metode izglītības iestādēs neatšķiras
– 72 mācību stundas katra mācību
gada ietvaros, vienu mācību dienu
(astoņas mācību stundas) mēnesī
veltot valsts aizsardzības mācībai.
Savukārt vasaras brīvlaikā jauniešiem būs iespēja piedalīties praktisko
iemaņu nometnēs.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā
valsts aizsardzības mācību apgūst 33
skolēni no trim desmitajām klasēm.

Paraugs arī tad, ja nav formā

Spīdolas Valsts ģimnāzijā valsts
aizsardzības mācību pasniedz instruktors Oskars Karls, kurš šo
Mācīsies divus gadus
priekšmetu māca arī Jelgavas novada
Valsts aizsardzības mācību izglī- Kalnciema vidusskolā. «Galvenie
tības iestādēs skolēniem pasniedz valsts aizsardzības mācības mērķi ir

pilsoniskās apziņas veidošana, patriotiskā audzināšana, valsts aizsardzībai
nepieciešamo prasmju, līderības un
saliedētības attīstīšana,» viņš stāsta.
Instruktors vērtē, ka šobrīd jauniešiem ir interese par šo priekšmetu
un tajā apgūstamajām lietām, jo tas
viņiem ir kas jauns, tomēr, viņaprāt,
programmā vajadzētu iekļaut vairāk
praktisku nodarbību. «Divu dienu
pārgājienā ar nakšņošanu skolēni
mācījās pārvarēt iekšējās bailes,
atrodoties tumsā mežā, mācījās iekurt ugunskuru bez sērkociņiem un
šķiltavām, kā rīkoties un nodot informāciju tālāk, ja nav mobilo telefonu.
Tādās aktivitātēs attīstās arī jauniešu
līderība. Savukārt patriotiskā audzināšana notiek, piedaloties Lāčplēša
dienas lāpu gājienā Jelgavā un 18.
novembra militārajā parādē Rīgā,
apmeklējot piemiņas pasākumus un
vietas,» stāsta instruktors. Tāpat
jaunieši apguvuši reglamentu par
formas nēsāšanu, piemēram, kādus
pienākumus tā uzliek, kā pret to jā-

attiecas, kādu disciplīnu tā pieprasa,
ierindas mācību, militāro topogrāfiju.
«Tas, ko es vēlos iemācīt saviem
audzēkņiem, ir apziņa, ka viņi ir paraugs citiem, ne tikai uzvelkot formu,
bet arī tad, ja tās mugurā nav. Ja forma pieprasa būt kārtīgam, sakoptam
un pieklājīgam, tad tādam jābūt arī
civilajās drēbēs,» spriež O.Karls.

Liek arī atzīmes

Tā kā valsts aizsardzības mācība
ir viens no mācību priekšmetiem,
arī tajā tiek liktas atzīmes. Spīdolas
Valsts ģimnāzijas skolēnu vērtējums
1. semestrī ir no sešām līdz 10 ballēm.
Savukārt skolotāji, kuru audzināmie apgūst valsts aizsardzības mācību, novērojuši izmaiņas jauniešos
– viņi kļūst atbildīgāki, apzinīgāki,
mērķtiecīgāki un apgūst arī tādas
prasmes, kas nepieciešamas ikdienā
un skolā. Tas notiek it kā nesaistīti
ar skolu un mācību procesu, bet tieši
stundās pedagogi redz progresu – tie,
kuriem bija grūtības koncentrēties,

kļūst strukturētāki, tie, kuriem grūti
sastrādāties ar citiem, kļūst atvērtāki, tie, kuriem grūtības rada izvēle
un konkrētība, kļūst mērķtiecīgāki.

Laba platforma nākotnei

Jāuzsver, ka dalība valsts aizsardzības mācības praktiskajās nometnēs
skolēnam var kalpot kā priekšrocība
Nacionālās aizsardzības akadēmijas iestājpārbaudījumos. Iegūstot
vienlīdzīgu iestājpārbaudījumu rezultātu, skolēns, kurš apguvis valsts
aizsardzības mācību, var tikt identificēts kā prioritāte, salīdzinot ar
citu kandidātu, stāsta Jaunsardzes
centra Plānošanas un organizācijas
departamenta Plānošanas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa. Savukārt Iekšlietu
ministrijas mācību iestādes, tajā
skaitā Valsts policijas koledža, 2020.
gada sākumā tiks lūgtas izvērtēt, vai
valsts aizsardzības mācību apguvušam skolēnam būtu piemērojamas
priekšrocības iestājpārbaudījumos.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolēni vērtē valsts aizsardzības mācību
Hanna:
– Varētu teikt, ka es
ielēcu pēdējā vilcienā,
jo apgūt valsts aizsardzības mācību izlēmu
vien tad, kad mācību
gada sākumā skolā
viesojās instruktors.
Bet pēc pirmā aicinājuma pacelt roku tiem,
kuri vēlētos apgūt šo
priekšmetu, es to neizdarīju. Tikai tad, kad tika
dalītas pieteikuma anketas, nolēmu, ka arī to vēlos.
Sākumā tā vairāk bija doma pārbaudīt savus spēkus,
bet tagad esmu ar to visu tik ļoti aizrāvusies, ka savu
nākotni sāku saistīt ar militāro jomu. Tas, ka būšu
mediķe, man jau bija skaidrs, stājoties vidusskolā,
bet tagad arvien vairāk sliecos uz to, ka es varētu būt
mediķe armijā. No valsts aizsardzības mācības pagaidām spilgtākie iespaidi ir pēc divu dienu pārgājiena
ar nakšņošanu mežā kopā ar Kalnciema vidusskolas
jauniešiem. Mēs bijām svešā vietā, tumsā, ar dažiem
es pat līdz tam runājusi nebiju, bet tobrīd cits citam
palīdzējām nest mantas, pagatavot ēst, ierīkot guļvietas. Pēc šī pārgājiena esam kļuvuši saliedētāki,
kā viena brālība, un tā ir ļoti laba sajūta. Esmu arī
novērojusi, ka mainās cilvēki, piemēram, ne tas
paklausīgākais klases puisis kļuvis daudz nopietnāks
un citādāk sācis izturēties pret dzīvi.

Rūdolfs:
– Pēc vidusskolas plānoju
stāties Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un kļūt
par gaisa spēku karavīru.
Aviācija un militārā joma
ir tās, kas mani saista, un
šobrīd apgūstu arī pilota prasmes. Kad mums
piedāvāja izvēlēties valsts
aizsardzības mācību, pirmais, ko nodomāju: tas būs forši un interesanti. Turklāt
agrāk biju darbojies Jaunsardzē un apmēram nojautu, kas
mūs te varētu sagaidīt. Toreiz izturēju vien dažus mēnešus,
jo man laikam īsti nebija skaidrs, ko gribu, bet tagad man
ir pavisam cita apņēmība. Es pat skolas balli iemainīju pret
jaunsargu nometni. Padomāju: pēc desmit gadiem tādu
balli pat neatcerēšos, bet šādā nometnē piedalīšos pirmo
reizi. Tur man bija daudz iespaidu, pirmo reizi šāvu ar mazkalibra ieroci, iepazinu jaunus draugus un izturēju atlasi, lai
piedalītos militārajā parādē Rīgā 18. novembrī. Gājām no
11. novembra krastmalas līdz Dailes teātrim – tu soļo, cilvēki
ielas malās un pie TV uz tevi skatās. Ļoti patika tā sajūta.
Es arī sāku pierast pie tā, ka formastērps uzliek atbildību –
nevari darīt nepareizi, ir jārāda piemērs, teiksim, nevar iet
pāri ielai pie sarkanās gaismas. Esmu arī mainījis attieksmi
pret skolu – zinu, kuri priekšmeti man būs nepieciešami
nākotnē, un tiem pievēršos nopietnāk nekā agrāk. Varētu
teikt, ka mans mācīšanās process kļuvis mērķtiecīgāks.

