Apbalvo uzņēmējus

4.–5. lpp.

Otro reizi pasniegta Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā trīs
nominācijās – «Radošs uzņēmums»,
«Sociāli atbildīgs uzņēmums» un
«Gada debija».

Martā sāksies
pirmklasnieku reģistrācija
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Vakcinēti vairāk nekā 500 mediķu
«Vakcīna ir iespēja pasargāt sevi un pacientus, veidojot imunizāciju pret šo vīrusu.
Esmu anestezioloģe
reanimatoloģe un ikdienā strādāju ar smagi slimiem Covid-19
pacientiem. Diemžēl,
neskatoties uz mūsu
cīņu par dzīvību, cilvēki no šī vīrusa mirst.
Tāpēc šobrīd ir ārkārtīgi būtiski vakcinēties, lai veidotos
kolektīvā imunizācija, pretējā gadījumā
pandēmija turpināsies
vēl ilgi,» saņemot Covid-19 vakcīnu, uzsvēra Jelgavas pilsētas
slimnīcas anestezioloģe reanimatoloģe
Nataļja Guļtjajeva.

3. lpp.
Bērnu reģistrācija 1. klasē pilsētas
izglītības iestādēs sāksies 1. martā
pulksten 8. Reģistrēt bērnu varēs
gan attālināti, iesniedzot pieteikumu
elektroniski, gan klātienē. Lai bērnu
mācībām reģistrētu klātienē, tā likumiskajam pārstāvim izvēlētās skolas
mājaslapā obligāti jāpiesakās iestādes apmeklējumam. To varēs izdarīt
no 15. februāra.

Ar viedajāmtehnoloģijām
kontrolēs satiksmi

7. lpp.
Aprīlī Jelgavā tiks uzsākts pētījums,
lai, izmantojot viedās tehnoloģijas, vēl
detalizētāk pētītu satiksmes plūsmu
pilsētas centrā un fiksētu gadījumus,
kad pa Lielo ielu neatļauti pārvietojas
kravas transportlīdzekļi vai autostāvvietās mašīnas tiek atstātas ilgāk, nekā
to ļauj noteiktie ierobežojumi.

Foto: Ivars Veiliņš
Kristīne Langenfelde, Ritma Gaidamoviča

Gada nogalē sarūpē
svētkupriekusevuncitiem

8.–9. lpp.

Pašvaldība saka paldies ikvienam,
kas iesaistījās sava īpašuma izgaismošanā, bet jo īpaši 70 konkursa
«Spožākais pilsētvides objekts Jelgavā» laureātiem, kuri gada nogales
svētkos ir iedvesmojuši un priecējuši
ne tikai sevi, bet arī citus.
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Jelgavas slimnīcā un slimnīcā «Ģintermuiža» turpinot brīvprātīgu ārstniecības personu un medicīnas iestāžu
darbinieku vakcinēšanu pret Covid-19,
Jelgavā vakcīnu saņēmuši jau vairāk
nekā 500 medicīnas iestāžu darbinieku.
Vakcinācija pret Covid-19 Jelgavas pilsētas
slimnīcā sākta 28. decembrī, un līdz šim vakcīnas pirmo devu saņēmuši vairāk nekā 200
slimnīcas darbinieku, visi 96 Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales
reģionālā centra, 38 SIA «Jelgavas poliklīnika» un SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima
1»» darbinieki. «Šonedēļ 60 mediķi saņem jau
otro vakcīnas poti. Paralēli veidojam reģistru
ar tiem ārstniecības iestāžu darbiniekiem,
kuri ir gatavi vakcinēties,» stāsta Jelgavas

pilsētas slimnīcas virsārste Solveiga Ābola,
piebilstot: šobrīd tiek organizēts atkārtotās
devas vakcinācijas process, bet, tiklīdz valsts
saņems papildu vakcīnas, turpināsies arī citu
mediķu vakcinācija. Jelgavas slimnīcā ir ap 500
darbinieku. Lai medicīnas darbinieki varētu
vakcinēties Jelgavas pilsētas slimnīcā, obligāti
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25861454 vai
e-pastu vakcinacija@jpslimnica.lv.
Slimnīcā «Ģintermuiža» vakcinēšana sākta
6. janvārī un līdz šim vakcinēti tikai pašu darbinieki – 190 personas. Slimnīcas Pacientu un
klientu aprūpes daļas vadītāja Iveta Danovska
stāsta, ka otrās devas vakcinācija «Ģintermuižā»
sāksies 28. janvārī. «Pirmreizējo vakcinēšanu
atsāksim, kad Latvija saņems nākamās vakcīnas, bet tikmēr veidojam reģistru ar ārstniecības
personām, kas vēlas vakcinēties. Šobrīd rindā ir
vairāk nekā 70 personu – gan pašu darbinieki,
gan zobārstniecības kabinetu, ģimenes ārstu

prakšu mediķi un personāls, gan arī Zemgales
Veselības centrā strādājošie,» stāsta I.Danovska.
Lai pieteiktos vakcinēšanai «Ģintermuižā», medicīnas iestāžu darbiniekiem jāsazinās pa tālruni
63022770 vai e-pastu vakcina@gintermuiza.lv.
Veselības ministrija norāda, ka janvārī turpinās medicīnas darbinieku vakcinācija, taču
februārī, saņemot papildu vakcīnu piegādes,
vakcinēšana tiks nodrošināta arī sociālo centru
darbiniekiem un klientiem. Preses konferencē
veselības ministrs skaidroja, ka «jau tuvākajā
laikā, tiklīdz IT risinājumi to ļaus, valstī tiks
iedarbināta brīvprātīga pieteikšanās vakcinācijai». Tādējādi ikvienam iedzīvotājam būs iespēja
elektroniski pieteikties vakcinācijai. Plašāka
iedzīvotāju vakcinācija varētu sākties martā, un
jau šobrīd arī Jelgavas poliklīnika un medicīnas
sabiedrība «Optima 1» ir paziņojusi par gatavību
nekavējoties sākt iedzīvotāju vakcināciju, tiklīdz
to akceptēs Veselības ministrija.

Pirmais 2021. gadā Jelgavas slimnīcā piedzimst puika
Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Pirmais mazulis, kurš 2021. gadā pievienojies jelgavnieku
saimei, ir puisītis Ivo – viņš Jelgavas pilsētas slimnīcā pasaulē
nāca 2. janvārī pulksten 9.18. Bet aizvadītais gads Jelgavas
slimnīcā noslēdzies ar 911 jaundzimušajiem.
«Noteiktais dzimšanas datums bija 8. janvāris, taču dēls izvēlējās
pasaulē nākt mazliet agrāk – 2. janvārī. Ar vīru jau labu laiku iepriekš
bijām izlēmuši, ka dēlam dosim vārdu Ivo, un dienā, kad viņš piedzima,
Ivo ir vārdadiena,» stāsta šogad pirmā Jelgavas slimnīcā piedzimušā
jelgavnieka mamma Līga Gudeļonoka. Ivo piedzima 50 centimetrus garš
un 3,44 kilogramus smags. Līgas un Vladimira Gudeļonoku ģimenē Ivo
ir otrais bērns – viņam ir māsa Elza, kura savu otro dzimšanas dienu
svinēs 18. februārī.
Mazo Ivo un viņa vecākus dienā, kad ģimene devās mājās no slimnīcas,
sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, vēlot izturību,
lai nepietrūkst ģimenes mīlestības un mazais jelgavnieks aug stiprs un
vesels. «Jūs esat uzņēmušies rūpes par mazo cilvēku. Lai veiksme un
mīlestība vienmēr ir blakus un mazo jelgavnieku izdodas izaudzināt
par krietnu cilvēku,» ģimenei vēlēja domes priekšsēdētājs, pasniedzot

pašvaldības dāvanu jaundzimušajam.
Arī pirmais Jelgavas slimnīcā dzimušais bērniņš šogad ir puika – Maksims, kura mājas ir Jelgavas novada Elejā. Viņš piedzima 1. janvārī pulksten 14.06 un arī saņēma Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu dāvanu.
Pagājušajā gadā kopumā slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā
piedzimuši 911 mazuļi – 445 meitenes un 466 zēni, tostarp pieci dvīņi.
Jāpiebilst, ka 2019. gadā Jelgavas pilsētas slimnīcā piedzima 973 mazuļi
– 453 meitenes un 520 zēni, tostarp septiņi dvīņi.
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Kādas pārmaiņas nes 2021. gads?
Līdz ar jauno gadu stājušās spēkā izmaiņas vairākos likumos un dažādu pakalpojumu saņemšanas kārtībā.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar nozīmīgākajām pārmaiņām Latvijā, kas skar arī jelgavniekus.

Minimālā
mēnešalga – 500 eiro
No 2021. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā
mēneša darba alga paaugstināta no 430 līdz 500 eiro.
Valsts ieņēmumu dienesta informācija par 2020. gada 10
mēnešiem liecina, ka pagājušajā gadā pie darba devējiem,
kuru juridiskā adrese reģistrēta Jelgavā, no 18 866 darba
ņēmējiem ik mēnesi 32,3 procenti saņēma atalgojumu,
kas ir vienāds vai mazāks par minimālo algu.

Pieaug
pensijas apmērs
Valsts minimālā vecuma un 3. grupas invaliditātes
pensija no 2021. gada ir 136 eiro iepriekšējo 80 eiro vietā,
un pieaugusi arī 1. un 2. grupas invaliditātes pensija. Kā
informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, vidējais
piešķirtais pensijas apmērs ar piemaksu Jelgavā 2020.
gada decembrī bija 428,62 eiro.

Vecuma pensija –
no 64 gadiem
Pensionēšanās vecums pieaug par trim mēnešiem. Tas
nozīmē, ka tiesības uz valsts vecuma pensiju 2021. gadā ir
personām, kuras sasniegušas 64 gadu vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka 2020. gada
decembrī Jelgavā vecuma pensiju saņēma 11 865 personas.

Palielinās GMI
līmeņa slieksnis
Iepriekšējo 64 eiro vietā garantētā minimālā ienākumu
(GMI) līmeņa slieksnis no 1. janvāra ir 109 eiro pirmajai
un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām
mājsaimniecībā esošajām personām. Pabalstu piešķir
ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta
par trūcīgu. 2020. gadā Jelgavā GMI pabalsts kopumā
izmaksāts 126 personām, informē Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē.

Mazāki darbaspēka
nodokļi vispārējā nodokļu
režīmā strādājošajiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2021.
gadā samazinātas par vienu procentpunktu, noņemot attiecīgi 0,5 procentus darba devēja likmei un 0,5 procentus
darba ņēmēja likmei. Tas nozīmē, ka vispārējā nodokļu
režīmā strādājošajiem jeb darbiniekiem ar noslēgtu standarta darba līgumu katru mēnesi no algas tiks aprēķināti
mazāki nodokļi. Piemēram, 2020. gadā nodarbinātais ar
darba algu 1000 eiro mēnesī «uz papīra» saņēma 729,14
eiro mēnesī «uz rokas», bet 2021. gadā saņems par 23,78
eiro vairāk nekā pērn.

Sāk darboties vienotais
VID nodokļu konts

OIK vidējais maksājums –
par 22,80 procentiem
mazāks
Obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK vidējais maksājums 2021. gadā samazinās par 22,80 procentiem un ir
17,51 eiro par megavatstundu. Šo izmaiņu rezultātā lietotājiem jau no februāra ir gaidāmi zemāki elektroenerģijas
rēķini. Vidēji mājsaimniecībai ar 100 kWh elektroenerģijas
patēriņu rēķins samazināsies par četriem procentiem jeb
0,65 eiro, ar 200 kWh patēriņu – par četriem procentiem
jeb 1,32 eiro, bet ar 300 kWh patēriņu – jau par pieciem
procentiem jeb 1,97 eiro.

Mainās trūcīgas un
maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa
noteikšanas kārtība

Augstāks akcīzes
nodoklis alkoholam
un tabakai
Pieaug akcīzes nodoklis alkoholam un tabakai, piemēram, akcīzes nodoklis alum turpmāk ir ne mazāks
kā 15,20 eiro par 100 litriem (2020. gadā – 14,40 eiro),
savukārt vīnam – no 106 līdz 111 eiro par 100 litriem.
Par kilogramu tabakas akcīzes nodoklis no 1. janvāra
pieaudzis no 75 līdz 80,25 eiro, savukārt nodoklis cigaretēm būs augstāks no marta.

Lielāks nodoklis
uzņēmumu
spēkratiem

Paaugstināta nodokļa likme uzņēmumu vieglajiem
transportlīdzekļiem – atkarībā no automašīnas motora
tilpuma tā pieaug vidēji par trim eiro, bet automobiļiem,
kuru motora tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus,
Lai mājsaimniecību atzītu par trūcīgu, pirmās un vienīgās piemēro likmi 82 eiro apmērā.
personas mājsaimniecībā mēneša ienākumi nevar būt lielāki par 272 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – par
190 eiro. Šonedēļ domes deputāti lems par to, ka Jelgavas
pilsētā maznodrošinātas mājsaimniecības materiālā stāvokļa līmenis nevar pārsniegt 370 eiro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 259 eiro pārējām personām.
2020. gada decembrī Jelgavas pilsētā par trūcīgu atzīta 351
AS «Latvijas gāze» dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām
persona, bet maznodrošinātas personas statuss piešķirts
923 personām, liecina Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes dati. no 2021. gada janvāra atkarībā no patēriņa apmēra
pieaug. Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, tarifs palielinās par 5,5
procentiem, mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz
500 kubikmetriem, gala tarifs kāpj par 5,9 procentiem,
bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000
kubikmetru dabasgāzes gadā, tarifs palielinās par 9,4
procentiem.

Pieaug
dabasgāzes tarifs

Izmaiņas pabalstu
apmērā skars arī bērnus
ārpusģimenes aprūpē

Noslēdzies «Brexit»
pārejas periods

Pilngadību sasniegušam bērnam, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, no 1. janvāra palielināts vienreizējais pabalsts
– no 350 uz 781,28 eiro. Vienreizējais pabalsts patstāvīgas
dzīves uzsākšanai noteikts 218 eiro, bet invalīdiem kopš
bērnības – 327 eiro. Jaunākie dati liecina, ka 32 Jelgavas
1. janvārī noslēdzās teju gadu ilgušais «Brexit» pārejas
pilsētas pašvaldības bērni atrodas 21 audžuģimenē visā
periods, kura laikā Apvienotā Karaliste vairs nebija ES
Latvijā, savukārt institūcijās atrodas 22 Jelgavas bērni.
dalībvalsts, bet uz to attiecās ES tiesības un pienākumi.
Karalistes pilnīga izstāšanās nozīmē virkni pārmaiņu dažādās jomās, sākot ar iedzīvotāju pārvietošanos. Personu
visu veidu pārvietošanos uz Apvienoto Karalisti turpmāk
regulēs tās imigrācijas likumi. Apvienotās Karalistes
uzņēmumiem, kas vēlēsies pieņemt darbā ES pilsoņus,
būs jāievēro Apvienotās Karalistes noteikumi, savukārt
ES uzņēmumiem, kas vēlēsies pieņemt darbā Apvienotās
No 2021. gada 1. janvāra SIA vairs nevar iegūt mikrouzņē- Karalistes valstspiederīgos, būs jāievēro attiecīgie ES un
mumu nodokļa (MUN) maksātāja statusu. Jau reģistrētajiem tās dalībvalstu noteikumi attiecībā uz trešo valstu valsts
MUN maksātājiem, kas ir SIA, plānots gadu ilgs pārejas periods. piederīgajiem. Tāpat ieceļošanai Apvienotajā Karalistē
Likums nosaka, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir viena turpmāk derēs tikai pase. ES pilsoņiem, kuri vēlēsies
persona – individuālais komersants, individuālais uzņēmums, uzturēties Apvienotajā Karalistē pastāvīgi, pieteikums
zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas uzturēšanās atļaujas saņemšanai būs jāpiesaka jaunā,
reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības punktos balstītā, imigrācijas sistēmā.
Ietekmēta arī pasta sūtījumu apmaiņa ar Apvienoto
veicēja. Tāpat no šā gada par MUN maksātāju nedrīkst būt PVN
Karalisti.
No Lielbritānijas ienākošajiem komerciāliem
maksātājs, kā arī MUN režīmu nevarēs piemērot darbinieku
algošanai. Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks, viņa ienākumus sūtījumiem ar vērtību no 22,01 līdz 150 eiro piemēro
no mikrouzņēmuma apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. PVN, bet sūtījumiem vērtībā virs 150 eiro piemēro gan
Darbiniekiem, kas pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decem- PVN, gan muitas nodokli. Nekomerciāliem sūtījumiem ar
vērtību no 22,01 līdz 45 eiro netiek piemērots ne muitas
brim, jauno kārtību piemēros no 2021. gada 1. jūlija.
nodoklis, ne PVN, bet uz sūtījumiem 45,01–150 eiro un
vairāk eiro vērtībā attiecināms gan PVN, gan muitas
nodoklis. Savukārt pasta pakām, kuru svars pārsniedz
10 kilogramus, nosūtīšanas izmaksas no Latvijas uz
Lielbritāniju ir zemākas nekā līdz šim, jo sūtījumiem
tiek piemērota PVN likme 0 procentu apmērā līdzšinējā
21 procenta vietā. Izmaiņas ietekmēs arī mūsu pilsētas
uzņēmējus, galvenokārt Jelgavas lielākos uzņēmumus,
kuri veic preču apmaiņu ar Lielbritāniju vai pārstāv
2021. gadā neapliekamo minimumu var piemērot ie- starptautiskus uzņēmumus.

Tiek īstenota
MUN reforma

Neapliekamais minimums
piemērojams lielākām
mēnešalgām nekā pērn

Kopš 1. janvāra līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta administrētos
iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to
var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu.
Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodok- dzīvotājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro
jeb 1800 eiro mēnesī līdzšinējo 1200 eiro mēnesī vietā.
ļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Sagatavoja Emīls Rotgalvis
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Izbeigta attīstītāja iecere Cukura ielā būvēt «Depo»
Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis SIA «Auras centrs» kasācijas
sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 21. janvāra spriedumu,
kurā tika apmierināti vairāku pieteicēju iebildumi par veikala noliktavas «Depo»
būvniecību Jelgavā, Cukura ielā 2.
SIA «Auras centrs» 21. janvāra spriedumu bija pārsūdzējusi, bet gada nogalē ar
Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmumu neierosināt lietā kasācijas
tiesvedību ir stājies spēkā iepriekšējais spriedums. Senāta lēmums nav pārsūdzams,
un līdz ar to ir izbeigta attīstītāja iecere Jelgavā, Cukura ielā 2, būvēt «Depo».

4. sākumskolas stadions iedzīvotājiem
pieejams, izņemot futbola laukumu
Uz laiku iedzīvotājiem nav pieejams
mākslīgā seguma futbola laukums
stadionā pie Jelgavas 4. sākumskolas
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A.
Tur konstatēts, ka mākslīgā seguma
laukumu no sniega kāds atbrīvojis ar
lāpstu, tādējādi sabojājot tā segumu. Līdz
bojājumu novēršanai futbola laukums
sportošanai nebūs pieejams. Pārējās
sporta zonas – skrejceļu, basketbola laukumu, multifunkcionālo spēļu laukumu, kā
arī āra trenažierus – iedzīvotāji var turpināt izmantot sportiskām aktivitātēm.
Stadionu pie Jelgavas 4. sākumskolas apsaimnieko Zemgales Olimpiskais centrs
(ZOC), ar ko noslēgts līgums par sporta laukuma apsaimniekošanu, un tam ir arī visa
nepieciešamā tehnika darbu veikšanai, tostarp sniega šķūrēšanai. «Futbola laukums
ar mākslīgo segumu prasa īpašu kopšanu, un arī tā atbrīvošanai no sniega ir speciāli
šim mērķim paredzēta tehnika. Šajā gadījumā, tīrot laukumu ar lāpstu, granulas
bija izmētātas arī pa vieglatlētikas skrejceļu. Šobrīd laikapstākļi neļauj pilnībā
sakārtot futbola laukuma segumu, līdz ar to tehnisku iemeslu dēļ tas ir slēgts. Tiklīdz
laikapstākļi ļaus, laukumu sakārtosim, un jau atkal to varēs izmantot iedzīvotāji,»
skaidro ZOC direktors Armands Ozollapa.

Videonovērošanas sistēma Dobeles šosejā
regulēs arī apgaismojuma intensitāti
Piektdien Dobeles šosejas krustojumā ar Atmodas ielu uzstādīta videokamera. Tā,
līdzīgi kā kameras citviet pilsētā, fiksēs laikapstākļus uz ielas un satiksmes plūsmu,
uzskaitot kravas un vieglo auto transportu, kas pārvietojas pa ielu. Taču papildus tam
kameras iegūtie dati ļaus atkarībā no satiksmes plūsmas dimmēt jeb regulēt ielu
apgaismojuma intensitāti.
Videokamera uzstādīta, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Pilsētsaimniecība»
turpinot realizēt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu
«Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Jelgavā». Tā gaitā pilsētā jau kopš oktobra notiek veco ielas spuldžu nomaiņa pret
jaunās paaudzes LED gaismekļiem. Kopumā paredzēts nomainīt 1337 gaismekļus.
Līdz janvārim jau nomainīti 86 procenti no plānotā. Janvārī veco spuldžu nomaiņa
pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem vēl jāpabeidz Krasta ielā, Rīgas ielas posmā
no Cukura ielas līdz Kalnciema ceļam un Lielajā ielā no Cukura ielas līdz Jāņa Čakstes
bulvārim, Pilssalas ielas stāvlaukumā, Jāņa Čakstes bulvāra posmā no Lielās ielas līdz
Ausekļa ielai, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimiecība».

UZMANĪBU – KONKURSS!
Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
JELGAVAS PILSĒTAS KAROGS.

ATRODI

SASKAITI
Cik Jelgavas karogu
publicēti?

ATBILDI
22. janvārī
no pulksten 8 līdz 12
zvani pa tālruni 63005556
vai 63005567.

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība sazināsies ar katru konkursa uzvarētāju, informējot par iespēju saņemt balvu.

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.
Paldies 91 aktīvajam jelgavniekam, kas piedalījās «Jelgavas Vēstneša» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik Jelgavas jubilejas gada logotipu publicēti 16. decembra numurā.
PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz laikrakstā bija publicēti 14 jubilejas gada logotipi. Pareizi atbildēja 48 dalībnieki.
BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Aira Bērziņa, Jānis Banders, Dace Eihentāle, Velta Freivalde.

«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks. Iznāk reizi mēnesī
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 111. kabinets, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

Tīras ielas un ietves – kopīga
atbildība
Kristīne Langenfelde

Pagājušajā nedēļā, turpinoties intensīvai snigšanai,
pilsētā sniega kārtas biezums pārsniedza 20 centimetrus. SIA «Kulk», kas
nodrošina pilsētas ielu un
publisko ietvju tīrīšanu,
darbos iesaista 20 tehnikas
vienības, un strādā 30 sētnieki. Sākta arī sniega izvešana no pilsētas. Taču, kā
uzsver pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs, pilsētas
publiskās ietves, kuru attīrīšana no sniega jāorganizē
«Pilsētsaimniecībai», veido
55 procentus no kopējās ietvju un celiņu platības. «Līdz
ar to, lai pilsēta kopumā
būtu attīrīta no sniega, savi
pienākumi atbildīgi jāpilda
arī citām juridiskām un
fiziskām personām, tīrot savus īpašumus un piegulošās
teritorijas.»

Foto: Ivars Veiliņš

Kopumā «Pilsētsaimniecība» ceļu
uztur ielās ar kopējo garumu 220
kilometri. No tām asfaltētas ielas
ir 94 kilometri, tranzīta ielas – 26
kilometri, ielas ar grants segumu –
100 kilometri. Prioritāri tiek tīrītas

pilsētas galvenās ielas ar intensīvāku satiksmes plūsmu, sniegputeņa
laikā pat vairākkārt dienā šķūrējot
sniegu un kaisot ielas 235 kilometru
garumā. «Taču jāsaprot, ka dienās,
kad snieg bez pārtraukuma, vienlaicīgi attīrīt visas pilsētas ielas nav
iespējams,» uzsver M.Mielavs.
Savukārt publiskās ietves un celiņi, kuru kopējā platība ir 57 hektāri,
tiek tīrītas atbilstoši saistošajiem
noteikumiem. Lielāko daļu no
publiskajām ietvēm uztur pašvaldība, taču, kā to paredz saistošie
noteikumi, juridiskas un fiziskas
personas ir atbildīgas ne tikai par
sava īpašuma, bet arī tam piegulošo
ietvju, piebraucamo ceļu un daudzstāvu namu pagalmu ceļu kopšanu.
Fiziskām personām privātīpašumam piegulošo ietvju uzturēšana
jānodrošina līdz pieciem metriem

no zemesgabala robežas, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem.
Līdz ar to, ja īpašnieki nepilda savu
pienākumu, daļa pilsētas publiskās
infrastruktūras, kas ir pašvaldības
pārziņā, ir attīrīta no sniega, bet
daļa, kas jākopj privātīpašniekiem,
– ne. Saistošo noteikumu izpildi
kontrolē Pašvaldības policija, un pagājušajā nedēļā par netīrītām ietvēm
veiktas pārrunas ar vairāk nekā 100
īpašumu saimniekiem.
Jāatgādina, ka pašvaldība privātmāju iedzīvotājiem bez maksas
nodrošina 25 kilogramus smilts-sāls
maisījuma ietvju kaisīšanai. Pieteikties maisījuma piegādei var, zvanot
Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centram pa tālruni
8787. Līdz janvāra vidum šo iespēju
bija izmantojuši 100 privātmāju
īpašnieki.

Pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1. martā;
apmeklējumam klātienē iepriekš jāpiesakās
Ritma Gaidamoviča

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2021./2022. mācību gadā
1. klasē pilsētas izglītības iestādēs sāksies 1. martā pulksten 8.
Reģistrēt bērnu varēs gan attālināti, iesniedzot pieteikumu elektroniski, gan klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī
un noteiktos drošības pasākumus, lai bērnu mācībām reģistrētu
klātienē, tā likumiskajam pārstāvim izvēlētās skolas mājaslapā
obligāti jāpiesaka iestādes apmeklējuma laiks iesnieguma reģistrēšanai. To varēs izdarīt no 15. februāra.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka 4. janvārī
sākās bērnu reģistrēšana 1. klasē
Jelgavas 4. vidusskolā pamatizglītības
programmā ar mūzikas ievirzi, lai
varētu novērtēt topošo pirmklasnieku muzikālās spējas. Pretendentu
uzņemšana programmā ar mūzikas
ievirzi notiks februārī, pamatojoties
uz muzikālo spēju pārbaudes testa
rezultātiem. Ja bērns netiks uzņemts
šajā programmā, martā vecāki bērnu
varēs reģistrēt citas pamatizglītības
programmas apguvei vai nu 4. vidusskolā, vai citā pilsētas skolā.
Pārējās pamatizglītības programmās Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas
4. sākumskolā, Jelgavas Centra
pamatskolā, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā
un Jelgavas 6. vidusskolā pirmklas

nieku reģistrācija sāksies 1. martā
pulksten 8.
Reģistrēt bērnu mācībām 1. klasē
varēs gan klātienē, gan elektroniski.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai mazinātu Covid-19
izplatību, Izglītības pārvalde mudina topošo pirmklasnieku vecākus
bērnus mācībām 1. klasē reģistrēt
elektroniski, tādējādi samazinot
kontaktēšanos ar citiem cilvēkiem.
Iesniedzot iesniegumu elektroniski,
bērna likumiskajam pārstāvim uz
iestādes e-pasta adresi jānosūta
iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
aizgādnim jāpievieno arī aizgādību
apliecinoša dokumenta kopija. Iestāde iesniedzēju vienas darba dienas
laikā elektroniski informēs par elektroniski sūtītā iesnieguma saņem-

šanu un reģistrēšanu. Iesniegumi
tiks reģistrēti hronoloģiskā secībā,
ievērojot iesniegšanas datumu un
laiku. Iesnieguma forma pieejama
katras skolas mājaslapā.
Gadījumā, ja likumiskais pārstāvis
bērnu reģistrēt mācībām tomēr vēlas
klātienē, viņam no 15. februāra izraudzītās skolas mājaslapā obligāti ir
jāpiesakās apmeklējumam, izvēloties
izglītības iestādes apmeklējumam
piedāvāto laiku. Tikai norādītajā laikā
bērna likumiskais pārstāvis drīkstēs
doties uz skolu. Iesniegumu iesniedzot
personīgi, jāuzrāda iesniedzēja personu apliecinošs dokuments, bērna
dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments, aizgādnim – arī
aizgādību apliecinoša dokumenta
kopija.
Nākamajā mācību gadā 1. klasēs
plānots uzņemt 700 skolēnu: Jelgavas
4. sākumskolā – 168, Jelgavas Centra
pamatskolā, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā, Jelgavas 4. vidusskolā un
6. vidusskolā – pa 112 skolēniem, 5.
vidusskolā – 84. Izglītības pārvalde
vērš uzmanību, ka Jelgavas 6. vidusskolā 1. klasē uzņem bērnus gan pamatizglītības programmā ar latviešu
mācībvalodu, gan pamatizglītības
mazākumtautību programmā.

Skolu mājaslapas adrese apmeklējuma reģistrēšanai un
e-pasta adrese iesnieguma iesniegšanai elektroniski
Izglītības iestāde

Adrese, tālrunis

Mājaslapa

E-pasts

Jelgavas Centra pamatskola

Uzvaras iela 10; 63021073

www.3ssk.lv

pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 4. sākumskola

Pulkveža O.Kalpaka iela 34;
63022236

www.j4ssk.lv

pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv

Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde, tālrunis 63048801,
e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv

JelgavasTehnoloģiju vidusskola Mātera iela 30; 63045548

www.jtv.lv

pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 4. vidusskola

Akmeņu iela 1; 63029555

www.4vsk.jelgava.lv

pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Druku nodrošina:
SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»

Jelgavas 5. vidusskola

Aspazijas iela 20; 63026073

www.5vsk.jelgava.lv

pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 6. vidusskola

Loka maģistrāle 29; 63027467 www.j6vsk.lv

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta. Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv
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JELGAVAS PILSĒTAS GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2020
Kristīne Langenfelde

Gada nogalē otro reizi pasniegta Jelgavas pilsētas Gada
balva uzņēmējdarbībā trīs nominācijās. Kā uzsver Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, konkurss ir iespēja vēl
dziļāk iepazīt pilsētas uzņēmumu darbību un struktūru, novērtējot uzņēmēju ieguldījumu ne tikai pilsētas ekonomikas
attīstībā: «Pilsētas izaugsme balstās uz trīs pamatvērtībām
– sakārtotu infrastruktūru, spēcīgu izglītības sistēmu un
stipriem uzņēmumiem. Jūsu ieguldījums pilsētas attīstībā
ir ļoti nozīmīgs.»
Kopumā konkursam tika pieteikti 37 uzņēmumi, un
žūrijas komisija, kurā bija gan pašvaldības pārstāvji, gan
uzņēmēji, tos vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram,

cik droša ir uzņēmuma darba vide, kāda ir uzņēmuma
reputācija, inovatīvi produkti un pakalpojumi, cik liels ir
uzņēmēja ieguldījums Jelgavas vārda popularizēšanā, vai
uzņēmējs atbalsta sporta, izglītības un kultūras attīstību
pilsētā. Diemžēl vairāki no pieteiktajiem uzņēmumiem neatbilda konkursa nolikumam, kas noteica, ka uzņēmumam
nedrīkst būt nodokļu parādu, tam jābūt sociāli atbildīgam un
jādarbojas mūsu pilsētā ne mazāk kā trīs gadus. Tāpat atsevišķi uzņēmumi konkursā bija pieteikti vienlaikus vairākās
nominācijās, līdz ar to klātienē tika vērtēts 21 uzņēmums.
Uzņēmumi tika vērtēti trīs nominācijās – «Sociāli atbildīgs uzņēmums», «Radošs uzņēmums» un «Gada debija»
–, katrā aptverot uzņēmumus, kuros darbinieku skaits ir
līdz 10, no 11 līdz 50 un pārsniedz 51.