Kristaps:
– Kad stājos Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
10. klasē, nezināju, ka te
būs iespēja apgūt valsts
aizsardzības mācību un
par to domājis nebiju.
Mācību gada sākumā,
kad bija jāpiesakās, klasesbiedrs mani pamudināja,
un es piekritu. Vēlāk, mājās vēlreiz kārtīgi apdomājot, kam esmu piekritis, secināju,
ka izdzīvošanas prasmes, ko apgūšu, noderēs. Atzīšos, sākumā bija nedaudz bail no instruktora, jo viņš ir ļoti stingrs,
bet, ja klausies un nerunā pretī, nav tik traki. Tāpat tagad
redzu, ka valsts aizsardzības mācība liek mums pārvarēt
dažādas grūtības. Pēc mūsu pirmā divu dienu pārgājiena
man ir gandarījums, ir pabeigta darba sajūta, jo izrādījās,
ka es to varu izturēt, es to varu izdarīt. Man tas bija svarīgi,
jo vienmēr visu cenšos darīt par simts procentiem. Citreiz
esmu slinks, velku visu garumā un daru pēdējā brīdī, bet
tagad mēģinu neko neatlikt uz pēdējo brīdi un izdarīt
laikus, jo nekad nevar zināt, kā notikumi attīstīsies, un
var nenotikt tā, kā plāno tu. Man arī nepatīk izcelties, un
formastērps ļauj saplūst ar citiem. Bet lielākais ieguvums
no valsts aizsardzības mācības ir tas, ka man pavērusies
jauna nākotnes perspektīva – vēlos kļūt par automehāniķi
un tagad redzu, ka laba alternatīva var būt automehāniķa
darbs armijā.

Ērika:
– Man patīk kas neierasts, patīk, ka var
izpausties, patīk tas,
kā nav ikdienā, tāpēc
jau pavasarī izlēmu,
ka apgūšu valsts aizsardzības mācību.
Turklāt es uzskatu, ka
viss, ko reiz iemācies,
dzīvē noderēs. Būtiski
šķiet arī tas, ka šajā priekšmetā apgūtās prasmes
dos man lielāku iespēju izdzīvot X stundā – nekad
nezini, kas var atgadīties, un ir svarīgi, lai izšķirošajā
brīdī galvā nav izmisuma un haosa. Man reizēm
ir arī grūti sastrādāties grupā, jo citi ne vienmēr
izdara to, kas no viņiem tiek sagaidīts, tāpēc labāk
ir paļauties uz sevi. Bet aktivitātes, ko kopā darām
valsts aizsardzības mācībā, man māca samierināties
ar to, ka katrs ir tāds, kāds ir, un ka ne vienmēr citi
uzdevumu paveiks tā, kā to esmu iecerējusi es.
Vienlaikus tas norūda nervus, un esmu jau novērojusi, ka arī klasē darbs grupās man sāk padoties
labāk. Valsts aizsardzības mācību uztveru kā vienu
no mācību priekšmetiem skolā, kurā apgūstu ko
jaunu, un savu nākotni ar militāro jomu nesaistu.
Manuprāt, to var darīt tikai tad, ja cilvēks ir gatavs
tam ziedot savu ķermeni, prātu un sirdi.

Skolēni, kuri izvēlējušies valsts
aizsardzības
mācību, ne tikai
apgūst militārās
pamatprasmes,
piemēram, ierindas mācību,
izdzīvošanu, pirmo palīdzību,
ieroču mācību,
bet arī attīsta līderības,
komunikācijas,
sadarbības
prasmes, kas
ikvienam noder
ikdienā.
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Sveikti 2019. gada labākie sportisti un treneri
Izvērtēts aizvadītais sporta gads
Jelgavā, un 20. reizi pasākumā
«Sporta laureāts» sveikti labākie
pilsētas sportisti un treneri, pasniedzot balvas astoņās nominācijās, piešķirot trīs speciālbalvas
un sakot paldies par ieguldījumu
sportā. «Aizvadītais gads spor
tiskajā ziņā bijis bagāts. Visspilgtākais notikums pilsētas sporta
dzīvē bija Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, kas notika Jelgavā un
vienlaikus bija arī pārbaudījums
mūsu organizatoriskajām spējām. Pierādījām, ka Jelgava var
sarīkot šāda mēroga sporta pasākumu, un par to paldies ikvienam
iesaistītajam, tomēr vislielākais
paldies ir jāsaka sportistiem
un viņu treneriem par darbu
un uzrādītajiem rezultātiem,»
uzrunājot sportistus, norādīja
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Jāpiebilst, ka pērn
Jelgavas sportisti startējuši un
guvuši panākumus gan pasaules,
gan Eiropas mēroga sacensībās,
tostarp izcīnījuši medaļas II Eiropas spēlēs, pilsētā notikuši ap
600 dažādu sporta pasākumu,
bet šis gads būs liels izaicinājums
– gada centrālais notikums ir Tokijas olimpiskās spēles, un arī divi
Jelgavas sportisti cīnīsies par ceļazīmi uz tām. Bet olimpisko gadu
izjutīs arī citi, jo daudzos vasaras
sporta veidos starptautisko sacensību kalendārs tiks pakārtots
olimpiskajām spēlēm un prasīs
zināmu pielāgošanos un pareizu
treniņu procesa plānošanu.

Aizvadītais gads visražīgākais
bijis 3x3 basketbolam – tieši
šī sporta veida pārstāvji Liene
Stalidzāne un Edgars Krūmiņš
atzīti par gada labākajiem sportistiem olimpiskajos sporta
veidos. «Aizvadītā sezona bija
smaga, bet vislabākā no manām
trīs sezonām 3x3 basketbolā,»
vērtē Edgars, papildinot, ka
2020. gads būs vēl sarežģītāks
un nozīmīgāks, jo ir olimpisko
spēļu gads, un Edgars cīnīsies
par iespēju tajās piedalīties.
«Decembrī jau atsākām trenēties, strādājām pie fiziskās sagatavotības un janvārī startēsim
Krievijas čempionāta posmos.
Svarīgākās sacensības mums būs martā – Indijā notiks olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs,» stāsta sportists. Savukārt Lienes galvenais mērķis šogad ir pierādīt
galvenokārt sev, ka pērn izcīnītā bronza Eiropas čempionātā nebija nejaušība.
«Lai arī daudzi neticēja, pagājušā gada Eiropas čempionātā parādījām, uz ko
esam spējīgas. Mēs zinājām: ja spēlēsim savu labāko basketbolu, ar nezūdošu
neatlaidību un kā viens vesels, tad varam iespēt daudz,» tā Liene.
Pretendents dalībai olimpiskajās spēlēs ir arī
karatists Kalvis Kalniņš, kurš par sasniegumiem
aizvadītajā gadā saņēma Sporta servisa centra
speciālbalvu. Viņam jau no janvāra paredzēts
saspringts sacensību grafiks, lai krātu reitinga
punktus, kas būs nepieciešami kvalifikācijai uz
spēlēm. Ja Kalvim neizdosies tikt uz Tokiju šādā
veidā, tad maijā viņš piedalīsies olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīrā, kur viņam būs jāstartē jaunā
svara kategorijā, jo olimpiskajās spēlēs nebūs piecas svara kategorijas, bet tikai trīs – Kalvis startēs
kategorijā līdz 67 kilogramiem, nevis līdz 60 kilogramiem, kā ierasts. «Varētu
teikt, ka aizvadītajā sezonā man neveicās ar izlozi, jo daudzās sacensībās jau
pirmajās kārtās nācās cīnīties ar ļoti spēcīgiem un titulētiem sportistiem.
Bet jāsaka, ka Premjerlīgas posmos startē tikai pasaules top 100 karatisti un
svarīga ir katra cīņa, katrs punkts,» tā sportists.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) speciālbalvu,
ko pasniedza LOK izpildkomitejas loceklis Andris
Rāviņš, saņēma BMX treneris Uldis Balbeks, kura
audzēkņi pērn ar labiem
panākumiem startējuši
gan Latvijas, gan Eiropas,
gan pasaules čempionātā,
un viņa perspektīvākā
audzēkne Paula Zavinska
saņēma balvu par sasniegumiem sportā. «2020.
būs grūts gads, jo saistībā ar olimpiskajām spēlēm pasaules čempionāts
notiks jau maijā, nevis jūlijā, kā parasti. Ieguvēji būs to valstu pārstāvji,
kuri var trenēties visu gadu. Turklāt čempionāts notiks ASV, kas ir tālu,
tāpēc arī mazāk sportistu varēs uz to aizbraukt,» stāsta treneris. Viens no
trenera mērķiem jaunajā sezonā būs palīdzēt Paulai veiksmīgi pāriet no
bērnu uz jauniešu sportu. «Šogad gribu aizstāvēt savu pasaules čempionāta bronzas medaļu, kā arī pacīnīties par čempiones titulu,» piebilst Paula.
«Sporta laureāts» nav iedomājams
bez peldētājiem, un arī šoreiz par
augstiem sasniegumiem sveikts
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas peldētājs Jevgeņijs Boicovs
un viņa trenere Astra Ozoliņa.
«Peldu apmēram 15 gadus, un
2019. man bija labākais gads,»
saka sportists. Viņa spēcīgākā distance ir 100 metri brīvajā stilā, un
Jevgeņija mērķis ir labot Latvijas
rekordu šajā distancē. «Lai labotu
rekordu, man pietrūkst pusotras
sekundes. Tas nav maz, bet nav arī
neiespējami,» spriež peldētājs, un viņa trenere papildina, ka bez smaga
darba rezultāti nav sasniedzami. «Tāpat ir svarīgi, lai sportistu atbalstītu
ģimene. Ir bijuši gadījumi, ka mani audzēkņi apprecas un pamet sportu,
jo otra pusīte to neatbalsta,» piebilst A.Ozoliņa.
Sagatavoja Ilze Knusle, foto Ivars Veiliņš