«Jāatzīst, ka pretendenti bija ļoti spēcīgi un komisijas
darbs nebija viegls. Tieši tāpēc atsevišķās nominācijās
tika piešķirtas pat vairākas 1. vietas,» uzsver konkursa
komisijas priekšsēdētājs Pēteris Salkazanovs.
Vērtēšanas komisija Jelgavas pilsētas Gada balvu uzņēmējdarbībā piešķīra 12 uzņēmumiem, bet vēl deviņi
saņēma Atzinības rakstu: SIA «W&D», SIA «KoDo», SIA
«BALTCOLD», SIA «Zeldari», SIA «Fero M», SIA «Tamberg Corporation», SIA «Aiga Plus», SIA «Glam Candy»
un SIA «Velis-A». Uzvarētāji ieguva arī naudas balvu.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, konkursa
uzvarētāji tika sveikti individuāli.
Foto: Ivars Veiliņš un ekrānšāviņi

UZVARĒTĀJI UZŅĒMUMU GRUPĀ AR DARBINIEKU SKAITU VAIRĀK NEKĀ 51
RADOŠS UZŅĒMUMS
SIA «MARKS M»

Uzņēmumam «Marks M» ir vairāk nekā 30 gadu pieredze, attīstot
tādus zīmolus kā «Nakts mēbeles» un «Pils matrači». «Mēs ražojam
guļamistabas mēbeles, un mūsu koncepts ir «guli labi» un «guli skaisti». «Labi» – tie ir matrači, «skaisti» – gultas. Taču pērn radījām arī
pilnīgi jaunu produktu, ar savu filozofiju. Esam ielēkuši bērnu preču
segmentā un tagad ar to izejam pasaulē!» saka uzņēmuma īpašnieks
Juris Griķis. Jaunais produkts ir «Klingo». «Tā ir attīstoša kāpaļāšanas rotaļlieta no pašas bērnības līdz pat 10–12 gadiem. Tieši tāpēc
2020. mums nebija pandēmijas gads – tas bija «Klingo» gads,» uzsver
J.Griķis, piebilstot, ka viss pandēmijas laiks pagājis, radoši strādājot
un radot jaunu produktu.
«Es vienmēr esmu postulējis, ka uzņēmuma pamataktīvs nav
cilvēki, uzņēmuma pamataktīvs ir labi cilvēki. Tieši tāpēc es esmu
gandarīts, ka gadu gaitā uzņēmumā ir izkristalizējies ļoti labs kolektīvs. Ar dažiem darbiniekiem kopā strādājam jau vairāk nekā 30
gadu. Man ir prieks un gods katru no saviem darbiniekiem uzrunāt
vārdā. Es neesmu lielais boss – es esmu kolēģis, kura uzdevums ir
radīt tādus apstākļus, lai katrs darbinieks justu, ka viņa paveiktais
ir kādam vajadzīgs, tas ir nozīmīgs, jo tā taču ir viena no lielākajām
motivācijām,» tā J.Griķis.

GADA DEBIJA
SIA «ELAS BALTIC»

SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS
SIA «JELGAVAS
TIPOGRĀFIJA»
«Jau vēsturiski Jelgava bijusi nozīmīgs grāmatu ražošanas
centrs, un mēs šo darbu turpinām,» saka SIA «Jelgavas tipogrāfija» valdes priekšsēdētājs
Māris Matrevics, piebilstot, ka
«Jelgavas tipogrāfijas» pievienotā
vērtība grāmatai ir radošās idejas
pārtapšana taustāmā formātā.
No visām iespiestajām grāmatām
30 procenti nonāk Latvijas tirgū,
bet 70 procenti tiek eksportēti uz
tādām valstīm kā Francija, Vācija,
Islande, ASV, Jaunzēlande, Skandināvijas valstis, pat uz Japānu.
Taču, kā uzsver M.Matrevics,
neviena grāmata nevarētu tapt bez
cilvēkiem, kuri strādā pie iespiedmašīnām, grāmatu ievākošanas
līnijas… «Sakārtota un moderna

darba vide, mūsdienīgas tehnoloģijas, darbinieku apmācība – tas
ir kopums, kas dod rezultātu. Tieši
tāpēc uzņēmumā ļoti daudz esam
darījuši, lai uzlabotu darba vidi.»
Uzņēmums kā pirmā tipogrāfija
Latvijā ieguvis FSC® sertifikātu.
Tas iespieddarbiem ļauj izvēlēties
papīru, kas iegūts no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Tāpat sa-

ņemts Nordic Ecolabel marķējums,
kura iegūšanai jāizpilda tādas prasības kā materiālu satura pārbaude, ķīmisko vielu apstiprināšana,
iekštelpu gaisa kvalitāte, gaisa,
ūdens un grunts izmešu kontrole,
licencēta atkritumu pārstrādes un
utilizācijas programma, efektīva
resursu izmantošana. «Esam sociāli atbildīgi ne tikai pret saviem
darbiniekiem. Regulāri atbalstām
arī dažādas sabiedriskas iniciatīvas
pilsētā,» tā M.Matrevics.

Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Krievijā,
Somijā, Dānijā, Spānijā,» stāsta uzņēmuma Komerciālās daļas speciālists
Ruslans Jefimovs.
Uzņēmumā strādā 90 darbinieku,
un tā galvenā vērtība ir apmierināts
klients un tikpat apmierināts darbinieks. «Uzskatām, ka katram darbi-

niekam uzņēmumā ir jādod iespēja
attīstīties un augt. Lai saglabātu darbinieka interesi, tam ir jānotiek ik pēc
trīs gadiem. Tāpat mūsu uzņēmums
labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs
pilsētā, piemēram, Metāla svētkos.
Ir patīkami, kas tas ir pamanīts un
novērtēts,» uzsver R.Jefimovs.

SIA «Kulk» domā ne tikai par sava
uzņēmuma peļņu, kas ir likumā
ierakstīts jebkura komersanta darbības mērķis, bet vienmēr cenšas
ieguldīt savu artavu arī Jelgavas un
reģiona attīstībā.
2019. gadā uzņēmums nodokļos
samaksājis 1,4 miljonus eiro, no kuriem 581 tūkstotis eiro ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis. «Esam pagodinā-

ti un pateicīgi par atzinību. Priecājamies, ka uzņēmuma devums ir bijis
veiksmīgs un ticis pamanīts. Esam
gandarīti, ka ar darbu varam nodrošināt 150 cilvēkus, kuri savukārt
katrs dara darbu, lai padarītu mūsu
kopējo dzīves vidi patīkamāku,» tā
E.Melbārde, piebilstot, ka konkursā
iegūto naudas balvu uzņēmums
ziedos labdarībai.

SIA «ZN METĀLS»
«Zn metāls» dibināts 2004. gadā,
un tas ir simtprocentīgs vietējā
kapitāla uzņēmums. 2008. gadā
sadarbībā ar Eiropas Reģionālās
attīstības fondu Jelgavā tas atklāja
jaunu un modernu ražotni ar nu jau
Baltijā lielāko karstās cinkošanas
vannu. «Mums visiem katru dienu
ir jāpilnveidojas, jāturpina augt un
jābūt labākiem nekā vakar. Šobrīd
mūsu uzņēmuma ražošanas un noliktavas telpas aizņem 3000 kvadrātmetru lielu platību, bet maksimālā
ražošanas jauda ir līdz 120 tonnām
tērauda diennaktī. Pārsvarā cinkojam dažādas būvkonstrukcijas, arī
dizaina elementus. Uzņēmums gan
strādā Latvijas tirgum, gan mūsu
produkcija nonāk pie pasūtītājiem

SIA «KULK»
Uzņēmums «Elas Baltic» ir dāņu meitasuzņēmums Latvijā un ražo
elastīgās un neelastīgās saites, ko izmanto tekstila un medicīnas nozarē. Jelgavā tas darbu sāka pirms pieciem gadiem un šajā laikā ir būtiski
audzis. Sākotnēji uzņēmums nodarbināja vien dažus darbiniekus, bet
šobrīd tajā strādā jau vairāk nekā 80 cilvēku. Arī ražošanas apjomi
ir būtiski kāpināti. Uzņēmuma ražošanas direktore Anita Embovica
stāsta, ka produkcija praktiski 100 procentu apmērā tiek eksportēta
– galvenokārt uz Lielbritāniju, Austriju, Skandināvijas valstīm. «Taču
mūsu attīstības plāni pie tā neapstājas. Kopā ar uzņēmuma «Elas»
vadību Dānijā plānojam turpināt paplašināties un ar laiku arī uzbūvēt
jaunu ražošanas ēku Jelgavā,» tā A.Embovica.
Vienlaikus uzņēmumā uzsver, ka tā lielākā vērtība ir darbinieki.
«Ar saviem darbiniekiem lepojamies un vienmēr esam gatavi uzlabot
ražošanas procesu tā, lai ērtāk būtu viņiem. Pie mums strādā dāņu
mehāniķis, kurš ir radījis ne vienu vien pilnīgi jaunu tehnoloģiju, ko
citos uzņēmumos neatradīsiet. Piemēram, liftu, kas atvieglo darbiniekam produkta pakošanu, katru kasti paceļot līdz galda augstumam.
Šobrīd testējam arī jaunu printeri, kas atvieglotu monotono darbu,»
stāsta A.Embovica.

SIA «Kulk» ir daudznozaru uzņēmums, un tajā darbojas struktūrvienības, kas atbild par ceļu
būvi, inženierkomunikāciju izbūvi,
transporta nozari, labiekārtošanu, kā
arī četrzvaigžņu viesnīcu «Jelgava».
Viens no pēdējo gadu objektiem,
kas tapis Jelgavā un ar ko uzņēmums
lepojas, ir tēlnieka Kārļa Īles veidotais vides objekts «Laika rats 100».
Kā norāda uzņēmumā, iespējams,
viņu realizētie projekti nav tie lielākie
un apjomīgākie pilsētā, taču katrs ir
ar savu sajūtu un garšu, ko ikdienā
var novērtēt un izmantot pilsētas
iedzīvotāji, – izbūvētie bērnu rotaļu
laukumi, stadioni, labiekārtotās ielas,
parki…
Tomēr, kā uzsver uzņēmuma
valdes priekšsēdētāja Eva Melbārde,
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UZVARĒTĀJI UZŅĒMUMU GRUPĀ AR DARBINIEKU SKAITU NO 11 LĪDZ 50
RADOŠS UZŅĒMUMS

SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS

GADA DEBIJA

SIA «FORTUM JELGAVA»

SIA «SIGNUM»

SIA «KARAMEĻU DARBNĪCA»

«Enerģētikas nozare attīstās ļoti dinamiski, tehnoloģiskā attīstība ir strauja, un mēs kā starptautisks uzņēmums sekojam līdzi
visām attīstības tendencēm, lai Jelgavā un Latvijā spētu realizēt
arvien jaunus projektus, kas ļautu nodrošināt arvien efektīvāku
enerģijas ražošanu,» uzsver «Fortum» biznesa vadītājs Latvijā
Andris Vanags.
Ja pirms 12 gadiem uzņēmums Latvijā darbu sāka ar
siltumenerģijas ražošanu Jelgavā, tad šobrīd jau tiek ražota
arī elektroenerģija. «Savukārt tagad strādājam pie kurināmā
diversifikācijas projekta – tas paredz izmantot kurināmā
materiālu, kas iegūts no atkritumu atlikumiem. Papildus
darbojamies arī pie projekta par ūdeņraža izmantošanu. Mūsu
uzņēmuma atbildība ir rast risinājumus, kas nesadārdzina
enerģijas ražošanu, ļaujot to ražot tā, lai ieguvējs būtu mūsu
klients,» skaidro A.Vanags.
Lai arī «Fortum Jelgava» ir daļa no starptautiska uzņēmuma,
tas sevi izjūt kā daļu no Jelgavas. «Tāpēc vienmēr aktīvi iesaistāmies un atbalstām dažādas aktivitātes pilsētā – rīkojam Atvērto
durvju dienas, piedalāmies Ēnu dienā, atbalstījām filmas «Jelgava
94» tapšanu, atbalstām skolas un citas aktivitātes,» saņemot
balvu, uzsvēra SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētājs
Gundars Pētersons.

«Visu laiku attīstāmies un augam. Ja deviņdesmitajos
gados ražojām tikai ceļa zīmes, tad šobrīd jau tas ir viss
ceļu, drošības, pieturvietu, arī parku aprīkojums. Šogad
turpināsim attīstīt arī uzstādīšanas pakalpojumu, kas kļūst
arvien pieprasītāks. Tāpat ir plāni kļūt vēl neatkarīgākiem
no piegādātājiem, atklājot uzņēmumā jaunas ražošanas
līnijas. Pagājušā gada lielākie projekti, kuros strādājām,
bija Loka maģistrāle Jelgavā un autoceļš Tērvete–Lietuvas
robeža,» stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris
Upenieks.
Taču vienlaikus uzņēmums atrod laiku arī saviem sociālajiem projektiem. «Nomaksāti visi nodokļi, darbiniekiem alga virs vidējās nozarē – tas mūsu uzņēmumā jau
ir pašsaprotami. Mēs neaizmirstam arī savus darbiniekus,
kuri visu savu darba mūžu ir pavadījuši «Signumā» un
šobrīd devušies pensijā. Vienmēr Ziemassvētku laikā saviem ilggadējiem darbiniekiem sarūpējam kādu patīkamu
dāvanu. Tāpat regulāri atbalstām pilsētas pensionāru biedrību, invalīdu biedrību, bērnus bāreņus,» saka A.Upenieks,
uzsverot: «Mēs esam jelgavnieki, un ar to lepojamies!»

«Mums katru gadu ir kāda jauna debija! Strādājam jau
septiņus gadus, un katrs, kurš zina «Karameļu darbnīcu»,
zina arī to, ka ražojam karameles, taču patiesībā karameles jau sen kā nav vienīgais mūsu produkts. Maršmelovi,
želejkonfektes, marmelādes, zefīri, arī šokolādes produkti
– to visu mēs ražojam! Un arī pagājušajā gadā, izaicinot
sevi, radījām jaunus produktus – vegāniskos zefīrus un
bezē. Kāpēc tas bija izaicinājums? Tāpēc, ka tradicionāli
šo produktu galvenā izejviela ir olbaltums. Mums bija
jāizdomā, kā to aizstāt, lai arī vegāni varētu baudīt šos tik
ierastos saldumus,» stāsta SIA «Karameļu darbnīca» valdes locekle Ilze Priževoite, atklājot, ka jaunajos produktos
tiek izmantotas kartupeļu olbaltumvielas.
Kā atzīst I.Priževoite, rezultāts ir sanācis pat ļoti labs
un to jau novērtē ne tikai Latvijā: «Mūsu vegāniskie produkti jau ir aizceļojuši uz Zviedriju, Dāniju, Itāliju, mūsu
kaimiņvalstīm, šobrīd notiek sarunas arī ar Spānijas
sadarbības partneriem.»

UZVARĒTĀJI UZŅĒMUMU GRUPĀ AR DARBINIEKU SKAITU LĪDZ 10
RADOŠS UZŅĒMUMS
SIA «DMKS SEW»
«Esam mazs ģimenes uzņēmums. Dēlam Kārlim šobrīd
ir pieci gadi, un viens no mūsu zīmoliem – «Kālis» – radās,
tieši pateicoties mūsu dēliņam. Bērnībā ne viens vien izlaiž
vārdos r burtu, un tā arī radās mūsu zīmols «Kālis»,» stāsta
Mārtiņš Segliņš.
Visa sākums bija ideja pašiem savam dēliņam radīt
šūpoles, kas nu jau veiksmīgi pārtapusi biznesā – šūpoles
pašiem mazākajiem, šūpoles dvīņiem un arī lielas šūpoles,
kurās var iesēsties pat pieaugušais.
Savukārt otrs zīmols – «SAMA face masks» – radies pēc
meitiņas piedzimšanas, un tā sākotnējā ideja bija sejas masku šūšana skaistumkopšanas speciālistiem. Tikai vēlāk,
kad sākās pandēmija, uzņēmums sācis šūt sejas maskas
arī bērniem. «Bizness aug kopā ar mūsu bērniem, tāpēc
jau ražojam arī, piemēram, sporta somas sporta tērpam
vai maiņas apaviem, zeķes Ziemassvētku saldumiem,»
stāsta Daiga Segliņa.
Ģimenes biznesā viss, kas saistīts ar audumu izvēli un
šūšanu, ir Daigas ziņā, bet par koka detaļām atbild Mārtiņš.
Noieta tirgus meklēts arī tirdziņos, taču visproduktīvāk to
šobrīd esot īstenot interneta vietnēs.

SIA «KRISTĪNES BABICKAS
ĢIMENES ĀRSTES PRAKSE»
Ģimenes ārste Kristīne Babicka ikdienā rūpējas
par vairāk nekā 2000 pacientu, un šis laiks viņai kā
jebkuram mediķim ir bijis īsts pārbaudījumu laiks.
«Mans stāsts sākās medicīnas skolā, kur pēc 8. klases mācījos par medmāsiņu. Tomēr ātri sapratu, ka
medmāsas profesija nebūs gluži mans aicinājums,
tāpēc vēlāk jau nāca akadēmija, un pēc tās, kad sāka
veidoties ģimenes ārstu profils, izlēmu, ka tā ir joma, kurā labprāt
strādātu,» stāsta K.Babicka.
Ģimenes ārste atzīst, ka sekmīga darba pamatā ir lieliski un
profesionāli kolēģi, pacienti, kas, neraugoties uz savu situāciju,
spēj uzmundrināt arī ārstu, un, protams, ģimenes atbalsts.
2020. gads katram uzlika ne vieglus pārbaudījumus, jo īpaši
mediķiem, kuriem bija jāspēj būt ārkārtīgi elastīgiem, gudriem,
piesardzīgiem un arī radošiem, lai sekmīgi turpinātu darbu un
profesionāli sniegtu palīdzību saviem pacientiem. «Jā, manā
praksē arī ir Covid-19 slimnieki, daudz kontaktpersonu, un katram ir jāspēj palīdzēt. Taču tikpat svarīgi šajā laikā ir nodrošināt
to, lai prakse varētu turpināt darbu, lai infekcija neskar mūs, un
tas ir ļoti sarežģīti,» atzīst K.Babicka.

SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS
SIA «3C»
«2020. gads mūsu
uzņēmumam bija jubilejas gads, jo savu
darbību sākām pirms
20 gadiem. 15 no tiem
nodarbojamies ar projektēšanu, projektējot
ceļus, ielas, laukumus
Jelgavā, Tukumā, Jūrmalā, Rīgā, Ventspilī…
Par vienu no atpazīstamākajiem objektiem Jelgavā ir kļuvis Mītavas tilts un Čakstes bulvāris,
kuram vēlāk līdzās izauga Pasta sala, taču diezin vai daudzi zina, ka šo objektu projektēja «3C».
Arī pagājušajā gadā lielākie pilsētā sakārtotie objekti – Loka maģistrāle, Neretas, Garozas un
Prohorova iela – ir mūsu uzņēmuma projektēti. Šobrīd strādājam pie Nameju ielas apkārtnes
infrastruktūras projekta 4,5 kilometru garumā, kur perspektīvā taps jauns bērnudārzs,» stāsta
uzņēmuma valdes loceklis Aigars Buķevics, uzsverot, ka uzņēmums ir sociāli atbildīgs gan savos
projektu risinājumos, gan attiecībā pret saviem darbiniekiem.
A.Buķevics vērtē, ka Jelgavā uzņēmējdarbībai ir kolosāla vide, kur pats svarīgākais ir savstarpējā sapratne un atbalsts. «Tad gribas ne tikai radīt, bet arī dot savai pilsētai. Piemēram, mūsu
uzņēmums jau kopš 2005. gada ar finansiālu atbalstu vienmēr iesaistās valsts svētku uguņošanas
nodrošināšanā Jelgavā.»

GADA DEBIJA
SIA «MĀRTIŅA AUTO»

Mārtiņš Antāns savu biznesu izveidojis soli pa solim, meklējot un saredzot iespējas attīstīties. Visa
sākums bijis krīzes laikā, kad iestājies Policijas koledžā, bet pa brīvajiem brīžiem jaucis automašīnas
un nodevis tās metāllūžņos. «Tad pēc brāļa ieteikuma sāku pārdot
mašīnu detaļas. Tā tas arī sākās. Vēlāk jau klienti mudināja – ja
reiz pārdodu detaļas, varbūt varu tās tepat arī uzstādīt,» atceras
M.Antāns. Sākumā viņš bijis vienīgais darbinieks, kam dažreiz
izpalīdzējis tētis, bet šobrīd uzņēmumā strādā jau 11 cilvēki.
2020. gadā, kad atkal pienākusi krīze, Mārtiņš spēris nākamo
soli un, kā pats saka, licis lietā savus «vērtspapīrus». «No izjauktajām automašīnām pāri paliek vadi. Tos dedzināt nedrīkst, tas ir
kaitīgi, bet tajos iekšā ir vērtīgs materiāls – varš. Gadiem šos vadus
biju uzkrājis, lai realizētu brīdī, kad rastos
dīkstāve, un 2020. gads bija īstais moments.
Ar «Altum» programmas atbalstu iegādājos
iekārtu, kas atdala plastmasas izolāciju no
vara kabeļiem, lai pēc tam realizētu attīrīto
vara materiālu. Latvijā ir daudz uzņēmumu, kas labprāt nodotu automašīnu vadus
pārstrādei, tāpēc šajā virzienā biznesu var
attīstīt, tikai jāiegādājas vēl jaudīgāka iekārta,» uzsver M.Antāns.
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Mainīsies ienākumu slieksnis
maznodrošinātā statusa iegūšanai
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes deputāti
ceturtdien, 21. janvārī, lems
par pašvaldības saistošo noteikumu «Maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa
noteikšana Jelgavas pilsētas
pašvaldībā» izdošanu. Tie
noteiks kārtību, kādā tiks
piešķirts maznodrošinātas
mājsaimniecības statuss
Jelgavā, tostarp ienākumu
slieksni, no kura varēs pretendēt uz statusu, lai saņemtu sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstus.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova
skaidro, ka no janvāra ir spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā un valstī ir mainīta
sociālās palīdzības sistēma. Pamatojoties uz izmaiņām, spēku ir zaudējuši
pašvaldības saistošie noteikumi «Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā». Normatīvajos
aktos paredzēts, ka maznodrošinātas
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde «Rotaļa»
(reģ.Nr.90000074738)

mājsaimniecības ienākumu slieksni
nosaka katra pašvaldība, un šobrīd
ir izstrādāti jauni pilsētas saistošie
noteikumi, kas paredz kārtību, kā
tiek izvērtēts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kā arī nosaka
ienākumu slieksni. Saistošajos noteikumos paredzēts, ka, lai pretendētu
uz maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa saņemšanu, ienākumu slieksnis vienai personai mājsaimniecībā
trīs pēdējos kalendāros mēnešus
nedrīkst pārsniegt 370 eiro, bet katrai
nākamajai personai mājsaimniecībā –
259 eiro. J.Laškova uzsver, ka, vērtējot
klienta atbilstību maznodrošinātā
statusam, vērā tiek ņemti ne vien
mājsaimniecības personu ienākumi,
bet arī materiālais stāvoklis, piemēram, vai personai pieder kustamais un
nekustamais īpašums, un citi kritēriji.
Jaunie saistošie noteikumi attieksies uz tiem iedzīvotājiem, kuri statusam pieteiksies no jauna, jo valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
klientiem, kuriem maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss beidzies
2020. gada novembrī vai vēlāk, tas
automātiski tiek pagarināts līdz 31.
martam.
Darba alga – 500 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).
CV un pieteikumu sūtīt pa e-pastu
rotala@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām – 63083102.

aicina darbā SĒTNIEKU(-CI)
(amata kods: 961301).

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz

JELGAVAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA

(2 vakances, katra uz 5 gadiem) amata vietu.
Galvenie pienākumi noteikti Bāriņtiesu likuma 17. pantā.
Prasības:
• atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
noteiktajām prasībām un:
1. bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze ne 118. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas
mazāk kā 3 gadi;
pilsētas bāriņtiesas locekļa amata konkursam» līdz
2. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības 2021. gada 22. janvārim (ieskaitot) vai pa e-pastu
pieteikumu tiesai u.c. dokumentu) izstrādē;
marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv. Tālrunis
uzziņām 63084415.
3. labas krievu un angļu valodas zināšanas;
Amats klasificēts 45. amata saimes II līmenī (9.
4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
5. pamatiemaņas darbā ar datortehniku («Word», mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1184 euro.
«Exel», internets).
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandi-

ZEMGALES
REĢIONA KOMPETENČU
CENTRS
INFORMĒ
dātsATTĪSTĪBAS
piekrīt savu personas
datu apstrādei
atlases
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.

konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus
mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

facebook.com/ZRKAC

tiešsaistē
KURSI
27. janvārī
Darba aizsardzības pamatlīmeņa
plkst. 9:15-16:25
zināšanu izglītības programma

Interjera risinājumi nelielām
telpām

27. janvārī
plkst. 18:00-20:15

Aktualitātes dokumentu
28. janvārī
plkst. 10:00-13:15
pārvaldībā
Angļu valodas grupas no 25. janvāra
Valodu kursi
Spāņu valoda 1. februārī

Montesori vingrinājumu
grupas

sajūtu materiāls 21.01. plkst. 09:30
kultūras materiāls 21.01. plkst. 14:00
praktiskās dzīves materiāls 18.02. plkst. 14:00

Augu izvēle un audzēšana atbilstoši
augsnei un augšanas apstākļiem

1. februārī
plkst. 18:00-20:15

Vasaras puķu dobes
dārzā

8. februārī
plkst. 18:00-20:15

Privātmājas interjera
plānošana

10. februārī
plkst. 18:00-20:15

Ziemciešu dobes dārzā

15. februārī
plkst. 18:00-20:15

Montesori pedagoģijas
elementi bērna attīstībai

18. februārī
plkst. 9:30-13:30

Pilsētā – trīs jaunas
elektromobiļu uzlādes stacijas
Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD) pabeigusi darbu pie trīs ātro
elektromobiļu uzlādes staciju izbūves Jelgavā. Uzlādes stacijas darbojas pie
tirdzniecības centra «Vivo
centrs» Katoļu ielā 18, pie
degvielas uzpildes stacijas
«Astarte nafta» Rūpniecības ielā 75a un «Neste»
Loka maģistrālē 2a.
Ātrās elektromobiļu uzlādes
stacijas Jelgavā izveidotas, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu
«Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana»,
kura gaitā CSDD visā valstī attīsta uzlādes staciju tīklu. Projekta
pirmajā kārtā jau no 2018. gada
jūlija Latvijā darbojās 70 ātrās
uzlādes punkti, bet šobrīd noslēgusies projekta otrā kārta, un Latvijā uzstādītas vēl 40 ātrās uzlādes
stacijas, trīs no tām – Jelgavā.
CSDD pārstāvis Rolands Rumba
skaidro, ka visas 40 jaunās uzlādes stacijas, tostarp Jelgavā, jau
darbojas un iekļautas «E-mobi»
uzlādes tīkla kartē, kas pieejama
mājaslapā www.emobi.lv.
Maksa par uzlādes pakalpojumu CSDD uzturētajās «E-mobi»

stacijās ir 0,15 eiro minūtē reģistrētiem lietotājiem, kuri izmanto «E-mobi» autentifikācijas
karti vai samaksu par uzlādi veic
ar tiešo maksājumu (VISA vai
«MasterCard» maksājumu karte,
«PayPal» konts) no «E-mobi» mobilās lietotnes. Sīkāka informācija
par «E-mobi» uzlādes tīklu ir pieejama nacionālā līmeņa uzlādes
staciju tīkla interaktīvajā kartē
mājaslapā emobi.lv. Jāpiebilst, ka
ērti apmaksāt elektroauto uzlādes

pakalpojumus visās «E-mobi» stacijās Latvijā var arī ar «Mobilly»
lietotnes starpniecību.
CSDD norāda, ka joprojām uzlādes stacijas visvairāk tiek izmantotas Rīgā un tās apkārtnē, kur
arī elektroauto koncentrācija ir
vislielākā. Mājaslapā www.e-transports.org apkopotā informācija
liecina, ka iepriekš Jelgavā bija
divi elektroauto uzlādes punkti
– pie viesnīcas «Jelgava» un pie
viesnīcas «Zemgale».

JAP nekursē reģionālajos maršrutos, tostarp uz Rīgu
Ritma Gaidamoviča

Jaunais gads ar pārmaiņām sācies SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP), kas šogad vairs nenodrošina pasažieru
pārvadājumus reģionālajā maršrutu tīklā, tostarp uz Rīgu,
jo uzņēmumam 31. decembrī beidzās līgums ar VSIA «Autotransporta direkcija». Reisus, ko iepriekš apkalpoja JAP,
tagad izpilda cits pārvadātājs. JAP autobusa vadītāji, kuri pasažierus pārvadāja reģionālajos maršrutos, darbu uzņēmumā
turpina un pārvadā pasažierus pilsētā, bet visi mikroautobusi,
kas kursēja uz Rīgu, jau tuvākajā laikā tiks pārdoti izsolē.
VSIA «Autotransporta direkcija» pagājušā gada 14. augustā
izsludināja konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu ar autobusiem reģionālajā maršrutu tīklā līdz 2021.
gada decembrim, lai nodrošinātu
sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību laika
periodā, kad esošajiem līgumiem
būs beidzies termiņš, bet jaunie
līgumi par pakalpojuma nodrošināšanu nākamos desmit gadus
ar konkursa uzvarētājiem vēl
nebūs stājušies spēkā. Konkursā par sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanu
2021. gadā maršrutu tīkla daļā
«Jelgava» uzvarēja uzņēmums
«Sabiedriskais autobuss», kas
šogad izpilda tos reisus, ko ie-

priekš nodrošināja JAP.
«Mūsu uzņēmums piedalījās iepirkumā par sabiedriskā
transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajos maršrutos
uz nākamajiem desmit gadiem,
taču tajā šobrīd norit pārsūdzību izskatīšana, līdz ar to VSIA
«Autotransporta direkcija» augustā izsludināja konkursu par to,
kurš šos pakalpojumus nodrošinās
2021. gadā. Tajā uzvarēja uzņēmums «Sabiedriskais autobuss»,»
skaidro JAP valdes loceklis Gints
Burks.
Viņš akcentē, ka JAP šoferiem,
kas iepriekš apkalpoja reģionālos
maršrutus, darbs ir nodrošināts.
«Visi 25 autobusa vadītāji šobrīd
pārvadā pasažierus Jelgavas pilsētā. Līdz šim pilsētas autobusu šo-

feriem nācās strādāt virsstundas,
bija grūti saplānot atvaļinājumu
grafiku, tāpat autobusa vadītāji
slimo, tāpēc papildu darbaspēks
pilsētas pārvadājumos ir ļoti nepieciešams. Jāatzīst, ka daži šoferi
ir pensijas vecumā un apsver iespēju doties pelnītā atpūtā, tiklīdz
viņiem beigsies 95. koda apliecības
termiņš,» tā G.Burks.
Savukārt autoparks, kas tika izmantots reģionālajos maršrutos,
tiks izsolīts vai nodots atpakaļ
iznomātājam. G.Burks skaidro,
ka astoņi lielas ietilpības autobusi tika nomāti un tieši 31. decembrī noslēdzās nomas līgums.
«Jauns līgums netika slēgts, un
autobusi ir atdoti atpakaļ iznomātājam. Bet 12 mikroautobusi,
kas ir mūsu īpašumā, atbilstoši
kapitālsabiedrību normatīvajam
regulējumam tiks pārdoti izsolē.
Mikroautobusi ir desmit gadus
veci, un braukšanas kārtībā šobrīd ir desmit. Divi, kas savu laiku
jau nokalpojuši, noderēs rezerves
daļām, tāpēc arī tie tiks izsolīti.
Šobrīd neatkarīgs eksperts vērtē
mikroautobusus un nosaka to
vērtību, un jau tuvākajā laikā tiks
publicēts paziņojums par izsoli,»
stāsta G.Burks.

Poliklīnikā pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta
Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā vēl stingrākus ierobežojumus, kas attiecas uz
ambulatorajiem veselības pakalpojumiem, Covid-19 izplatības
mazināšanai, SIA «Jelgavas poliklīnika» klientus Radioloģijas
nodaļā un dienas centrā pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Poliklīnikas valdes locekle
Kintija Barloti skaidro, ka iepriekš rentgena izmeklējumu
varēja veikt pēc dzīvās rindas

principa, taču kopš janvāra sākuma tas vairs nav iespējams.
Pierakstīties pakalpojumiem
un pie speciālistiem var, vai nu

zvanot uz poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 63022101,
vai elektroniski poliklīnikas
mājaslapā www.jp.lv, sadaļā
«Pieteikt vizīti».
Jāpiebilst, ka arī SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»» ambulatoros pakalpojumus sniedz
tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Pieteikties vizītei iespējams pa
tālruni 63022412.
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Divas slēpošanas trases

Ar viedajām tehnoloģijām kontrolēs
satiksmes plūsmu un autovadītājus
Kristīne Langenfelde

Aprīlī Jelgavā tiks uzsākts
pētījums, lai, izmantojot
viedās tehnoloģijas, vēl detalizētāk pētītu satiksmes
plūsmu pilsētas centrā un fiksētu gadījumus, kad pa Lielo
ielu neatļauti pārvietojas
kravas transportlīdzekļi vai
autostāvvietās mašīnas tiek
atstātas ilgāk, nekā to ļauj
noteiktie ierobežojumi. Fiksējot šādus gadījumus, pašvaldības atbildīgie dienesti
operatīvi saņems ziņojumu.