SPORTA LAUREĀTS 2019
Nominācija

Laureāts

3. vieta FIBA Eiropas kausa izcīņā

Gada sportists olimpiskajos sporta veidos

Edgars Krūmiņš,
3x3 basketbols

Uzvarējis tālmetienu konkursā FIBA pasaules tūres superfinālā
(atkārtojot pasaules rekordu)

Gada treneris olimpiskajos sporta veidos

Sergejs Bobkovs, Jelga- 2019. gada sezonā seši Sergeja Bobkova audzēkņi pārstāvēja Latvijas
vas BJSS kanoe airēšanas izlasi gan Eiropas, gan pasaules mēroga sacensībās. Viņa audzēkņi
treneris
arī 28 reizes kļuva par Latvijas čempioniem savā vecuma grupā

Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos

Andris Grīnfelds, enduro,
«CEC I.S. Racing»

1. vieta Latvijas čempionāta absolūtajā kopvērtējumā enduro E2 klasē
2. vieta Baltijas čempionātā enduro E2 kopvērtējumā

Ivo Šteinbergs, enduro,
«CEC I.S. Racing»

Andra Grīnfelda treneris, turklāt Ivo Šteinbergs tikai pirms gada
pabeidza profesionālo sportista karjeru, sasniedzot savu visu laiku
labāko rezultātu. A.Grīnfelda sasniegtie rezultāti šosezon apliecina,
ka I.Šteinbergs arī kā treneris spēj veiksmīgi nodot savu pieredzi
un zināšanas audzēkņiem

Gada sportiste olimpiskajos sporta veidos

Gada treneris neolimpiskajos sporta veidos

Par ieguldījumu sportā

Gada sporta spēļu komanda

Gada sporta skolotājs

Gada perspektīvākais sportists

Māra Bolšteina,
orientēšanās sports,
OK «Alnis»

Jelgavas Sporta servisa centra speciālbalva

Latvijas Olimpiskās komitejas speciālbalva

Orientēšanās Mārai Bolšteinai ir visa viņas dzīve. Kā viņa pati teic,
ģimenes dzīve ir pakārtota sacensību kalendāram. Pirmā saikne
ar orientēšanās sportu M.Bolšteinai bija 1967. gadā pasākumā
«Tūrisma salidojums». Pēc Vislatvijas orientēšanās sacensībām,
kas notika 1988. gadā, radās ideja par OK «Alnis» izveidi un
orientēšanās seriāla organizēšanu. Kopš 1990. gada Māras un viņas
dzīvesbiedra Aļģirda Bolšteina vadībā šīs sacensības kļuvušas par
tradīciju un notiek vēl joprojām no aprīļa līdz septembrim visām
vecuma grupām. M.Bolšteina ir aktīva veterānu un senioru sporta
pasākumu dalībniece, guvusi arī sportiskus panākumus valsts un
starptautiska mēroga sacensībās – viņa ir trīskārtēja pasaules
čempione un četrkārtēja Eiropas čempione rogainingā

Hokeja komanda
«Zemgale/LLU»

Komanda galvenā trenera Valērija Kuļibabas vadībā 2018./2019.
gada sezonā «Optibet» hokeja līgā izcīnīja 3. vietu

Gints Veinbergs,
Jelgavas tehnikums

Pēdējo trīs gadu laikā Jelgavas tehnikuma jaunieši arvien aktīvāk
iesaistās Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiādes sacensībās – tas
ir sporta skolotāja Ginta Veinberga mērķtiecīga darba rezultāts.
Skolotājs mīl un ciena audzēkņus, motivē jauniešus rezultāta
sasniegšanai. Jelgavas vārds izskan arī profesionālās izglītības
sporta kluba «AMI» rīkotajās sacensībās Latvijā

Māra Anna Zīverte,
vieglatlētika,
Jelgavas BJSS

1. vieta Baltijas U-18 čempionātā 300 m skrējienā un 4x100 m
stafetes skrējienā
Eiropas Jaunatnes olimpiskā festivāla 2019 dalībniece
1. vieta Baltijas U-18 komandu čempionātā 4x400 m stafetes
skrējienā, 2. vieta 100 m skrējienā un 4x100 m stafetes skrējienā
1. vieta Latvijas U-18 čempionātā 100 m skrējienā un 400 m
barjerskrējienā

Kalvis Kalniņš, karatē

SPORTISTI
Armands Seņkāns, 3x3 basketbols, BK «Jelgava/LLU»

2. vieta II Eiropas spēlēs

Roberts Lagzdiņš, kanoe airēšana, Jelgavas BJSS

II Eiropas spēļu dalībnieks C-1 1000 m
Eiropas U-23 čempionāta finālists C-1 1000 m
Latvijas U-23 čempions C-1 1000 m
Latvijas čempions C-1 1000 m un 500 m, C-2 200 m un C-1 4x200 m stafetē

Jūlija Gutova, kanoe airēšana, Jelgavas BJSS

Eiropas U-23 čempionāta fināliste C-1 500 m
Pasaules čempionāta dalībniece C-1 500 m un 200 m
Pasaules U-23 čempionāta dalībniece C-1 200 m un 500 m
Latvijas čempione C-1 200 m un 500 m
Latvijas U-23 čempione C-1 200 m un 500 m

Vanesa Buldinska, BMX, Jelgavas BJSS

3. vieta Eiropas kausa 6. posmā elites grupā

Karolīna Mizūne, mākslas vingrošana, Jelgavas BJSS

3. vieta FIG starptautiskajās sacensībās «Christmas nitra 2019, 1st Fig&20th international invitational» vingrojumā ar bumbu
Pasaules čempionāta dalībniece mākslas vingrošanā

Paula Zavinska, BMX, Jelgavas BJSS

3. vieta pasaules čempionātā G13 vecuma grupā

1. vieta starptautiskās sacensībās «Rīgas sprints» 50 m brasā
Jevgeņijs Boicovs, peldēšana, Jelgavas Specializētā Latvijas čempions 50 m brasā
peldēšanas skola
Latvijas Sporta federāciju padomes sporta stipendijas ieguvējs 2019./2020. studiju gadam
30. pasaules vasaras universiādes dalībnieks

TRENERI
Laila Nagle, vieglatlētika, Jelgavas BJSS

Aizvadītajā sezonā četri Ulda Balbeka audzēkņi iekļuva pasaules
čempionāta finālā. Jāatzīmē Paulas Zavinskas izcīnītā 3. vieta G13
grupā, pirmo reizi kāpjot uz pjedestāla. Desmit trenera audzēkņi
iekļuva Eiropas čempionāta finālā, pieci kļuva par Latvijas čempioniem savā vecuma grupā

Izvirzīta Eiropas Vieglatlētikas apbalvojuma saņemšanai par trenera darbu 2019. gadā.
Lailas Nagles audzēkne Māra Anna Zīverte deva ieguldījumu un svarīgus punktus
Latvijas izlasei Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā, Eiropas komandu čempionātā,
Prezidenta balvas sacensībās, Baltijas U-18 čempionātā un daudzcīņas komandu
čempionātā U-18 grupā

Trenera vadībā BK «Jelgava/LLU» 2018./2019. gada sezonā Latvijas Basketbola līgas
Gatis Justovičs, basketbols, Jelgavas BJSS un BK
2. divīzijas čempionātā izcīnīja 3. vietu, savukārt VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē
«Jelgava/LLU»
Jelgavas BJSS zēnu komanda triumfēja 3x3 basketbolā
Valērija Kuļibabas vadībā HK «Zemgale/LLU» 2018./2019. gada sezonā «Optibet»
Valērijs Kuļibaba, HK «Zemgale/LLU» un Jelgavas Ledus
hokeja līgā ieguva 3. vietu.
sporta skola
Latvijas U-20 valstsvienības izlases treneris
Irina Smelova, mākslas vingrošana, Jelgavas BJSS