Sadarbībā ar skrējēju Salvi Brasavu stadionā pie Jelgavas sporta halles Mātera ielā izveidots
apmēram 330 metrus garš slēpošanas aplis. Pa noblietēto apli slēpotāji aicināti slēpot slidsolī,
savukārt klasiskās slēpošanas tehnikas piekritēji var izmantot līdzās aplim iebrauktās sliedes.
Jāpiebilst, ka stadions rīta un vakara stundās ir izgaismots – apgaismojums tiek ieslēgts pulksten
5, bet izslēgts pulksten 21. Entuziasti slēpošanas trasi izveidojuši arī Būriņu mežā. «Līdz trasei
var nokļūt, no Svētes palienes pļavu laipām dodoties pa ceļu līdz «Kalna Būriņiem» (pretim mājai
var atstāt automašīnu), pa gājēju taciņu pāri dzelzceļa sliedēm, un slēpju sliedes sāksies uzreiz
pa labi gar dzelzceļu. Ja noslēpo prom un atpakaļ, sanāks 6–7 kilometri,» norāda orientieriste
Māra Bolšteina, kura kopā ar domubiedriem Būriņu mežā slēpošanas trasi cenšas izveidot katru
ziemu, kad ir sniegs.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas skolas saņēmušas 148 portatīvos datorus
Kristīne Langenfelde

Sākoties otrajam mācību
semestrim, Jelgavas skolu
7.–12. klašu skolēni un pedagogi no Izglītības un zinātnes
ministrijas saņēmuši papildu
148 portatīvos datorus, ko izmantot kvalitatīva attālinātā
mācību procesa nodrošināšanai.
Datori Jelgavai piegādāti jau gada
nogalē, un tie nodoti lietošanā skolēniem un pedagogiem. «Turpinot
nodrošināt attālināto mācību procesu,
arvien biežāk izjūtam, ka nepieciešamas specifiskākas prasības informācijas tehnoloģiju nodrošinājumā.
Ikdienas mācību procesā ne katram
skolēnam un pedagogam bija nepieciešams dators ar iebūvētu mikrofonu un
tīmekļa kameru, taču šobrīd, lai kvalitatīvi organizētu tiešsaistes stundas,
bez tā iztikt nevar. Tieši tāpēc valsts
piešķirtie portatīvie datori, kuros ir

gan iebūvēta tīmekļa kamera, gan
mikrofons, ir nozīmīgs papildinājums
attālinātajā mācību darbā,» uzsver
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.
Kopumā valsts piešķīra 3,9 miljonus eiro 6200 portatīvo datoru iegādei
skolām. Šoreiz datorus saņēma tās
pašvaldību skolas, kurās 7.–12. klašu
grupā mācās vismaz 20 skolēnu un
kuras nav iesaistījušās ES fondu
projektos par vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošanu. Šo
projektu gaitā daudzās skolās notiek
vērienīgi atbalsta pasākumi, tajā skaitā arī informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju risinājumu ieviešana un
aprīkojuma iegāde, un līdz 2023. gada
beigām plānots pilnībā modernizēt
100–115 pašvaldību skolas. Ņemot
vērā šos ministrijas nosacījumus, Jelgavā jaunus datorus šoreiz nesaņēma
trīs skolas, kurās nupat kā īstenoti vai
tūlīt tiks uzsākti ES fondu modernizācijas projekti, – Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

un Jelgavas Amatu vidusskola.
Valsts iegādātos portatīvos datorus
mūsu pilsētā saņēmušas septiņas
skolas: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (29), Jelgavas 4. vidusskola (29),
Jelgavas 5. vidusskola (25), Jelgavas
6. vidusskola (24), Jelgavas Centra
pamatskola (17), Jelgavas pamatskola
«Valdeka»-attīstības centrs (13) un
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
(11).
«Kaut arī ārkārtējās situācijas laikā
šis valsts atbalsts ir nozīmīgs, tas
joprojām ir nepietiekams. Izglītības
pārvalde nepārtraukti aktualizē informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu
pilsētas skolās un turpina arī apkopot
informāciju no skolām par informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu
ģimenēs attālinātā mācību procesa
laikā. Šobrīd pašvaldība, sagatavojot
2021. gada pilsētas budžetu, Jelgavas
izglītības iestādēm paredz finansējumu 227 000 eiro apmērā, lai šogad
turpinātu informācijas tehnoloģiju
modernizāciju,» uzsver G.Auza.

Atsākas semināru cikls «Gudro vecāku skola»
Emīls Rotgalvis

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) turpina Gudro vecāku
skolas bezmaksas semināru
ciklu, uzmanību veltot dažādu vecumposmu bērnu
uzvedībai un problēmām.
Nodarbības reizi mēnesī no
janvāra līdz martam notiks
«Zoom» platformā, un tām
iepriekš jāpiesakās.
Kā informē ZRKAC Tālākizglītības
nodaļas vadītāja Astra Vanaga, šā
gada pirmais Gudro vecāku skolas
seminārs «Ideju darbnīca vecākiem.
Jautrības un prieka formulas ģimenē» notiks 25. janvārī pulksten 18. To
vadīs pedagoģe resursa «Uzvedība.lv»
vadītāja Līga Bērziņa, un seminārā
tiks runāts par vienkārša prieka veidošanas formulu ģimenē – smiekliem

un jautrību. Vecāki iepazīsies ar
sensorajām spēlēm – kāpēc tās ir
svarīgas jūtīgiem bērniem, kā spēles
un rotaļas palīdz risināt saskarsmes
un sadarbības problēmas ģimenēs,
kurās ir bērni ar lielu vecuma starpību vai brāļi un māsas, kuri bieži
strīdas. L.Bērziņa dalīsies piemēros,
kā vecākiem ar aktivitāšu palīdzību
mācīt problēmu risināšanas prasmes
un iesaistīt bērnus ģimenes ikdienas
darbos, kādas aktivitātes izmantot
trauksmes mazināšanai un klusuma
uzturēšanai.
Savukārt 15. februārī pulksten 18
notiks Gudro vecāku skolas otrais
seminārs «Impulsīvs pusaudzis un
mierīgāka ikdiena – kā to panākt?»,
kuru arī vadīs L.Bērziņa. Seminārā
tiks runāts par to, kas ir impulsivitāte
un kā tā veidojas, kā veidot sarunas
ar jaunieti, kā viņu nomierināt un arī
vecākiem saglabāt mieru spriedzes situācijās. Interesenti varēs uzzināt, kā

atšķirt impulsīvu uzvedību no opozicionāras, kas raksturīga pusaudžu
vecumposmam. Tāpat tiks apskatīti
jautājumi, kā organizēt pusaudža
ikdienu, lai veidotu mierīgāku un
vienkāršāku vidi, jo tā ietekmē savstarpējo attiecību dinamiku vecāku
un pusaudžu starpā.
Dalībai seminārā obligāti iepriekš
jāpiesakās, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties var, aizpildot anketu
mājaslapā www.zrkac.lv, sadaļā «Vecākiem», «Kursi». Turpat pieejama
informācija par marta nodarbību.
Papildu jautājumus var uzdot pa
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv. Iepriekšējie Gudro vecāku skolas
semināra ieraksti, kā arī virkne citu
izglītojošu lekciju videoarhīvā var
skatīt ZRKAC mājaslapas sadaļā
«Video galerija» un «Youtube».
Semināru cikls tiek īstenots projekta «Veselības veicināšana Jelgavā»
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) gaitā.

2020. gada pavasarī SIA «WeAreDots» un zinātniski tehniskā firma
«LĀSMA» sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas domi uzsāka realizēt projektu
«Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes
novērošanai: 3D-LiDAR un kameras
datu apvienošana». SIA «WeAreDots»
un «LĀSMAS» izstrādātais projekts
tiek realizēts IT kompetences centra
atbalstītā projekta gaitā, piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu.
«Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus informācijas tehnoloģiju risinājumus un pētīt viedo tehnoloģiju
ieviešanu pilsētas transporta plūsmas
kontrolei un analīzei, kas savukārt
ļautu uzlabot transporta kustības
plānošanu Jelgavā. Paredzams, ka pētījumā iegūtie dati pilsētā ļaus uzlabot
ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko
kārtību,» skaidro Jelgavas domes
priekšsēdētāja padomnieks attīstības
jautājumos Signis Rīns.
Jau šobrīd projekta gaitā ir uzsākta

viedo tehnoloģiju uzstādīšana Lielajā
ielā starp Akadēmijas un Pasta ielu.
«Tur tiek izvietota 3D lāzera skenēšanas iekārta «LiDAR» un vairākas
kameras. Ja kameras fiksēs garām
braucošos transportlīdzekļus visās
ielas joslās, tad skenēšanas iekārta
noteiks garāmbraucošā transportlīdzekļa gabarītus. Tas nozīmē, ka
iegūtie dati ļaus ne tikai noteikt
kopējo transporta plūsmu Lielajā
ielā, bet arī atsevišķi uzskaitīt kravas auto. Tāpat no kamerām iegūtie
dati tiks apstrādāti ar mašīnatpazīšanas moduļa palīdzību, nosakot
transportlīdzekļu tipu, numurzīmi
un numurzīmes reģistrācijas valsti.
Tā kā kravas auto pārvietošanās pa
Lielo ielu nav atļauta, tad, fiksējot
šādu auto, pašvaldības atbildīgie dienesti tiešsaistē nekavējoties saņems
ziņojumu par fiksēto pārkāpumu,
un tas ļaus operatīvi reaģēt,» skaidro
SIA «WeAreDots» projektu vadītājs
Egons Šolmanis.
Tāpat pētījuma laikā konkrētas
stāvvietas Lielās ielas malās būs aprīkotas ar tehnoloģijām, kas ļaus fiksēt,
vai automašīna stāvvietā neatrodas ilgāk, kā to ļauj noteiktie ierobežojumi.
«Arī šajā gadījumā viedās tehnoloģijas
fiksēs konkrēto transportlīdzekli, un,
ja tas stāvvietā atradīsies ilgāk par noteikto laiku, informācija automātiski
tiks nosūtīta pašvaldības atbildīgajai
institūcijai,» stāsta E.Šolmanis.
Pētījums ilgs no aprīļa līdz septembrim. «Šobrīd tas ir tikai pētījums,
taču tā laikā iegūtie dati ļaus pašvaldībai izdarīt secinājumus un lemt par
šādu tehnoloģiju ieviešanu pilsētā,» tā
E.Šolmanis.

IK «Kanto» (reģ.Nr.53602014731)
aicina darbā PAVĀRA PALĪGU(-DZI)
SAC «Zemgale» Ozolniekos, Skolas ielā 9. Darbs maiņās. Alga – 500 EUR (bruto).
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu zl19@inbox.lv vai sazināties pa tālruni 29242263.
Lūgums atsaukties

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Kazimira Katoviča (dzimis
1951. gada 2. jūnijā, miris 2020. gada 17. decembrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai
vienotos par rīcību ar Kazimira Katoviča īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Kazimira Katoviča piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Jelgavas pilsētas dome aicina Armanda Strazdiņa
(dzimis 1981. gada 26. novembrī, miris 2020. gada 19.
decembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai
vienotos par rīcību ar Armanda Strazdiņa īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Armanda Strazdiņa piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS JANVĀRĪ
UN FEBRUĀRĪ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Pirmdienās un trešdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks»

Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»

Otrdienās un ceturtdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura»

Sestdienās no plkst.10 līdz 11 –
«Brīvdienu starteris»

Norises vieta: tiek organizēti online treniņi. Informācija par treniņiem tiek publicēta
vietnē https://www.facebook.com/jelgavasveseliba.

TIEŠSAISTES SEMINĀRU PROGRAMMA VECĀKIEM
«GUDRO VECĀKU SKOLA»
25. janvārī plkst.18 –
seminārs «Ideju darbnīca vecākiem.
Jautrības un prieka formulas ģimenē».
Lektore – L.Bērziņa (no uzvediba.lv).

15. februārī plkst.18 –
«Impulsīvs pusaudzis un
mierīgāka ikdiena – kā to panākt?».
Lektore – L.Bērziņa (no uzvediba.lv).

Papildu informācija par semināriem un pieteikšanos pieejama mājaslapā www.zrkac.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.
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Gada nogalē sarūpē svētku prieku sev un citiem
Šoreiz gada nogales svētki aizritēja citādāk – klusāk un ģimeniskāk, katram savās mājās. Taču jelgavnieki jau daudzus gadus
svētku izjūtu cenšas radīt ar mirdzošām lampiņām, un paši
rotātāji atzīst, ka šoreiz gribējies pacensties īpaši. Tāpat viņi
pamanījuši, ka šoziem spuldzīšu virteņu logos un pagalmos ir
vairāk nekā citus gadus, tādējādi gaišāka un krāšņāka kļuva visa
pilsēta. Lai uzslavētu par ieguldījumu pilsētas kopējā tēla veidošanā, Jelgavas pašvaldība aicināja iedzīvotājus izgaismotākos
objektus pieteikt konkursam «Spožākais pilsētvides objekts
Jelgavā». Pašvaldība saka paldies ikvienam dalībniekam, bet
jo īpaši 70 objektu saimniekiem, kuri gada nogales svētkos ir
iedvesmojuši un priecējuši ne tikai sevi, bet arī citus. Aizvadītajā
nedēļā pateicībā par ieguldījumu viņiem pie lielās pilsētas egles
Hercoga Jēkaba laukumā tika pasniegtas balvas. «Koši un bagātīgi – tie ir vārdi, kas raksturo konkursam pieteiktos objektus.
Ņemot vērā to, ka rotājumu tendences lielā mērā diktē veikalu
piedāvājums, māju saimniekiem nākas būt gana radošiem, lai
atšķirtos no kaimiņiem. Taču ir kaimiņi, kuri pat saskaņojuši
rotājumus, piemēram, Lāču iela 66B, 66C, 66D, 66E. Labs piemērs ir arī Varavīksnes ielas nami, kas redzami izgaismoti, arī
braucot pa Lietuvas šoseju, un veido veselu izgaismotu ielu,»
atzīst konkursa vērtēšanas komisijas locekle Jelgavas pilsētas
pašvaldības galvenā māksliniece Zane Vēvere.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatīties dažos izrotāto māju
pagalmos un izgaismotajos balkonos.

Par to, ka labas kaimiņu attiecības ir svarīgas, pārliecināti Lāču ielas 66B, 66C, 66D un 66E saimnieki, kuri kopīgiem spēkiem savu ielu padarījuši par vienu no spožākajām mūsu pilsētā. «Mājas
rotājam jau trešo gadu, bet pēdējos divus tas notiek visiem kaimiņiem organizēti. Šoreiz vienojāmies
par koncepciju, kopīgi iegādājāmies lampiņas, vienojāmies par darbiem, kas katram jāpaveic. Tas
ir īsts komandas darbs, lai radītu svētku sajūtu sev apkārt,» stāsta Lāču ielas 66B mājas saimniece
Inga Remerte, gan paužot nožēlu, ka līdz ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem izpalikusi vēl kāda
kopīga tradīcija – Jaungada naktī pēc pusnakts kaimiņi parasti tiekas pie egles ielas galā, lai vēlētu
laimīgu jauno gadu un laimes akā apmainītos ar dāvanām. Šoreiz bez tā nācies iztikt.
«Uz dekorēšanu pamudināja tieši šis konkurss –
gribēju izaicinājumu, un, šķiet, izdevās. Mums nav
balkona, bet uz ielas pusi ir divi logi. Vēlējos, lai
cilvēkiem, ejot tiem garām, kļūst priecīgāk ap sirdi.
Un, ziniet, garāmgājēji patiesi piestāj, citi arī nofotografē. Fotogrāfiju ievietoju arī feisbukā un saņēmu
ļoti atzinīgus vārdus pat no svešiem cilvēkiem. Saprotu, ka prieks ir ne tikai man, bet to izdevies radīt
arī citiem,» saka Inga Mazkalniņa, kura izrotājusi
Mātera ielas 43. nama 1. dzīvokļa logus.

Pagalma rotāšana neatņemama svētku tradīcija ir Dobeles ielas
24. nama saimniekiem Brazausku ģimenei. «Pirms Pirmās adventes kopā ar puiku, līdzi ņemot kāpostus un burkānus, braucam
uz mežu. Zvēriem atstājam sarūpēto, bet pretī paņemam eglīti
pagalmam un mājām,» stāsta saimnieks Ēvalds. Kad egles pārvestas, tiek rotāts arī pagalms. Galvenokārt tas tiek darīts pašu
priekam, taču novērtē arī garāmgājēji. «Vairākas reizes gadījies,
ka, braucot no darba, redzu cilvēkus stāvam pie mūsu mājas. Kad
apjautājos, vai viņi ko vēlas, atbild, ka bērni vienkārši nevar paiet
garām, jo lampiņas spīd,» stāsta saimnieks.

«Laikā, kad dažādu ierobežojumu dēļ daudz laika jāpavada mājās, gribējām savu un kaimiņu ikdienu padarīt
priecīgāku un kopā ar četrus gadus veco dēlu Alanu
izdomājām apgleznot dzīvokļa logus,» stāsta Satiksmes
ielas 49 – 68 saimniece Jana Baļe, kura svētku laikā izrotājusi piecus dzīvokļa logus, katrā no tiem uzburot savu
ziemas ainu. Saimniece stāsta, ka darbam iztērētas četras
kastes guašas. «Lai arī dzīvojam 3. stāvā, cilvēki pamana,
fotografē, un tas ir tik forši! Ģimenei šis ir patīkams laiks,
jo gaidām ģimenes pieaugumu, un tas ir veids, kā savās
emocijās dalāmies ar citiem,» tā Jana.

Konkursā «Spožākais pilsētvides
objekts Jelgavā» apbalvotie
NOMINĀCIJĀ «PRIVĀTMĀJAS»
Uzvarētāji: 5. līnija 9, Kazarmes iela 32, Kārklu iela 33, Krišjāņa Barona
iela 17, Lielupes iela 40C, Lietuvas šoseja 60, Jasmīnu iela 2, Skuju iela
20, Strautnieku iela 10A, Tērvetes iela 83, Ziediņu ceļš 3.
Laureāti: 2. līnija 15, 6. līnija 44, Akmeņu iela 24, Dobeles iela 24,
Garozas iela 76, Ganību iela 125, Jēkaba iela 6, Kalnciema ceļš 61,
Ķeguma iela 28, Nameja iela 23, Lauksaimnieku iela 16, Lielupes
iela 8, Palu iela 18, Platones iela 41, Romas iela 8, Tērvetes iela 258.
NOMINĀCIJĀ «SPOŽĀKĀ IELA»
Uzvarētāji: Lāču iela 66B, 66C, 66D, 66E.
Laureāti: Varavīksnes iela 3, 5, 7, 9, 11, 13; Zirgu iela 33, 33B, 33C,
33D, 33E, Zirgu iela 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G; Rogu ceļš
2B, 2C, 2E.
NOMINĀCIJĀ «SPOŽĀKĀ DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA»
Laureāti: Sudrabu Edžus iela 1, Pulkveža Brieža iela 14.

Gaismiņas logos, pie namu durvīm, uz balkoniem, izrotātas eglītes
mazajos pagalmos – tā svētkiem sapostas Zirgu ielā 33 un 35 esošās 12
rindu mājas. «Tas nav speciāli sarunāts! Kaimiņi vienkārši cits no cita
iedvesmojušies,» saka Zirgu ielas 33C īpašnieks Ģirts (attēlā otrais no
kreisās), gan atzīstot, ka kaimiņiem aizvadītajā gadā bija daudz citu kopīgu ieceru, ko gan izjaukusi Covid-19 pandēmija un līdz ar to noteiktie
ierobežojumi. «4. maijā pirmo reizi bijām plānojuši visi kopā pagalmā
svinēt Baltā galdauta svētkus, idejas bija arī uz 18. novembri, bet līdz ar
pulcēšanās ierobežojumiem tas tika atlikts. Ceram, ka epidemioloģiskā
situācija uzlabosies un šogad varēsim ieviest jaunas tradīcijas,» tā Ģirts.

«Tā es redzu un izjūtu Ziemassvētkus,» par savu
svētkiem uzposto pagalmu Jasmīnu ielā 2 saka Guntis Rullis. Viss tiek darīts tā, lai jau Pirmās adventes
vakarā īpašums spīdētu. «Taktika jau pa gadiem
atstrādāta, bet dekorējot vados pēc izjūtām. Katru
gadu kaut kas nāk klāt, taču skaidri zinu, ka man
nepatīk pārlieka krāsainība, tāpēc gaismiņas cenšos
ieturēt vienā tonī,» saka G.Rullis. Konkursā viņa
rotātais īpašums pamanīts pirmo reizi.

NOMINĀCIJĀ «DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU BALKONI (LODŽIJAS, LOGI)»
Uzvarētāji: Mātera iela 43 – 1, Pasta iela 36 – 63, Satiksmes iela
51 – 16.
Laureāti: Māras iela 5 – 22, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35A – 49,
Raiņa iela 16 – 10, Satiksmes iela 49 – 68, Sudrabu Edžus iela 1 – 21.
NOMINĀCIJĀ «UZŅĒMUMI»
Laureāti: SIA «Fortum Jelgava» koģenerācijas stacija (Rūpniecības
iela 73A), SIA «Berling» (Dambja iela 13), veikals «Daba» (Raiņa iela
17), I.Koškinas privātprakse (Māras iela 1 – 40), SIA «Novators» automazgātava «Ehrle» (Rūpniecības iela 20E), skaistumkopšanas salons
«Briga» (Akadēmijas iela 22), skaistumkopšanas salons «Glam Candy»
(Pētera iela 1), krodziņš «Istaba» (J.Čakstes bulvāris 7).
Konkursā apbalvoto objektu saimnieki, kuri nav saņēmuši balvu,
lūgti sazināties pa tālruni 63005558.
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Kinoteātri uz Satiksmes ielas 51. nama 16. dzīvokļa balkona uzbūris Vitālijs Čižiks. «Lampiņu virtenes ir daudzos balkonos, arī mūsējā, tāpēc gribējās kaut ko citādāku. Izcēlu no
plaukta projektoru, noliku to uz balkona, lai uz blakus esošās mājas sienas varētu
rādīt multfilmas,» stāsta Vitālijs. Interesanti, ka uz balkona malas novietots
arī viens pastāvīgais kino vērotājs ar rūķa cepuri galvā – rotaļu suns.
Kino gada nogalē rādīja no pulksten 16 līdz 22.45, ļaujot noskatīties
tādas multfilmas kā «Sniega karaliene», «Salavecis un egle»
un citas. Saimnieks atzīst, ka ik pa brīdim piestāja un
multfilmas vēroja arī garāmgājēji.

Nepilni 300 metri lampiņu virteņu
– tik daudz izmantots Kazarmes
ielas 32. nama, kur saimnieko
Auziņu ģimene, izgaismošanai.
Ģimene šajā mājā dzīvo piecus
gadus un katru gadu izvieto kādu
gaismiņu virteni, taču šoreiz pacentušies īpaši. Galvenais dzinējspēks
bijušas meitas Katrīne, Emīlija un Karolina, kas arī iesaistījušās rotāšanā. «Aizvadītais gads bija ļoti nemierīgs visiem, tāpēc gribējās kaut
ko mieram, kaut kā radīt svētku sajūtu savās mājās un reizē iepriecināt
garāmgājējus. Ziemas tumšajā laikā tās ir gaismiņas, kas rada sirds siltumu visiem. Esmu pārliecināta: ja katrs sniedz kaut nelielu ieguldījumu,
gaišāka un skaistāka kļūst visa pilsēta,» atzīst mājas saimniece Marina.

Centrālais objekts starp diviem Krišjāņa Barona ielas 17 namiem ir izgaismotais briedis – to pirms desmit gadiem savām rokām izveidojis māju
saimnieks Harijs Bīmanis, kurš tādus pašus briežus savulaik veidojis arī
atpūtas kompleksam «Lido». Ik gadu pagalma bērni jau oktobrī interesējas, vai briedis savā vietā būs arī šoreiz. «Gribas, lai ziemas tumšajos
mēnešos sēta ir gaišāka, un gada nogale ir īstais laiks, kad to izgaismot.
Gadu iepriekš briedim bija arī kamanas, bet šoreiz radās ideja par lampiņām pāri visam pagalmam. To kopā ar brāļa bērniem un mazbērniem
arī īstenojām. Kaimiņi un garāmgājēji novērtē, un tas mudina censties,»
saka saimniece Baiba Mūrniece.
Otro gadu savā namā
Skuju ielā 20 saimnieko Eva un Dainis
Gribi, kuriem mājas
dekorēšana gada nogales svētkos kļuvusi
par tradīciju. «Esam
pašā ielas galā, kur
patumšs, tāpēc gaišumu cenšamies radīt
ar lampiņām. Dekorēšana ļoti patīk vīram
un manai mammai Vijai. Ja viņiem ļautu un pietiktu laika īstenot visas
ieceres, mūsu māju varētu redzēt arī no kosmosa,» smej Eva, piebilstot,
ka vīram jau padomā idejas nākamajai ziemai.
«Gribi vai ne, bet
tā Ziemassvētku
burvība slēpjas
gaismiņās,» saka
6. līnijas 44 saimniece Solvita Maas.
«Pirms pieciem
gadiem izrotājām
pirmo kociņu mājas
pagalmā, nākamajā gadā spuldzītes
parādījās vēl šur tur, lai pašiem prieks, taču šoreiz gribējām, lai ir
daudz un to redz arī no ielas. Ir tik patīkami, kad tumsā cilvēki brauc
garām, piebremzē, mammas ar bērniem piestāj un pie mašīnas salonā iedegtas gaismiņas bērniem rāda mūsu pagalmu. Tā uzdāvinām
svētku noskaņu arī citiem,» atzīst Solvita.

Pie 5. līnijas 9. nama gada nogalē sveicināja
iespaidīga izmēra sniegavīrs, kurš gan, kā saimnieki
saka, ik pa laikam «aizmucis», jo stiprāks vējš to
mēdzis aizpūst. «Tik spožs mūsu pagalms ir pirmo
reizi! Pirmās lampiņas iededzām jau īsi pēc valsts
svētkiem, saņemot pārmetumus, vai nav par agru,
bet palēnām līdz Pirmajai adventei visu papildinājām. Bija vakari, kad vēl pusnaktī ķimerējos uz mājas
jumta,» par rotāšanu stāsta Zintis. Zintis un viņa
draudzene Inga atklāj, ka ap diviem izgaismotajiem
kokiem pagalmā aptīti aptuveni 100 metri lampiņu,
bet ap visu māju – 250 metri gaismiņu.
Jau kopš novembra garāmgājēju
uzmanību piesaista 11. stāva balkons Pasta ielā 36. Ekrāna, kurā
var redzēt latvju rakstus, Ziemassvētku simbolus, sveicienu
«Laimīgu jauno gadu, Mītava!»,
autors ir Jānis Krūmiņš. «Mans
hobijs ir elektronika. Pirms trim
gadiem uztaisīju pirmo ekrānu,
ko izvietoju virtuves logā, otrajā gadā – jau nedaudz lielāku uz balkona, bet šoziem izdevās vēl lielāks
ekrāns – 6x1,2 metri. Tas veidots no 460 diodēm, kuras pats salodēju. Šis process aizņēma visvairāk
laika – kādu mēnesi –, tad saprogrammēju, ko rādīt, un salāgoju, lai labi izskatās no lejas. Te man palīdzēja sieva, kura augšā regulēja, bet es no ielas diktēju, kas jādara, līdz nonācām pie šāda rezultāta,»
stāsta Jānis, piebilstot, ka uz ekrāna iecerējis palaist sveicienu arī Valentīndienā.

Romas ielas 8. nama saimnieks Māris Konutis
pieticīgi saka, ka šoreiz izmantota tikai puse
no iekrātajām gaismiņu virtenēm, jo pietrūcis
laika. «Reiz saskaitīju, ka krājumā mums ir ap 50
dažādu virteņu, kas izmantotas mājas rotāšanai.
Vēl kādi 300–400 metri spuldzīšu šoziem garāžā
stāv. Mūsuprāt, tieši gaismiņas rada īpašo svētku
sajūtu, tāpēc arī cenšamies,» atzīst Māris un
Viktorija, kuru ģimenē aizvadītajā gadā sagaidīts dēls Domeniks.

Lai gada nogales svētkos būtu izrotāts Lauksaimnieku ielas 16. nama pagalms, rūpējas Uldis
un Inguna Rīgavi, kuri to darot jau gadus 20.
Saimnieki atzīst, ka ir patīkami tumšajos vakaros
atgriezties mājās, kur viss pagalms izgaismots
un ietērpts svētku rotā. Turklāt Rīgavu ģimene
jau vairākus gadus kopā ar kaimiņiem izrotā arī
kaimiņu īpašumā esošo lielo egli. «Tas ir vesels
rituāls – ar karstvīna dzeršanu, sarunām vairāku
stundu garumā,» stāsta U.Rīgavs.
«Ir svarīgi ne tikai sapost savu dzīvokli, bet parūpēties
arī par kopīpašumu, jo mēs visi esam mājas saimnieki,»
pārliecināta Sudrabu Edžus ielas 1 mājas vecākā Jolanta Deiko, kura ar kaimiņu atbalstu jau ceturto gadu
gadumijas svētku laikā parūpējas par to, lai svētku rotu
iegūtu arī trīs mājas kāpņutelpu ieejas. «Īstā vaininiece
ir kaimiņiene Zenta, kura nepārtraukti mudina, sakot,
ka vajag šo un to, un pati iesaistās procesā,» stāsta
Jolanta, norādot, ka pārējiem kaimiņiem patīk un viņi
novērtē, tāpēc ir prieks censties.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
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Jelgavā, 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr.18, 3p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA 19. NOVEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20-37
«PAR REKLĀMU UN REKLĀMAS OBJEKTU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS VAI VIETĀS, KAS VĒRSTAS PRET PUBLISKU VIETU JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 7.
punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada
30. oktobra noteikumu Nr.732 «Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu»
28. un 45. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka reklāmu, reklāmas
objektu ar piesaisti zemei vai bez tās un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanas kārtību un izvietošanas ierobežojumus, afišu stabu un stendu
izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicama reklāmas un reklāmas
objektu izvietošanas uzraudzība, noteikumu izpildes kontrole un atbildība
par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
2.1. afiša – paziņojums vai plakāts par pasākumiem, lekcijām, izstādēm,
koncertiem, izrādēm u.tml. ar norādītu pasākuma norises vietu un laiku;
2.2. slietnis – neliels (līdz 1 m augsts un līdz 1 m plats), mobils vieglas
konstrukcijas reklāmas objekts bez piesaistes zemei, kas tiek izvietots pie
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas tās darba laikā un informē
par tās sniegtajiem pakalpojumiem;
2.3. reklāmas objekts ar piesaisti zemei – stacionārs (ar zemē iebūvētiem
pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas vai informācijas stends
ar vai bez inženiertīkla pievada;
2.4. reklāmas objekts bez piesaistes zemei – pārvietojams objekts vai
konstrukcija, kas speciāli veidots reklāmas izvietošanai;
2.5. naktsklubs – izklaides pasākumu norises vieta, kura ir atvērta apmeklētājiem arī pēc pulksten 23.00.
3. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot afišu un slietni, ir
visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) saņēmušas
atļauju reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai, kā arī samaksājušas
pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu.
4. Patvaļīga reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņa ir
aizliegta.
5. Reklāmas objektam un reklāmai jābūt vizuāli un tehniski labā stāvoklī.
Mehāniski vai citādi bojāta (piemēram, notraipīta, ar krāsojuma vai korozijas defektiem) reklāmas un reklāmas objekta izvietošana un lietošana
ir aizliegta.
6. Afišas izvieto uz Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošiem afišu stabiem
vai stendiem pēc saskaņošanas ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi
«Kultūra» (turpmāk – iestāde «Kultūra») normatīvo aktu noteikumu reklāmas jomā noteiktajā kārtībā. Afišas izvieto iestāde «Kultūra» pēc tam,
kad ir samaksāta iestādes «Kultūra» sniegto maksas pakalpojumu cenrādī
noteiktā samaksa.
7. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras
pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un
veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido kultūras pieminekļa būtību un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu.
8. Izkārtņu izvietošana uz vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē vietējās nozīmes kultūras
pieminekļa vizuālo uztveri un neizjauc kultūras pieminekļa tēlu. Jāsaglabā
ēkai raksturīgā stilistika un kultūras pieminekļa vērtību kopums.
9. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jāsaglabā konkrētās pilsētvides
zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas
plānojumu, kā arī lokālplānojumu vai detālplānojumu, ja teritorijai tāds
izstrādāts, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
10. Reklāmas objektu ar piesaisti zemei, izņemot, ja to izvieto Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde, aizliegts izvietot:
10.1. Jāņa Čakstes bulvārī;
10.2. teritorijā ap Jāņa Čakstes pieminekli – Lielajā ielā 1, Lielajā ielā 3,
Akadēmijas ielā 3, Uzvaras ielā 2, Lielajā ielā 6;
10.3. Hercoga Jēkaba laukumā ar skvēru starp Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras
ielu un Lielo ielu;
10.4. Pasta salā;
10.5. Uzvaras parkā, Raiņa parkā, Alunāna parkā;
10.6. Driksas ielā (no Pasta ielas līdz Katoļu ielai).
11. Reklāmas objektu bez piesaistes zemei, izņemot izkārtni, aizliegts
izvietot:
11.1. teritorijā ap Jāņa Čakstes pieminekli – Lielajā ielā 1, Lielajā ielā 3,
Akadēmijas ielā 3, Uzvaras ielā 2, Lielajā ielā 6;
11.2. uz valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem.
12. Reklāmu vai reklāmas objektu aizliegts izvietot:
12.1. uz apgaismes stabiem, tiltiem, tiltu konstrukcijām, balstiem;
12.2. publiskajās ūdenstilpēs uz ledus;
12.3. publiskajās ūdenstilpēs uz īpaši izgatavotiem peldlīdzekļiem reklāmas
vai reklāmas objekta izvietošanai;
12.4. uz kaltiem žogiem, kaltiem nožogojuma elementiem un mazajām arhitektūras formām, ja tie nav paredzēti vai projektēti reklāmas izvietošanai;
12.5. uz kokiem;
12.6. uz būvēm, kur veikta patvaļīga būvniecība;
12.7. novelkot transparentus starp kokiem, stabiem, ēkām un būvēm;
12.8. ar skaņas efektiem;
12.9. ar mirgojošiem bākuguņu veida gaismas efektiem.
13. Izkārtni uz būves aizliegts izvietot, ja izkārtnē norādītā informācija par