Irinas Smelovas audzēknei Karolīnai Mizūnei pērn pirmo reizi karjerā izdevās kāpt uz goda
pjedestāla Starptautiskās vingrošanas federācijas augsta ranga sacensībās mākslas
vingrošanā

Astra Ozoliņa, peldēšana,
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Astras Ozoliņas audzēknis Jevgeņijs Boicovs šosezon vairākkārt apliecinājis, ka ir spējīgs
cīnīties par augstākajām vietām gan nacionālā, gan starptautiska mēroga sacensībās

Oļegs Kubarevs, futbols, FK «Jelgava»

Oļega Kubareva vadībā FK «Jelgava» 2019. gada sezonā iekļuva Latvijas kausa finālā

Edmunds Jansons,
pauerliftings, klubs «Apolons»

Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons» dibinātājs, sacensību rīkotājs un treneris ar 45 gadu
pieredzi dzelžu sportā. Veicinājis svarcelšanas un pauerliftinga attīstību un popularitāti
Jelgavā un Latvijā. 1986. gadā pēc Edmunda Jansona iniciatīvas tika nodibināta Latvijas
Pauerliftinga federācija (toreiz – Latvijas Spēka trīscīņas federācija), par kuras prezidentu
arī tika ievēlēts. 21 gada laikā prezidenta amatā ir paveikts daudz, īpaši jāizceļ 2000. gadā
Jelgavā notikušais Eiropas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus, kurā piedalījās sportisti
teju no 30 valstīm. Paralēli darbam federācijā E.Jansons turpināja trenera profesionālo
darbību. Viņa audzēkņi labojuši daudzus Latvijas un pasaules rekordus, izcīnījuši godalgotas
vietas un uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus gan Eiropas, gan pasaules mēroga sacensībās

Romāns Panteļejevs,
daiļslidošana, Jelgavas Ledus sporta skola

Romāna Panteļejeva audzēknis Kims Georgs Pavlovs izcīnīja 4. vietu Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiskajā festivālā daiļslidošanā. Sportists diemžēl ir beidzis savu profesionālo sportista karjeru, jo nolēmis nopietni pievērsties mācībām

1. vieta II Eiropas spēlēs kumite disciplīnā svara kategorijā līdz 60 kg
3. vieta Premjerlīgas posmā kumite disciplīnā svara kategorijā līdz
60 kg

Edgars Bergs, vieglatlētika 3. vieta lodes grūšanā 8. pasaules spēlēs «IWAS World Games»
(pielāgotais sports),
Jelgavas Vieglatlētikas klubs

Uldis Balbeks, BMX treneris

PAR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM SPORTĀ

Sasniegumi

Liene Stalidzāne,
3x3 basketbols
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Skolēni var piedalīties
kolāžu konkursā par Ledus
skulptūru festivāla tēmu
 Emīls Rotgalvis

Jau astoto gadu pēc
kārtas, gatavojoties Starptautiskajam ledus skulptūru
festivālam Jelgavā,
1.–4. klašu kolektīvi
aicināti piedalīties
kolāžu konkursā.
Darbus var iesniegt
līdz 16. janvārim,
interpretējot tēmu
«Mani supervaroņi».
Konkursa galvenā
balva ir iespēja kopā
ar visu klasi apmeklēt Baltijā vērienīgāko ziemas notikumu
– Starptautisko ledus
skulptūru festivālu.
Pašvaldības iestāde «Kultūra» 1.–4. klašu kolektīvus
aicina piedalīties 22. Starptautiskā ledus skulptūru
festivāla kolāžu konkursā.
Darbam jābūt A2 formātā,
bet tā izveidē var tikt izmantoti visdažādākie materiāli
un tehnika. Kolāžai gan jābūt
pietiekami vieglai, lai to ērti
varētu piestiprināt pie sienas.

Kopā ar darbu nododama tam
otrā pusē pielīmēta aizpildīta
anketa. Tā kopā ar papildu
informāciju par konkursa
nosacījumiem pieejama nolikumā (http://kultura.jelgava.
lv/regulations).
Konkursa uzvarētāji saņems apmaksātu braucienu
visai klasei uz 22. Starptautisko ledus skulptūru festivālu,
kas no 7. līdz 9. februārim
norisināsies Jelgavā. Ja pirmo
vietu iegūs klase no Jelgavas,
tā balvā saņems autobusu
klases ekskursijai, kā arī ielūgumus uz Ledus skulptūru
festivālu.
Darbus A2 formātā līdz
16. janvāra pulksten 12 var
iesniegt «Kultūras» dežurantam Krišjāņa Barona ielā 6 ar
norādi «Gundaram Caunem»
vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs – 15. janvāris) uz adresi
«Kultūra», Krišjāņa Barona
iela 6, Jelgava, LV-3001, ar norādi «Skolēnu kolāžu konkursam «Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls Jelgavā»».
Jautājumu gadījumā var sazināties pa e-pastu Gundars.
Caune@kultura.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes
Ekonomikas sektora ekonomista amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt pašvaldības kapitālsabiedrību katra ceturkšņa saimnieciskās darbības ekonomisko rezultātu analīzi;
2. sagatavot pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai
pieder kapitāla daļas vai akcijas, gada pārskatu ekonomisko rādītāju analīzi, izvērtēt
kapitālsabiedrību finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijās
noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu;
3. veikt pašvaldības piešķirtā finansējuma pamatkapitāla palielināšanai un dotāciju
līdzekļu izlietojuma uzraudzību pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās,
kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai akcijas;
4. piedalīties Jelgavas pilsētas ekonomikas attīstības koncepcijas aktualizācijā un
pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.
Prasības:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu menedžmentā;
2. vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze grāmatveža amatā (par priekšrocību tiks uzskatīts
darbs pašvaldību vai valsts kapitālsabiedrību darbības uzraudzībā);
3. prasme izteikt un aizstāvēt viedokli.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.
kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektora ekonomista amata konkursam»
vai pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz 2020. gada 24. janvārim (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām: 63005518, 63005528, e-pasts: lija.golubeva@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 12.1. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas
amplitūdu no 1134 līdz 1287 EUR.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases
konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Biedrība «Latvijas jauno zemnieku klubs» (reģ.Nr.40008002211)
piedāvā darbu IZPILDDIREKTORAM(-EI).
Galvenie pienākumi:
• korespondences pārvaldīšana (e-pasti,
vēstules, zvani);
• biroja un tā aprīkojuma uzturēšana kārtībā;
• pasākumu organizēšana un komandas vadīšana;
• projekta pieteikumu un gada atskaišu
sagatavošana;
• mājaslapas un sociālo tīklu pārvaldība,
publicitātes nodrošināšana;
• lietvedības kārtošana atbilstoši LR likumdošanai;
• ikmēneša sēžu organizēšana un protokolēšana;
• komunikācija ar biedriem un sadarbības
partneriem;
• biedru datubāzes uzturēšana.
Prasības:
• vēlama pieredze biroja darba organizēšanā
vai projektu vadīšanā;
• «MS Office» prasmes lietotāja līmenī;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas
mutiski un rakstiski;
• uz sadarbību orientēta personība;

• spēja pielāgoties un patstāvīgi plānot savu laiku;
• precizitāte un can do attieksme;
• izpratne par nevalstisko organizāciju darbu un/
vai lauksaimniecību tiks uzskatīta par priekšrocību;
• prasme strādāt ar attēlu apstrādes
programmām tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• atsaucīgu kolektīvu;
• atalgojumu 800 EUR (bruto);
• apmaksātu darba telefonu;
• ērtu biroju Jelgavas centrā;
• profesionālās un personiskās izaugsmes
iespējas;
• jaunus kontaktus un pieredzi;
• iespēju darbu apvienot ar maģistra studijām.
Pieteikties līdz 31. janvārim, CV un motivācijas vēstuli sūtot pa e-pastu jzk@jzk.lv.
Biedrība «Latvijas jauno zemnieku klubs» ir brīvprātīga
nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies
jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti,
kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība.