saimniecisko darbību neatbilst būves vai telpu grupas lietošanas veidam.
14. Mobilai reklāmai aizliegts izmantot gaismas un skaņas efektus.
15. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus
aizliegts izvietot noteikumu 10.–12. punktā norādītajās vietās, izņemot Hercoga
Jēkaba laukumā ar skvēru starp Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras ielu un Lielo
ielu, Raiņa parkā un Driksas ielā (no Pasta ielas līdz Katoļu ielai).
16. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā galdus, teltis un pārvietojamas nojumes,
kas tiek izmantotas priekšvēlēšanu aģitācijai, aizliegts izvietot šādās publiskās
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:
16.1. noteikumu 10.–12. punktā norādītajās vietās, izņemot Hercoga Jēkaba
laukumā ar skvēru starp Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras ielu un Lielo ielu, Raiņa
parkā un Driksas ielā (no Pasta ielas līdz Katoļu ielai);
16.2. tuvāk par 40 m no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību (pašvaldības kapitālsabiedrības un privātās kapitālsabiedrības, kurās
vairāk nekā 50% kapitāla daļu pieder pašvaldībai) ēkām, kurās ir reģistrēta
to juridiskā adrese.
II. Reklāmas un reklāmas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas kārtība
17. Reklāmas objektu ar piesaisti zemei atļauts izvietot ielu sarkano līniju
atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, kā arī citviet uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas zemes, ja to pieļauj esošās
inženierkomunikācijas un ir noslēgts zemes nomas līgums ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldi (turpmāk – Pašvaldības īpašumu pārvalde).
18. Reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, kuru augstums nepārsniedz
2,5 m, Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā jābūt vienota stila, atbilstoši
šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam paraugam, izņemot reklāmas objektus
ar piesaisti zemei, kas tiek izvietoti promenādē gar Driksas upi.
19. Promenādē gar Driksas upi kuģošanas līdzekļa īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam ir atļauts izvietot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, ja tas atbilst
noteikumu 2. pielikumā noteiktajam paraugam un ir noslēgts zemes nomas
līgums ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi. Reklāmas objekts jāizvieto pie
kuģošanas līdzekļa piestātnes atbilstoši saskaņojumam ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādi «Pilsētsaimniecība».
20. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, nedrīkst aizsegt skatu uz ielas
perspektīvu, tie jāizvieto, neizjaucot pilsētai raksturīgās arhitektoniskās vides
koptēlu. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem,
tie nedrīkst traucēt videonovērošanu.

32. Ja šo noteikumu 29. punktā noteiktajā termiņā nav veikti nepieciešamie
pasākumi reklāmas vai reklāmas objekta bīstamības novēršanai, pašvaldība
veic attiecīgās reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu. Ar demontāžu
saistītos izdevumus sedz atbildīgā persona.
V. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu
33. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma
procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas
pilsētas pašvaldības policija». Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.
34. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu šo noteikumu 3.–6.,
10.–14., 18.–20., 29.–31. punktā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskām personām no 4 naudas soda vienībām līdz 100 naudas soda
vienībām, juridiskām personām no 10 naudas soda vienībām līdz 300
naudas soda vienībām.
VI. Noslēguma jautājumi
35. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada
19. decembra saistošos noteikumus Nr.13-57 «Reklāmas un reklāmas
objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, Jelgavas pilsētā» (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.17.; 2014, Nr.85;
2020, Nr.68.).
36. Būvvaldes izsniegtās reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas
atļaujas, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai,
ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2020. gada 19. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20-37
«Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā»
Reklāmas objekta ar piesaisti zemei skice

III. Reklāmas un reklāmas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas
kārtība
21. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina ēkas fasādes dalījuma
proporciju saglabāšana, neaizsedzot arhitektoniskās detaļas (logi, karnīzes,
fasādes dekori u.c.), un jāņem vērā uz ēkas fasādes jau izvietoto reklāmu kompozicionālais risinājums. Reklāmas objekts nedrīkst traucēt videonovērošanu.
22. Reklāmas vai reklāmas objekta vizuālajam noformējumam jāveido harmonisks kopskats ar ēkas fasādi.
23. Reklāmu vai reklāmas objektu aizliegts izvietot uz ēkas fasādes, ja
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai paredzētā fasāde vai tās daļa ir
nesakoptā stāvoklī (piemēram, nodrupis dekoratīvais apmetums, patvaļīgi
apzīmēta ar grafiti zīmējumiem u.tml.), konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve
vai atjaunošana.
24. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu perpendikulāri ēkas fasādei, jāievēro, lai netiek aizsegta ielas perspektīva. Maksimāli pieļaujamais reklāmas
vai reklāmas objekta izvirzījums perpendikulāri ēkas fasādei ir 1 m, apakšējā
mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m no zemes, un ārējās malas attālumam
līdz brauktuvei jābūt vismaz 0,7 m.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
25. Skatlogos un uz fasādēm atļauts izvietot LED skrejošā teksta rindas gaismas kastes un citus tamlīdzīgus reklāmas objektus, ja Būvvaldē ir saņemta
atļauja to izvietošanai.
2. pielikums
26. Azartspēļu organizēšanas vietās un naktsklubos reklāmā vai reklāmas
Jelgavas pilsētas pašvaldības
objektā, izņemot izkārtni, aizliegts izmantot gaismas efektus, digitālos ekrānus
2020. gada 19. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20-37
un citus tamlīdzīgus reklāmas objektus.
«Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai
27. Slietni var izvietot, ja brīvais gājēju ietves platums pēc slietņa uzstādīšanas
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā»
ir ne mazāks kā 1,5 m. Ja ietves platums nepieļauj slietņa uzstādīšanu, slietni
var uzstādīt zaļajā zonā.
Reklāmas objekta ar piesaisti zemei skice izvietošanai promenādē
gar Driksas upi
IV. Reklāmas un reklāmas objekta uzturēšana un demontāža
28. Reklāmas devējs vai reklāmas objekta īpašnieks (turpmāk – atbildīgā
persona) ir atbildīgs par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu, vizuālo
un tehnisko stāvokli, konstrukciju drošību un savlaicīgu demontāžu, kā arī
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas vietas sakārtošanu.
29. Ja reklāma vai reklāmas objekts tā tehniskā stāvokļa dēļ apdraud trešo
personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, par reklāmu vai reklāmas
objektu atbildīgā persona nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā no
bīstamības konstatēšanas, veic reklāmas vai reklāmas objekta sakārtošanu
vai demontāžu.
30. Inženierkomunikāciju izbūves vai ielu rekonstrukcijas gadījumā ielu sarkanajās līnijās izvietota reklāma vai reklāmas objekts ir jādemontē Būvvaldes
noteiktajā termiņā.
31. Beidzoties reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņam,
reklāma vai reklāmas objekts ir jādemontē. Gadījumā, ja reklāmā vai reklāmas
objektā norādītā informācija vairs nav aktuāla vai beigusies reklāmas devēja
darbība, reklāmu vai reklāmas objektu jādemontē ne vēlāk kā 7 darba dienu
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
laikā.
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA 19. NOVEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU
NR.20-37 «PAR REKLĀMU UN REKLĀMAS OBJEKTU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS VAI VIETĀS,
KAS VĒRSTAS PRET PUBLISKU VIETU JELGAVAS PILSĒTĀ»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Izvērtējot esošo situāciju reklāmu izvietošanas, saskaņošanas un kontroles procesā,
kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 19. decembra saistošo noteikumu
Nr.13-57 «Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā» atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem reklāmas izvietošanas jomā, secināts, ka ir nepieciešama saistošo noteikumu
normu aktualizācija.
Ņemot vērā nepieciešamo grozījumu apjomu, konstatēts, ka to normu apjoms pārsniegtu
pusi no Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 19. decembra saistošo noteikumu
Nr.13-57 «Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā» normu apjoma, līdz ar to ir jāsagatavo
jauns saistošo noteikumu projekts.
Atbilstoši minētajam ir sagatavots Jelgavas pilsētas domes saistošo noteikumu
projekts «Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā», kas izstrādāts saskaņā ar Reklāmas
likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732
«Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu» 28. un 45. punktu un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
22.1 panta otro daļu.
Reklāmas likuma 7. panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldībai, ievērojot šā likuma un
citu normatīvo aktu noteikumus reklāmas jomā, ir tiesības izdot saistošos noteikumus
par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu,
paredzot ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem
atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu
preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 «Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu»
28. punktā noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga savā administratīvajā teritorijā izvietot afišu
stabus un stendus. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka afišu stabu un stendu
izmantošanas kārtību. Savukārt saskaņā ar minēto noteikumu 45. punktu pašvaldība
ir tiesīga saistošajos noteikumos noteikt kārtību, kādā veicama reklāmas vai reklāmas
objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole.
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otrajā daļā paredzēts, ka pašvaldībai
vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas, ievērojot šā likuma un citu normatīvo
aktu noteikumus, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par priekšvēlēšanu aģitācijas

materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēram, veidam, gaismas
un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī noteikt šā panta
pirmajā daļā minētajām vietām papildu vietas, kurās aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošana. Minētā likuma 21. panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības
vismaz 120 dienas pirms vēlēšanu dienas var noteikt publiskās lietošanas ārtelpas,
kur nedrīkst novietot galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes, un laiku, kad
nedrīkst novietot galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību un izvietošanas ierobežojumus,
afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicama reklāmas
un reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība, noteikumu izpildes kontrole un atbildība
par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu
Nav ietekmes.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»

(reģ.Nr.40003646836)
Latvijā sekmīgi strādā jau kopš 2005. gada.
Tās galvenais uzdevums – klientu prasību izpilde visaugstākajā kvalitātē.
«AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES).
Galvenie pienākumi (dažādi amati):
• metālapstrādes darbi radiatoru un kolektoru izgatavošanai (urbšana, vītnes griešana,
frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana, tīrīšana);
• metāla detaļu izgatavošana, ievērojot noteiktos parametrus;
• radiatoru bloku salikšana saskaņā ar rasējumu;
• produktu krāsošana atbilstoši noteiktajām prasībām;
• radiatoru moduļu montāža atbilstoši rasējumam.
Prasības:
• vēlama profesionālā izglītība;
• prasme lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta par priekšrocību;
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• vēlēšanās apgūt jaunas iemaņas;
• laba fiziskā sagatavotība, gatavība strādāt maiņās, t.sk. nakts darbu.
Piedāvājam:
• ievadapmācību saistībā ar veicamo darbu;
• atalgojumu, sākot no 900 RUR (bruto);
• apdrošināšanu, veselības veicināšanas pasākumus.
CV sūtīt līdz 31.01.2021. pa e-pastu cv.ttl@akg-gruppe.de vai pa pastu:
«AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.
Informācija pa tālruni 63012206.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav ietekmes.

SIA «Steel Pro» (reģ.Nr.40203155061) ir mūsdienīga vietējā kapitāla metālapstrādes
kompānija, kas nodarbojas ar enerģētikas projektu realizāciju.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Būvvalde.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo
noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija». Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

Nepieciešama praktiska pieredze nerūsējošā un melnā tērauda apstrādē un metināšanā.
Augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu ir būtiskas īpašības šim amatam. Ja tev ir metinātāja sertifikāts, tas noteikti tiks uzskatīts par priekšrocību (nav obligāts).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Aicinām darbā METINĀTĀJUS(-AS).

Piedāvājam:
• motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• profesionālu pilnveidi un iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar inovatīviem izstrādājumiem un produktiem;
• lieliskus darba apstākļus;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā).
Piedāvātais atalgojums – 7–8,5 EUR/st. (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv
vai zvanīt pa tālruni 28301008.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Ačkasovs Jevgeņijs
(22.04.1933.–18.12.2020.)
Adiene Laima
(14.08.1936.–16.12.2020.)
Anceviča Elfrīda
(14.02.1938.–15.12.2020.)
Bauska Aleksandrs
(05.06.1923.–16.12.2020.)
Belovinska Ņina
(12.07.1933.–15.12.2020.)
Berlands Vilnis
(26.08.1933.–11.12.2020.)
Berliņs Verners
(23.10.1949.–14.12.2020.)
Buls Jānis
(17.09.1929.–17.12.2020.)
Čerņevskis Marians
(08.12.1938.–12.12.2020.)
Ivanova Ņina
(03.10.1950.–05.12.2020.)
Jansons Ivars
(11.04.1939.–17.12.2020.)
Januškevičs Igors
(02.10.1969.–12.12.2020.)
Jermacāne Dzintra
(19.11.1965.–11.12.2020.)
Karpenkovs Pjotrs
(12.02.1929.–17.12.2020.)
Kašuba Boļislavs
(11.02.1942.–11.12.2020.)
Konošonoks Vladislavs
(28.05.1955.–15.12.2020.)
Kriškāns Jānis
(27.09.1956.–17.12.2020.)
Kržicka Matrjona
(07.03.1933.–18.12.2020.)
Kuniga Ausma
(28.02.1932.–15.12.2020.)
Kušiņičeva Zelma
(05.09.1924.–17.12.2020.)
Latišenko Jānis
(08.10.1950.–11.12.2020.)
Legzdiņš Raimonds
(25.10.1949.–15.12.2020.)
Leitāne Gaļina
(03.11.1951.–15.12.2020.)
Lomakina Ņina
(21.07.1937.–12.12.2020.)
Majevska Nadežda
(25.03.1925.–17.12.2020.)
Meļņičuks Ansons
(07.01.1931.–17.12.2020.)
Mukāns Staņislavs
(13.02.1933.–18.12.2020.)
Ormane Biruta
(06.12.1930.–15.12.2020.)

Osipova Aleksandra
(20.02.1999.–12.12.2020.)
Pavlovs Konstantīns
(12.07.1928.–14.12.2020.)
Rengarts Dainis
(10.05.1941.–13.12.2020.)
Rieksta Rasma
(19.06.1938.–13.12.2020.)
Savčuks Aleksandrs
(20.10.1959.–14.12.2020.)
Skubiņš Gunārs
(18.07.1934.–14.12.2020.)
Strazds Harijs
(17.07.1941.–15.12.2020.)
Survils Arvīds
(05.09.1944.–14.12.2020.)
Šeškens Jānis
(21.05.1947.–16.12.2020.)
Šuleiko Ādolfs
(25.09.1939.–13.12.2020.)
Tupiņa Ausma
(03.11.1940.–11.12.2020.)
Zemīte Gunta Anna
(08.09.1935.–16.12.2020.)
Aizpurietis Aivars
(19.03.1954.–25.12.2020.)
Aleksejeva Vanda
(17.04.1949. –26.12.2020.)
Apermane Ārija Zigrīda
(22.01.1936.–24.12.2020.)
Avferonoka Ņina
(07.06.1933.–27.12.2020.)
Ādama Sarmīte
(28.01.1937.–18.12.2020.)
Babkins Aleksandrs
(25.07.1944.–20.12.2020.)
Balodis Igors
(29.01.1951.–24.12.2020.)
Bange Anatolijs
(27.10.1949.–22.12.2020.)
Barāns Zigfrīds
(14.12.1944.–26.12.2020.)
Bortiņa Marija
(03.02.1939.–23.12.2020.)
Brahmane Monika
(27.09.1930.–21.12.2020.)
Burmeisters Mārtiņš
(25.09.1942.–28.12.2020.)
Butāns Dainis
(10.04.1964.–28.12.2020.)
Butikina Anna
(17.11.1931.–28.12.2020.)
Cēsnieks Ilgonis
(05.08.1958.–23.12.2020.)
Dubrovskis Jānis
(15.10.1943.–21.12.2020.)