Ceturtdiena, 2020. gada 9. janvāris

Starp labākajiem diktāta
rakstītājiem – arī jelgavnieks
 Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

Novembrī 29 cilvēki
Jelgavā klātienē piedalījās 5. pasaules diktāta latviešu valodā
rakstīšanā, bet vēl 31
jelgavnieks to rakstījis tiešsaistē. Kopumā
no 2042 dalībniekiem
visā pasaulē seši diktātā nebija pieļāvuši
nevienu kļūdu – viņu
vidū arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
12. klases skolnieks
Ernests Kancēvičs.
Labāko rezultātu Jelgavā un
vienlaikus arī visu rakstītāju
vidū uzrādīja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolnieks E.Kancēvičs. Viņš stāsta,
ka piedalīties motivējusi skolotāja Ilze Ulmane un diktāts bijis
labs pārbaudījums sev pašam,
tuvojoties vidusskolas noslēguma eksāmeniem. «Piedalīties
bija visai spontāns lēmums, bet
jāsaka liels paldies skolotājai, jo
tieši viņa ielikusi zināšanas un
motivēja pamēģināt. Tuvojas eksāmeni, tāpēc gribēju pārbaudīt
savus spēkus. Protams, rakstot
izjutu spiedienu un stresu, bet
kopumā izbaudīju pasākumu un
tā gaisotni. Svarīgākais pat nebija rezultāts, bet iespēja sevi pārbaudīt,» stāsta vidusskolnieks,
piebilstot, ka ir ļoti pārsteigts
par rezultātu, jo prognozējis, ka

būs pieļāvis vismaz divas kļūdas.
Ernests ir vienīgais pasaules
diktāta dalībnieks no Jelgavas,
kurš nepieļāva nevienu kļūdu.
Vidējais pieļauto kļūdu daudzums rakstītāju vidū pilsētā
bija 13, kas ir labāks rezultāts
par visu rakstītāju vidējo rādītāju
– 18 kļūdām. Vidēji jelgavnieki
diktātā pieļāva astoņas interpunkcijas un piecas ortogrāfijas
kļūdas. 12 no rakstītājiem bija
vīrieši, 48 – sievietes, vidējais
rakstītāju vecums – 41 gads.
Trīs diktāta rakstītāji Jelgavā
bijuši ar pamatskolas izglītību,
pieci – ar vidusskolas izglītību,

deviņi – ar bakalaura grādu, kā
arī 10 maģistri un divi doktori.
Astoņi diktāta dalībnieki nav
norādījuši savu izglītības līmeni,
informē diktāta idejas autore
Olga Sukonnikova.
Kopumā diktāta rakstītāju
vidū bija 1688 jeb 84 procenti
sieviešu un 320 jeb 16 procenti
vīriešu. Jaunākā dalībniece bija
astoņus gadus veca cēsniece, bet
vecākais dalībnieks – 74 gadus
vecs rīdzinieks. Kopumā tika
saņemti darbi no 26 valstīm.
Vairums to rakstīja Latvijā, bet
saņemti darbi arī no Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Beļģijas,

Norvēģijas, Nīderlandes un
citām valstīm. Diktātu rakstījuši
arī dalībnieki ASV un Taivānā.
Jāatgādina, ka diktātu klātienē bija iespēja rakstīt desmit Latvijas pilsētās. Interesenti rakstīja
aptuveni 300 vārdu garu diktātu
ar virsrakstu «Sēņu diktāts», ko
īpaši šim notikumam radījusi
rakstniece Nora Ikstena. Teksta atbilstību latviešu valodas
normām pārbaudīja un apstiprināja Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača un
Latviešu valodas aģentūra.

Bibliotēkā – filma «Jelgava 94» un saruna ar Jāni Joņevu
 Emīls Rotgalvis

ir īpaša nozīme, jo autors skolas
gados šeit pavadījis daudz laika
Šodien, 9. janvārī, pulkun «Jelgavas 94» darbība sākas
sten 18 Jelgavas pilsētieši mūsu ēkas durvju priekšā
tas bibliotēkas Krišjāun apkārtnē. 2020. gads ir arī
ņa Barona zālē ikviens
autora apaļās jubilejas gads, un
interesents aicināts uz
šī tikšanās un kinoseanss ir kā
tikšanos ar rakstnieku
mūsu sveiciens dzimšanas dienā,
slavenā kulta romāna
kas vēl tikai būs,» stāsta bibliotē«Jelgava 94» autoru
kas Informācijas nodaļas vadītāja
Jāni Joņevu. Tās laikā
Baiba Īvāne-Kronberga.
varēs uzzināt par rakstJ.Joņeva pirmais romāns «Jelnieka radošajām iecegava 94» iznāca 2013. gadā. Tas
rēm, attiecībām ar savu
stāsta par 20. gadsimta 90. gadu
dzimto pilsētu Jelgavu
Jelgavu un jauniešu aizraušanos
un to, kā ir būt rakstniear alternatīvo kultūru un smagā
kam, kura darbs dzīvo
metāla mūziku. Romāns saņēmis
savu, neatkarīgu, dzīvi
dažādus apbalvojumus – raidījune tikai dažādos tulma «100 grami kultūras» balvu
kojumos, bet arī kino.
«Kilograms kultūras», Latvijas
Pēc sarunas būs filmas
Literatūras gada balvu nominā«Jelgava 94» seanss.
cijā «Labākā debija», ES Literatūras balvu, ko piešķir jaunajiem
«Jelgavas pilsētas bibliotēkā Jā- Eiropas rakstniekiem, kā arī citas
nim Joņevam un viņa romānam godalgas.

Savukārt filma «Jelgava 94»
ir režisora Jāņa Ābeles kinolente, kas uzņemta pēc grāmatas
motīviem. Stāsta centrā tāpat kā
grāmatā ir četrpadsmitgadīgais
Jānis – puika ar labām sekmēm
mācībās, kurš cenšas būt neviena nepamanīts. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē
un nejauši iegūtie draugi Nāve
un Zombis neatgriežami aizsāk
jaunu lappusi Jelgavas pusaudža
dzīvē – ir jāspēlē grupā, jāklausās
metāls, vajadzīgas īstās drēbes
un līdz asarām jānoved skolotāji
un vecāki. Kinolente nominēta
Latvijas nacionālajai kinobalvai
«Lielais Kristaps» kā labākā
pilnmetrāžas spēlfilma.
J.Joņevs sarakstījis arī 2014.
gadā izdoto grāmatu bērniem
«Slepenie svētki» un piedalījies
vairāku teātra izrāžu veidošanā
sadarbībā ar režisoru Mārci Lāci.
Kopā tapušas izrādes «Bārdas»,

«Rīga. Urbānie mīti» un «Zvērīgā mīla». Kopš 2002. gada viņš
rakstījis grāmatu recenzijas izdevumos «Literatūra un Māksla
Latvijā», «Neatkarīgā Rīta Avīze»,
«Luna», «Kultūras Forums» un
«Latvju Teksti». Publicējis arī
tulkojumus no franču valodas
– Bernāra Marī Koltesa lugu
«Kokvilnas lauku vientulībā»,
Pjēra Luisa īsprozu no krājuma
«Desmit duči mīlas dialogu» un
Agotas Kristofas romānu «Lielā
burtnīca».
Tikšanās ar J.Joņevu paredzēta
cikla «Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā» gaitā,
ko Jelgavas pilsētas bibliotēka
realizē kā Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītu projektu. Tajā
iepriekš aizvadītas sarunas ar
rakstnieku Dzintaru Tilaku un
sporta žurnālistu grāmatu autoru
Armandu Puči. Šī būs noslēdzošā
cikla tikšanās.

Poliklīnika aicina novērtēt ārstus Slidotava sāk strādāt vēlāk
 Ritma Gaidamoviča

Ar mērķi novērtēt medicīnas personāla darbu un pateikt paldies
SIA «Jelgavas poliklīnika» aicina klientus līdz
10. janvārim nobalsot
par labāko poliklīnikas
ģimenes ārsta praksi,
ārstu speciālistu un reģistratūras darbinieku.
«Pagājušajā gadā poliklīnikas
klientu aptaujā meklējām sirdsmāsiņu, bet šogad uzmanības centrā ir mūsu ārsti un reģistratūras
darbinieki, kuri pirmie satiekas ar
klientiem. Esam novērojuši, ka
poliklīnikas apmeklētāji nereti vēlas pateikties kādam ārstam, un,
mūsuprāt, šāda klientu aptauja ir
ļoti labs veids, kā to izdarīt. Aizva-

dītais gads pierādīja, ka cilvēki ne
tikai aizpilda anketu, bet arī pievieno sirsnīgus pateicības vārdus,
un tas ir ļoti jauki,» atzīst Jelgavas
poliklīnikas sabiedrisko attiecību
un mārketinga speciāliste Anda
Alksne, papildinot, ka ar balsojumu ikviens var izteikt pateicību
savam ģimenes ārstam, ārstam
speciālistam vai reģistratūras
darbiniekam.
Jelgavas poliklīnikā strādā
desmit ģimenes ārsti un 78 ārsti
speciālisti, savukārt reģistratūras
personālu veido 17 cilvēki.
Nobalsot par ģimenes ārstu, ārstu speciālistu un labāko reģistratūras darbinieku var poliklīnikas
1. stāvā pie reģistratūras speciāli
izveidotā balsošanas kastē, sūtot
ziņu Jelgavas poliklīnikas «Facebook» lapā, «Instagram» vai pa
e-pastu jp@jp.lv.

 Ritma Gaidamoviča

Mainīts Pasta salas
publiskās slidotavas
darba laiks darbdienās
– tagad pirmais slidojums sākas pulksten
15.30, informē Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC).
«Kopš slidotava sāka darbu
ziemas sezonā, novērojām, ka
darbdienās pirmais slidojums –
pulksten 14 – nav pieprasīts, tāpēc
nolemts, ka slidotava darbdienās
sāks strādāt nedaudz vēlāk. Apmeklētāji uz publisko slidošanu
gaidīti no pulksten 15.30,» skaidro
ZOC pārstāve Evita Brakše, uzsverot, ka brīvdienās slidotavas
darba laiks gan paliek nemainīgs.
Darbdienās publiskās slidoša-

nas seansi notiek pulksten 15.30,
17 un 20, bet slidot ar hokeja nūjām var pulksten 18.30. Savukārt
brīvdienās apmeklētāji uz publisko slidošanu gaidīti pulksten
12.30, 14, 15.30, 17 un 20, bet
pulksten 18.30 notiek slidošana
ar hokeja nūjām. Viena slidojuma
ilgums ir stunda, un laikā starp
slidojumiem tiek apkopts laukums un atjaunots ledus.
Maksa par slidojuma seansu ir
2,50 eiro, par slidojumu ar hokeja
nūjām – 3 eiro. Apmeklētāji var
slidot ar savām slidām vai arī iznomāt tās. Slidu nomas maksa ir
2 eiro. Jāpiebilst, ka slidotavā var
norēķināties tikai skaidrā naudā.
Papildu informāciju par slidojumiem, laukuma noslodzi un
rezervāciju iespējams uzzināt pa
tālruni 20367677 vai mājaslapā
www.zoc.lv, sadaļā «Slidotava».
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PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 9. janvāris

Gāzes apgādes sistēmas operators AS «Gaso» (reģ.Nr.40203108921)
aicina darbā ATSLĒDZNIEKUS(-CES) AUTOVADĪTĀJUS(-AS)
darbam Jelgavas iecirknī (Jelgavā un Dobelē).

Prasības:
• pamata vai vidējā (vēlama profesionālā) izglītība;
• valsts valodas zināšanas (vismaz A līmeņa 2. pakāpe);
• vēlama pieredze un zināšanas par gāzapgādes sistēmu un/vai gāzes aparatūras uzbūvi un darbības principiem;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie pienākumi:
• veikt jaunizbūvētu gāzesvadu pievienošanu esošajiem gāzesvadiem, dabasgāzes piegādes pieslēgšanu un
pārtraukšanu lietotājiem, kā arī iekārtu pievienošanu, atvienošanu, pārvienošanu un nomaiņu;
• veikt gāzes regulēšanas iekārtu un noslēgierīču tehniskās apkopes atbilstoši grafikam;
• veikt dzīvojamo ēku iekšējo gāzesvadu sistēmas revīziju un hermētiskuma pārbaudi;
• veikt dabasgāzes patēriņa skaitītāju kontroli, plombēšanu, uzstādīšanu, noņemšanu, nomaiņu;
• veikt gāzesvadu sistēmu ekspluatācijas un remonta darbus;
• veikt nepieciešamos zemes darbus;
• veikt gāzesvadu trases tehnisko uzraudzību atbilstoši darba uzdevumam un grafikam;
• vadīt autotransportu un sekot tā tehniskajam stāvoklim.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 14. martā plkst.10 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko neapbūvēta zemesgabala 5264 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000040450
Dobeles šosejā 4A, Jelgavā, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena –
200 000 euro, izsoles solis – 5000 euro, nodrošinājums – 20 000 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 10. marta plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās
darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Piedāvājam:
• darbu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem;
• sākotnējo apmācību;
• stabilu atalgojumu un piemaksas par darba rezultātiem;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iemaksas pensiju fondā darbinieka labā (pēc nostrādāta viena gada uzņēmumā);
• atalgojumu 750–900 EUR (bruto).

Seko mums:

14. janvārī pl. 9

30

15. janvārī pl. 900

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
15. janvārī pl. 900

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 29. februārī plkst.10.30 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029372 Vecpilsētas ielā 11 – 20A, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20A (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000040415001002,
kopējā platība 35,2 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 352/2579 domājamām daļām no būvēm (būvju
kadastra apzīmējums 09000040415001, 09000040415002) un zemes (kadastra numurs 09000040415),
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1200 euro, izsoles solis – 100 euro,
nodrošinājums – 120 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 25. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās
darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2020. gada 29. februārī plkst.10.15 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029368 Vecpilsētas
ielā 11 – 20, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.20 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000040415001001, kopējā platība 24,6 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 246/2579 domājamām
daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000040415001, 09000040415002) un zemes (kadastra
numurs 09000040415), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 90 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2020. gada 25. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās
darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

darbību Latvijā uzsāka 2000. gadā, un tās specializācija ir
formētu gumijas un plastmasas produktu ražošana.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

GUMIJAS RAŽOŠANAS OPERATORU(-I)
darbam Olainē, Rūpnīcu ielā 4.

Pienākumi:
• produktu izgatavošana un apstrāde, nodrošinot ražošanas
procesa norisi maiņās (6.30–15; 15–23.30; 23.30–6.30);
• uzturēt kārtību darba vietā;
• veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem uzņēmuma darbiniekiem darba uzdevumu izpildei.
Prasības:
• augstas darbaspējas un fiziska noturība;
• atbildības izjūta;
• pieredze darbā ar ražošanas iekārtām tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Uzņēmums piedāvā:
• interesantu un dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
• motivējošu atalgojumu ar lojalitātes bonusiem;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
Piedāvātais atalgojums – 700–900 EUR (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu arturs@hgf.lv.

Līdzjūtības

Pieteikties, CV vai pieteikumu (neiekļaujot sensitīvu informāciju, kā arī foto, tautību, vecumu u.c.)
sūtot pa e-pastu personals@gaso.lv.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīts nākamajai atlases kārtai.
Pretendentu iesniegtos datus uzglabāsim četrus mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām.

facebook.com

SIA «HGF Rīga» (reģ.Nr.40003509612)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Esmeraldai Orlovai,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Skumju brīdī izsakām dziļu līdzjūtību
piederīgajiem, aizsaulē aizvadot
Edgaru Strautnieku.

16. janvārī pl. 1600

Mājās gatavota
kosmētika

22. janvārī pl. 1730

Angļu valoda
29. janvārī pl. 915

dažādiem apguves
līmeņiem

no 3. februāra

Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

29. janvārī pl. 1800

Publiskā runa
un uzstāšanās
4. februārī pl. 1715

Ar bērniem, mazbērniem
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
(E.Vēveris)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar mūsu bijušo
kolēģi Gitu Jēgeri, no vīra atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ivetai Hofmarkai, omīti mūžībā pavadot.
Iepirkumu pārvalde
Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur
Pat tad, ja mūžam nesatiksi vairs.
(V.Rūja)
Skumju brīdī esam kopā ar Rutu Briģi,
vīru Gunāru mūžībā pavadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Gintu Ūlandi,
tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.
Izsakām līdzjūtību skolotājai
Kristīnei Šalajevai, vīru aizsaulē pavadot.
PII «Kamolītis» kolēģi
Es nekā vairāk nesacīšu
Kā tikai vienu, proti –
Man tur debesīs ir viena kaija.
Kaijiņa. Balta ļoti.
(I.Ziedonis)
Skumju brīdī esam kopā ar
Silviju Valteri, mammu aizsaulē pavadot.
Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
LEONARDA ŅEVEROVSKA (1927. g.)
IVARS JĒGERS (1958. g.)
DZIDRA AMBULTE (1931. g.)
PĒTERIS JAVAITIS (1934. g.)
RAISA STROGONOVA (1938. g.)
ANDRIS STRAZDIŅŠ (1944. g.).
Izvadīšana 09.01.2020. plkst.11 Meža kapsētā.
ŽEŅA TOMBERGA (1942. g.).
Izvadīšana 09.01.2020. plkst.15 Meža kapsētā.
VALENTĪNA ČAPLINSKA (1927. g.).
Izvadīšana 09.01.2020. plkst.13
Baložu kapsētā.
NIKOLAJS DMITRIJEVS (1950. g.).
Izvadīšana 09.01.2020. plkst.12.45
Meža kapsētā.
VIKTORS ŠALAJEVS (1949. g.).
Izvadīšana 10.01.2020. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
 9. janvārī pulksten 18 – tikšanās ar grāmatas «Jelgava 94» autoru Jāni Joņevu.
Filma «Jelgava 94». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē).
 11. janvārī pulksten 13 – simultānseanss ar vairākkārtējo Latvijas čempionu
dambretē pasaules čempionāta turnīra dalībnieku Vladislavu Vesperi. Ieeja – bez
maksas (Miezītes bibliotēkā).
 11. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Režisors – S.Kalniņš. Biļešu cena – 1–2 €. Biļetes iepriekšpārdošanā – Skolotāju ielā 8 (kultūras namā).
 12. janvārī pulksten 16 – ««Lielupe» – mīlestības rakstos»: TDA «Lielupe»
mākslinieciskās vadītājas Elitas Simsones 35 darba gadu jubilejas koncerts deju
izrāde. Pirmajā daļā: pirmizrāde «Mirdz debesu spīdeklīši» (horeogrāfi – B.Ķestere
un Ģ.Bisenieks). Izrāde balstīta mītiskā latviešu tautas teikā, kopā savijot senatnes
elpu ar mūsdienām. Otrajā daļā: teatrāla dejas izrāde «Īsa pamācība mīlēšanā»,
kas tapusi pēc R.Blaumaņa darba motīviem un ietver skaistākās raksturdejas, ko
radījuši dažādi latviešu skatuviskās dejas horeogrāfi. Režisore – L.Muižniece. Biļešu
cena – 3–4 € (kultūras namā).
 15. janvārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Miezītes bibliotēkā).
 16. janvārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 16. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas pilsētas
bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
 17. janvārī pulksten 15 un 18 un 24. janvārī pulksten 15 un 18 – KINO. Mākslas
filma «Pilsēta pie upes» (Latvija, 2019). Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un
viņš ir pieprasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā gadsimta
30. gadu beigās. Režisors – V.Kairišs. Lomās: Jozs Budraitis, Gundars Āboliņš, Agnese
Cīrule, Dāvis Suharevskis, Brigita Cmuntova. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
gida pavadībā. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 18. janvārī pulksten 12 – nodarbība cikla «Domā un dari zaļi» gaitā «Vaska
drāniņu izgatavošana – alternatīva pārtikas plēvei». Nodarbību vada meistare Līga
Erba. Pieteikties pa tālruni 63005445, 63005447. Dalības maksa – 11 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 18. janvārī pulksten 13 – JPPI «Kultūra» senioru vokālais ansamblis «Vīzija» ielūdz
uz koncertu «Mēs esam, kas esam...». Programmā – latviešu komponistu dziesmas
ap un par mums. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez maksas
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
 18. janvārī pulksten 18 – koncertprogramma «Raimonds Pauls un Zigfrīds
Muktupāvels svētkos». Piedalās vokālais kvartets «Neaizmirstulītes» un instrumentālā grupa: R.Macats (taustiņinstrumenti un mutes harmonijas), O.Sproģis (basa
ģitāra), A.Orubs (sitamie instrumenti, vibrafons). Programmā – R.Paula dziesmas
Ziemassvētku noskaņās ar A.Krūkļa, J.Petera, P. Brūvera, J.Poruka, M.Zālītes, Z.Purva
u.c. latviešu dzejnieku vārdiem. Biļešu cena – 15–28 € (kultūras namā).
 19. janvārī pulksten 17 – koncertizrāde «Lubāns un Rāzna». Piedāvā muzikālais
teātris studija «Baltie lāči». A.Baltača stāsts un dzeja. Koncertā piedalās: solisti O.Rajecka, D.Skutelis un A.Baltacis, teicējs A.Eriņš, Ezeru zemes orķestris A.Kises vadībā (I.Zeile
(vijole), A.Rudzītis (ģitāra), A.Meijers (basģitāra), M.Leišavnieks (pūšamie instrumenti),
D.Smirnovs (sitamie instrumenti)), grupa «Dricānu dominante» un «Ginc un es».
Scenārija autors un režisors – A.Baltacis. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 14 – Vecmāmiņu kluba tikšanās. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 23. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde pēc V.Gurkina lugas
motīviem «Mīlestība un baloži». Režisors – A.Matisons. Sadzīviskas ainas divās daļās.
Lomās: L.Baumane, V.Auza, K.Kreile, M.Grosberga, A.Ozols, Z.Zariņa, E.Letko un
Z.Vītoliņa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 16 – Raivo Stašans «Romantisks solo saksofonam»: izcilā
virtuoza džeza saksofonista R.Stašana solo koncertprogramma. Piedalās komponists un producents G.Lazdāns un pavadošie mūziķi. Biļešu cena – 10–12 €
(kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde: J.Rezā komēdija
«Slaktiņa dievs». Režisore – D.Kažociņa. Lomās: I.Misāne-Grasberga, E.Krūze, J.Āmanis, M.Egliens. Kādas situētas ģimenes 11 gadu vecā atvase skolā sadevusi pa seju
otras tikpat situētas ģimenes 11 gadu vecajam puikam. Taisnības meklējumos abi pāri
apmaldās pārliecībā, kā audzināt bērnus. Biļešu cena – 8, 10 un 13 € (kultūras namā).
 28. janvārī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās «Ko raksta kaimiņos (Igaunijā,
Lietuvā, Baltkrievijā)». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Mazajā zālē).
 29. janvārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 30. janvārī no pulksten 10 līdz 18 – Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas
pilsētas bibliotēkās).
 30. janvārī pulksten 15 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 30. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Indija – 700 kilometri ar
velosipēdu». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Zemture. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. un 2. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna teātra pirmizrāde: Ž.Anuijs «Ielūgums
pilī». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
 No 7. līdz 9. februārim – 22. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Tēma –
«Supervaroņi». Uzzini vairāk: www.jelgava.lv un www.festivali.jelgava.lv. Biļetes
var iegādāties visās «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv;
iepriekšpārdošanā līdz 6. februārim – lētāk (Čakstes bulvārī, Pasta salā un brīvdabas
koncertzālē «Mītava»).

Izstādes
 Līdz 27. janvārim – Pētera Korsaka foto izstāde «Personības manā dzīves ceļā».
Fotogrāfijās iemūžināti pazīstami Latvijas un trimdas cilvēki (kultūras nama 2. stāva
foajē).
 Līdz 31. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde «Daba, ritmi, prelūdija»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 3. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 3. februārim – izstāde «Portreti». Autoru grupa: Atis Luguzs, Juris Zēbergs
(AFIAP) un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Informācijas centrā).
 Līdz 15. janvārim – Pauļa Postaža izstāde «Portreti» (Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 16. janvārī pulksten 14 – Ilzes Dūdiņas stikla mākslas izstādes «Saziņa ar draugiem
un tēvu» atklāšana (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 Līdz 17. janvārim – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Mīlestības atspulgs» (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas kāpņu telpā).
 Līdz 31. janvārim – Intas Vānes gleznas un Vijas Jailojanes rotas izstādē «Pieskāriens dvēselei» (Miezītes bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2020. gada 9. janvāris

Pirmizrāde vēsturiskai
drāmai «Pilsēta pie upes»
Foto: publicitātes

Latvijas kino 2020. gads iesāksies ar režisora Viestura Kairiša jaunākās filmas – vēsturiskās drāmas «Pilsēta pie upes» –
pirmizrādi. Četros seansos to varēs noskatīties arī Jelgavas kultūras namā.
Filma vēsta par daiļkrāsotāju Ansi, kura darbs ir pieprasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā
gadsimta 30. gadu beigās. Filmas darbība risinās no 1939. līdz 1944. gadam, kad patosa pilnos Ulmaņlaikus nomaina
skarbais komunistu un tad – nacistu režīms. Šo nedaudzo gadu laikā Ansis piedzīvo īstu garīgu un eksistenciālu ceļojumu
no neveikla jaunekļa līdz vīrietim, kurš agri nobriest un kura izvēles vienmēr liecina par cilvēkā iekodētu dziļu humānisma
stīgu. Viņa iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Sagadās tā, ka šajā laikā Anša
dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. Starp trīs varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa sirdi,
iespējama tikai viena izvēle. Filmas scenārijs tapis pēc Gunara Janovska tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Filmas
veidošanā piedalījušies ilggadēji V.Kairiša radošie partneri – māksliniece Ieva Jurjāne un operators Gints Bērziņš, kuru
sadarbībā tapusi arī 2016. gada spēlfilma «Melānijas hronika». Kā galvenā varoņa Anša lomas atveidotājs filmā ar savu
pirmo lomu debitē aktieris Dāvis Suharevskis. Viņš uz ekrāna būs redzams kopā ar aktieriem Gundaru Āboliņu, Agnesi
Cīruli, lietuviešu aktieri Jozu Budraiti un čehu aktrisi Brigitu Cmuntovu.
Filmu «Pilsēta pie upes» Jelgavas kultūras namā varēs noskatīties 17. un 24. janvārī pulksten 15 un 18. Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes» tirdzniecības vietās, kā arī internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena – 4 eiro.

Aicina uz tradicionālo pareizticīgo Ziemassvētku koncertu
 Emīls Rotgalvis

Par godu pareizticīgo Ziemassvētkiem, kas ik gadu
tiek atzīmēti naktī no 6. uz 7.
janvāri, Jelgavas pilsētas pašvaldība un biedrība «Jelgavas
nacionālo kultūras biedrību
asociācija» aicina ikvienu 11.
janvārī pulksten 14 Jelgavas
kultūras nama Lielajā zālē uz
ikgadējo koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki».
Ģimene, Ziemassvētku tradīcijas, labsirdība, līdzcietība, dvēseles siltums un
labdarība ir vienojošas vērtības ikvienam
koncerta apmeklētājam, jo jau daudzu
gadu garumā to novērtē skatītāji un

klausītāji neatkarīgi no piederības kādai
reliģiskai konfesijai vai ikdienā lietotās
valodas, informē Sabiedrības integrācijas
pārvaldē.
Koncertā piedalīsies Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas bērnu
koris «Kolokoļenka», Rīgas kultūras
centra «Imanta» jauniešu koris «Zvonņica» (mākslinieciskā vadītāja Jeļena
Vavilova), Latvijas Pareizticīgās baznīcas
vīru koris «Logos» (mākslinieciskais vadītājs Joans Šēnroks), Jelgavas Mūzikas
vidusskolas klavieru kvintets – Aksels
Marks Kārkliņš, Jeļizaveta Širjajeva,
Jeļizaveta Orlova, Dārta Adele Puriņa
un Tomijs Endzelis (pedagoģes Silvija
Audre un Larisa Voitova), Liepājas zvanu
ansamblis «Campanella» (mākslinieciskā
vadītāja Astra Ziemele), kā arī Jelgavas

Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrāles priesteris Aleksandrs
Razdaibeda, Svētdienas skolas vokālais
ansamblis, soliste Jeļena Kravčenko,
Konstantins Čerkovskis (balss, ģitāra),
čellisti Jevgenijs un Kirils Ignatenko, kā
arī koncertmeistares Natālija Ivanova,
Sofija un Jeļizaveta Gridjuško. Lielo
zvanu skaņas izpildīs Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo katedrāles
Svētdienas zvanu skolas vadītāja Jeļena
Ņikiforova.
Ieejas maksa – 1–2 eiro. Biļetes var
iegādāties Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācijā Skolotāju ielā 8 Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba
laikā, bet koncerta dienā no pulksten
12 – arī kultūras namā. Ieņēmumi no
biļetēm tiks ziedoti labdarībai.

Ielūdz uz koncertu ««Lielupe» – mīlestības rakstos»
 Emīls Rotgalvis

12. janvārī pulksten 16 uz
Jelgavas kultūras nama skatuves tautas deju ansambļa
«Lielupe» dejotāji izdejos
koncertu divās daļās ««Liel
upe» – mīlestības rakstos»,
kurā būs redzamas gan kolektīva iepriekš izpildītas raksturdejas, gan jaunas deju
izrādes pirmizrāde. Koncerts
norisināsies svētku sajūtās,
atzīmējot ansambļa mākslinieciskās vadītājas Elitas Simsones 35 darba gadu jubileju.
«Mērķis, uzdevums un attīstība – tas
ir galvenais katras dejas, izrādes un
koncerta veidošanā, jo nekad nedarām
kaut ko tikai vienai reizei. Visi mūsu
uzvedumi iziet lielus ceļus,» saka E.Simsone, raksturojot pieeju darbam, ar kādu
veidots arī 12. janvāra koncerts. Tā pirmajā daļā būs skatāma jaunradīta dejas
izrāde «Mirdz debesu spīdeklīši», savukārt otrajā daļā dejotāji rādīs dejas izrādi
«Īsa pamācība mīlēšanā», kas tapusi pēc
Rūdolfa Blaumaņa darba motīviem un
pirmo reizi tika izdejota pērn maijā, kad
«Lielupe» svinēja 60 gadu jubileju.
Jaunā izrāde tapusi tautas deju an-

sambļa pedagogu Baibas Ķesteres un
Ģirta Bisenieka sadarbības rezultātā,
eksperimentāli apvienojot tautas un
laikmetīgās dejas nianses, un darbs pie
tās noticis kopš aizvadītās vasaras vidus
ārpus ierastā mēģinājumu laika. Koncerta režisore Lolita Muižniece skaidro, ka
«Mirdz debesu spīdeklīši» ir veiksmīga
kamerizrāde, jo tā paredzēta septiņiem
dejotāju pāriem, līdz ar to piemērota
ne tikai kultūras nama, bet arī citām
skatuvēm.
Deju izrāde balstīta uz latviešu tautas
teiku par Mēness un Saules miju, un
tās sagatavošanas procesā L.Muižniece
nodarbojusies ar šo folkloras simbolu
pētniecību. «Koncerta pirmā daļa ir
pedagogu Baibas un Ģirta vīzija. Mans
darbs kā režisorei ir nodrošināt izrādes
sižeta darbību un tālāko virzību, bet
tēmas izpēte atklāja daudz jauna. Lieli
palīgi darbā bija Vairas Vīķes-Freibergas
un Janīnas Kursītes grāmatas, kurās
aplūkota Saules un Mēness tēma – to
loma kā simboliem, sievišķā un vīrišķā
apzīmējumiem, dienas un nakts mijai,»
deju izrādes tematiku atklāj režisore.
Pedagoģe B.Ķestere stāsta, ka folkloras
izpēte bijusi pamats, uz kura būvēta
izrādes horeogrāfija un sižets: «Nonācām pie stāsta, kas ir par pamatu
izrādei. Šis ir mūsu kopīgais stāsts

par to, kā savstarpēji mijas un savijas
Saules meitas un Mēness dēla Ausekļa
dzīves un pasaules ritējums.» Runājot
par koncertu kopumā, pedagoģe izceļ tā
saturu: «Koncerts ir īpašs ar to, ka būs
redzamas divas deju izrādes – divi stāsti.
Tajos dejas mīlestības būs ļoti daudz, un
tā tiks atklāta dažādos veidos, tāpēc arī
tie būs svētki Elitai. Mēs kopīgi darīsim
to, ko mīlam, – dejosim!»
«Lielupes» mākslinieciskā vadītāja
koncertu nosauc par veltījumu laikam,
kas nostrādāts kultūras jomā Jelgavā,
kā arī lielajam deju kolektīvam un devumam pilsētai. «Darbs gadu garumā
noticis ciešā sadarbībā ar Jelgavas pilsētu – pašvaldību un iestādi «Kultūra»
–, līdz ar to vēlos teikt lielu paldies par
atbalstu un uzticību. Paldies pedagogiem
Zaigai Pielēnai-Pelēnai, Baibai Ķesterei
un Ģirtam Biseniekam un, protams,
dejotājiem. Daudzi «Lielupes» dejotāji
visos sastāvos ansamblī darbojas ar lielu
gadu stāžu. Viņi viennozīmīgi gadu gaitā
notur radošumu, un dejas pašas par sevi
mūs dara jaunākus un dzīvākus katru
dienu,» tā E.Simsone.
Biļetes uz koncertu ««Lielupe» – mīlestības rakstos» iespējams iegādāties visās
«Biļešu paradīzes» tirdzniecības vietās,
kā arī internetā www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cena – 3 un 4 eiro.