Dudņikova Raisa
(05.09.1929.–17.12.2020.)
Fomina Janīna
(25.08.1935.–29.12.2020.)
Fridrihsons Armands
(28.06.1963.–30.12.2020.)
Grūbe Irēna
(04.11.1940.–27.12.2020.)
Helmanis Normunds
(15.11.1965.–23.12.2020.)
Jeļisejeva Ļubova
(01.02.1936.–22.12.2020.)
Kaļiņikova Marija Marta
(10.03.1944.–28.12.2020.)
Katovičs Kazimirs
(02.06.1951.–17.12.2020.)
Kiškele Gaļina
(20.12.1937.–22.12.2020.)
Konstantinovs Vjačeslavs
(21.12.1947.–26.12.2020.)
Krauze Ivars
(02.07.1944.–25.12.2020.)
Krivišs Raimonds
(05.01.1955.–22.12.2020.)
Lapko Dzidra
(13.09.1925.–28.12.2020.)
Lauce Ārija Matilde
(25.04.1931.–28.12.2020.)
Ļevickis Konstantīns
(29.10.1953.–25.12.2020.)
Masalova Anna
(03.11.1942.–25.12.2020.)
Mežeraite Ona
(11.09.1947.–28.12.2020.)
Mikaite Ona
(14.07.1939.–29.12.2020.)
Miķelsons Modris
(06.05.1939.–22.12.2020.)
Minakovs Vladimirs
(14.01.1950.–28.12.2020.)
Mospane Valentīna
(07.03.1933.–26.12.2020.)
Nārune Viktorija
(25.03.1928.–21.12.2020.)
Norkalne Ārija
(11.12.1941.–20.12.2020.)
Osipovs Vladimirs
(13.11.1954.–21.12.2020.)
Pakalns Jānis
(11.09.1943.–27.12.2020.)
Pastušenko Valentīna
(20.06.1936.–25.12.2020.)
Projums Andris
(21.08.1967.–21.12.2020.)
Rošāns Sergejs
(16.06.1959.–24.12.2020.)

Rudis Vaclavs
(08.09.1948.–19.12.2020.)
Rutka Ausma
(16.10.1932.–24.12.2020.)
Sniedziņš Juris
(23.02.1965.–19.12.2020.)
Spulle Viktors
(16.02.1939.–29.12.2020.)
Stoniene Stasija
(06.03.1934.–29.12.2020.)
Strazdiņš Armands
(26.11.1981.–19.12.2020.)
Surkovs Vladimirs
(16.06.1941.–26.12.2020.)
Šileiko Josifs
(12.05.1944.–19.12.2020.)
Šteinberga Jūsma Elvīra
(14.02.1932.–18.12.2020.)
Trautmane Irma
(06.04.1930.–23.12.2020.)
Trekačenoks Jānis
(05.01.1943.–20.12.2020.)
Veitmane Mirdza
(09.03.1941.–21.12.2020.)
Vītiņš Uldis
(14.06.1963.–20.12.2020.)
Volkorezova Jevgēnija
(15.10.1939.–20.12.2020.)
Zaļkalns Roberts Oskars
(05.09.1946.–21.12.2020.)
Zavadins Nikolajs
(01.01.1941.–21.12.2020.)
Ažīts Andris
(24.12.1948.–03.01.2021.)
Bračs Valērijs
(18.08.1953.–03.01.2021.)
Broka Ženija
(08.03.1942.–08.01.2021.)
Butlers Jānis
(16.08.1964.–02.01.2021.)
Černeļa Marija
(20.05.1938.–01.01.2021.)
Faterins Ivans
(19.10.1948.–04.01.2021.)
Fiļipovs Dmitrijs
(17.07.1987.–01.01.2021.)
Grāve Velta
(14.04.1942.–02.01.2021.)
Grudule Ina
(03.08.1938.–04.01.2021.)
Jakovels Jāzeps
(01.06.1928.–07.01.2021.)
Jeršovs Vladimirs
(08.05.1952.–04.01.2021.)
Kaļva Juris
(31.08.1988.–30.12.2020.)

Kolomijecs Aleksandrs
(10.02.1938.–05.01.2021.)
Kurcevičs Jānis
(21.10.1943.–04.01.2021.)
Lapuha Zinaīda
(21.06.1931.–30.12.2020.)
Maļavko Marina
(12.07.1962.–07.01.2021.)
Mazalova Marina
(23.08.1979.–05.01.2021.)
Meilus Nikolajs
(10.10.1953.–03.01.2021.)
Mizdrikovs Anatolijs
(24.11.1933.–04.01.2021.)
Petkevica Anita
(02.05.1938.–02.01.2021
Pētersons Imants
(06.01.1937.–07.01.2021.)
Pivins Nikolajs
(13.04.1947.–30.12.2020.)
Rēders Edgars
(04.12.1937.–31.12.2020.)
Riba Aira
(25.12.1936.–05.01.2021.)
Rieksts Jānis
(19.04.1961.–05.01.2021.)
Rutkis Raimonds
(27.06.1964.–03.01.2021.)
Sidorova Gaļina
(04.04.1937.–06.01.2021.)
Svetļičnaja Dzidra
(11.05.1937.–31.12.2020.)
Šimkus Mārtiņš
(29.09.1989.–31.12.2020.)
Trukšāns Jānis
(21.03.1934.–05.01.2021.)
Urga Janina
(28.11.1927.–01.01.2021.)
Vilka Lība
(09.02.1925.–04.01.2021.)
Vītoliņš Guntis
(08.01.1957.–31.12.2020.)
Volkova Ludmila
(14.06.1928.–04.01.2021.)
Zadereja Aļina
(11.06.1947.–08.01.2021.)
Balode Ilga
(11.06.1942.–14.01.2021.)
Brauna Ņina
(18.09.1957.–08.01.2021.)
Briņķe Lūcija
(03.07.1955.–10.01.2021.)
Davidovičs Vikentijs
(13.04.1943.–12.01.2021.)

Dombrovskis Vilnis
(03.05.1966.–09.01.2021.)
Egle Dainis
(11.05.1953.–11.01.2021.)
Elsone Zita
(03.07.1931.–09.01.2021.)
Fetisovs Nikolajs
(01.12.1956.–22.12.2020.)
Jekimenko Olga
(23.12.1943.–13.01.2021.)
Kaļinka Anna
(23.03.1939.–11.01.2021.)
Loševica Tamāra
(14.05.1936.–11.01.2021.)
Malahovs Aleksandrs
(11.10.1969.–13.01.2021.)
Meirāne Gaļina
(28.08.1931. –08.01.2021.)
Meldere Maiga
(31.03.1952.–12.01.2021.)
Priede Ojārs
(10.01.1976.–14.01.2021.)
Rīdere Sārtīte
(18.03.1942.–10.01.2021.)
Rjabovola Kristīne
(18.09.1983.–14.01.2021.)
Roznere Rasma
(10.09.1928.–12.01.2021.)
Rožika Marija
(22.08.1936.–11.01.2021.)
Salmiņa Rūte Katrīna
(07.09.1931.–14.01.2021.)
Simsons Aivars
(19.12.1938.–11.01.2021.)
Sorokina Jekaterina
(10.12.1932.–08.01.2021.)
Stroganova Eleonora
(01.10.1925.–14.01.2021.)
Trapenciere Santa
(06.09.1974.–08.01.2021.)
Vēja Līna
(26.09.1924.–14.01.2021.)
Vovruško Valerijs
(27.10.1947.–14.01.2021.)
Zaicevs Genādijs
(07.10.1968.–11.01.2021.)
Zāle Biruta
(05.04.1937.–10.01.2021.)
Zvidriņa Bronislava
(28.05.1936.–07.01.2021.)
Fomins Aleksandrs
(22.06.1970. –13.01.2021.)
Strautiņa Irene
(02.05.1937.–14.01.2021.)

Dati: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa
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Jelgavnieki – starp Latvijas
labākajiem futbola spēlētājiem
Ilze Knusle

Latvijas Futbola federācija
noteikusi 2020. gada Latvijas Jaunatnes čempionāta
labākos spēlētājus dažādās
pozīcijās. Starp viņiem ir arī
trīs futbola skolas «Jelgava»
audzēkņi. Tāpat nosauktas
labākās spēlētājas Latvijas
sieviešu futbolā katrā klubā
– par FK «Jelgava» labāko
spēlētāju atzīta Baiba Jaunzeme.
Latvijas futbola Jaunatnes futbola
čempionātā labākie spēlētāji šoreiz
noteikti tikai Elites un Meistarības
grupā, jo Attīstības grupā čempionāts
noslēdzās bez vietu sadalījuma.
U-15 (2005. dzimšanas gads) Meistarības grupā labāko piecniekā iekļuvuši divi futbola skolas «Jelgava»
spēlētāji. Par labāko vārtsargu 2020.
gadā Latvijā šajā grupā atzīts Rolfs
Meiliņš, bet par labāko pussargu –
Artūrs Janovskis. Puišu treneri ir
Kirils Buravcevs, Kārlis Vītoliņš un
Sergejs Diguļovs.
Savukārt U-18 (2002. un 2003.
dzimšanas gads) Meistarības grupā
labāko piecniekā iekļuvis futbola
skolas «Jelgava» vārtsargs Niks
Iesalnieks. Viņa treneri ir Ervīns
Pērkons un Valērijs Redjko.
2020. gada sezona bija pirmā, kad
Jelgavas sieviešu futbola komanda
startēja kā atsevišķa komanda – līdz
tam sieviešu līgā startēja Jelgavas un
Iecavas apvienotā komanda. Stājoties
spēkā ierobežojumiem attiecībā uz

Artūrs
Janovskis

amatieru sportu, Latvijas Futbola
federācija pieņēma lēmumu noslēgt
sieviešu futbola 1. līgas sezonu, lai
gan nebija aizvadītas visas plānotās
spēles. FK «Jelgava» sezonu noslēdza
11. vietā 13 komandu konkurencē.
Federācija par 2020. gada FK
«Jelgava» labāko spēlētāju noteikusi
26 gadus veco B.Jaunzemi, kura
piedalījās visās desmit šīs sezonas
spēlēs, laukumā pavadot 869 minūtes. «Baiba komandai pievienojās
pirms gada bez pieredzes futbolā.
Ar savu gribasspēku, neatlaidību un
darbu treniņos viņa pierādīja, ka ir
pelnījusi vietu pamatsastāvā. Baiba
meitenēm visas sezonas garumā bija
kā piemērs, ka ar darbu treniņos
var sasniegt labus rezultātus,» par
spēlētāju saka komandas trenere
Anna Poņatovska, kuras viedoklis
tika ņemts vērā, nosakot labāko
spēlētāju komandā.
Baiba stāsta, ka futbolu līdz šim
bija spēlējusi tikai skolā sporta stundās. «Futbols mani saista, jo tas ir
komandas sporta veids, futbolā ir
jāspēj rēķināties ar savām komandas
biedrēm un uzticēties komandai,
un komanda uzticēsies tev. Šobrīd,
pēc nospēlētas pirmās sezonas, jau
varu teikt, ka futbols man sniedz
fantastiskas emocijas. Tas liek sevi
pārvarēt brīžos, kad tici sev vismazāk.
Liek sevi pilnveidot un izkāpt no
savas komforta zonas,» atzīst Baiba.
Savulaik viņa, vēl dzīvojot Ventspils
pusē un mācoties skolā, aktīvi spēlējusi frisbiju un pat tikusi uzaicināta
spēlēt Latvijas frisbija izlasē. Šobrīd
viņa strādā finanšu jomā.

Rolfs
Meiliņš

Krūmiņš ar komandu uzvar
3x3 Pasaules tūres finālā

Foto:
FIBA3x3
Ilze Knusle, Ritma Gaidamoviča

18. un 19. decembrī Saūda
Arābijas pilsētā Džidā norisinājās 3x3 basketbola
Pasaules tūres fināls, kurā
startēja 12 spēcīgākās šīs
sezonas komandas. Finālā
uzvaru izcīnīja Latvijas komanda «Riga» ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā.
Jāpiebilst, ka E.Krūmiņš
atzīts par šī turnīra trešo
vērtīgāko spēlētāju.
Turnīra pirmajā dienā komandas
aizvadīja apakšgrupu cīņas. «Riga»
ar rezultātu 22:20 pagarinājumā
pieveica vietējo komandu «Jeddah»
un ar rezultātu 18:16 pārspēja Slovēnijas komandu «Piran». Līdz ar
to mūsu komanda uzvarēja savā
apakšgrupā un iekļuva izslēgšanas
spēļu kārtā, kas norisinājās turnīra
otrajā dienā.
Otro dienu Latvijas komanda iesāka ar uzvaru (21:11) ceturtdaļfinālā
pret serbu komandu «UB». Pusfinālā
mūsējie ar rezultātu 18:16 pieveica
arī serbu komandu «Novi Sad» un
finālā dienas laikā jau trešo reizi
tikās ar serbu spēlētājiem «Liman».
Pašā spēles izskaņā – trīs sekundes
pirms pamatlaika beigām –, Naurim
Miezim realizējot pārsteidzošu tālmetienu, latviešiem izdevās pārspēt
pretiniekus ar rezultātu 21:20 un
svinēt uzvaru Pasaules tūres finālā.

Baiba
Jaunzeme

«Emocijas ir nereālas, un tās grūti
izstāstīt. Otro reizi šosezon ar pēdējo
metienu uzvaram kādā no Pasaules
tūres spēlēm. Divus iepriekšējos
gadus bijām tikuši Pasaules tūres
finālā un zaudējām. Bet šoreiz – vinnējām! Pat spalva uz rokām gaisā!»
tādas bija jelgavnieka E.Krūmiņa
pirmās emocijas pēc izcīnītās uzvaras 3x3 basketbola Pasaules tūres
finālā. E.Krūmiņš atzīst, ka ceļš uz
šo uzvaru nebija viegls. «Iepriekšējā
sezona mums noslēdzās 2019. gada
2. novembrī, bet jau decembrī sākām
gatavoties olimpiskajai kvalifikācijai
un pārējiem plānotajiem turnīriem,
taču pavasarī mūsu plānus izjauca
Covid-19 pandēmija. Atsevišķus turnīrus tās dēļ atcēla, citus iepauzēja,
bet mēs turpinājām trenēties, nezinot, kad sacensību sezona atsāksies.
Tieši šī neziņa bija emocionāli grūta
– tu trenējies, darbojies, bet nezini
īsti, kam. Tāpat zināmas problēmas
un neērtības radīja tas, ka dažādu
ierobežojumu dēļ pavasarī nebija
iespējams aizvadīt pilnvērtīgus
treniņus, jo komanda nevarēja
tikties. Bet šobrīd varu teikt, ka ieguldītais darbs un pūles nav bijušas
veltīgas un līdz ar šo uzvaru esam
guvuši lielāku pārliecību par saviem
spēkiem – latvieši to var,» stāsta
E.Krūmiņš, piebilstot, ka fināla
turnīru pavadījuši stingri drošības
pasākumi, lai mazinātu Covid-19 izplatību. «Saūda Arābijā ieradāmies
nedēļu pirms spēlēm, lai adaptētos

un sagatavotos turnīram. Pirms
izlidošanas bija jāveic Covid-19 tests,
ielidojot – atkal tests, un tests tika
veikts ik pēc divām dienām, esot tur.
Arī pirms izlidošanas uz Latviju un
atlidojot veicām testu pat divas reizes. Lai maksimāli samazinātu kontaktēšanos ārpus laukuma, katrs
spēlētājs viesnīcā dzīvoja atsevišķā
numurā un ēdienu trīs reizes dienā
mums pienesa numurā. Tikai noteiktā laikā varējām iziet no istabas,
lai dotos uz kopīgu treniņu hallē, kas
atradās pretim viesnīcai pāri ceļam.
Tur arī aizvadījām visas fināla spēles. Jāatzīst, ka organizatori strikti
sekoja līdzi tam, vai spēlētāji ievēro
visus drošības pasākumus. Taču tas
ir saprotami,» stāsta E.Krūmiņš.
5. janvārī komanda atsākusi treniņu procesu un atkal ir nezināmā
priekšā – kad sāksies jaunā 3x3
sezona un vai notiks olimpiskā kvalifikācija.
Jāpiebilst, ka E.Krūmiņš finālturnīrā sakrāja 21 punktu, pirmajā un
otrajā spēlē gūstot katrā pa četriem
punktiem, trešajā – septiņus punktus, ceturtajā un piektajā – katrā pa
trim punktiem. Līdz ar to Edgars
sezonas kopvērtējumā ir trešais labākais punktu guvējs pasaulē ar kopā
sakrātiem 122 punktiem. Garām
viņš palaida vien savus komandas
biedrus – N.Miezi, kurš ar 126 punktiem ir otrais, un Kārli Lasmani, kurš
ar 136 punktiem ir pirmais – labākais
punktu guvējs pasaulē.

Jubilejas gadā piedāvās 20 sportiskas aktivitātes
Ilze Knusle

Niks
Iesalnieks

Foto: FS «Jelgava» un FK «Jelgava»

Šogad Sporta servisa
centrs (SSC) svinēs 20
gadu jubileju. Tā tiks atzīmēta visa gada garumā
kopā ar jelgavniekiem, piedāvājot iedzīvotājiem iniciatīvu ciklu «Būšu aktīvs»,
kas ietvers 20 sportiskas
apņemšanās. Pirmā no tām
tiks publicēta 25. janvārī.
Lai iniciatīvu cikla «Būšu aktīvs» aktivitātes būtu pieejamas
vienkopus, izveidota «Facebook»
grupa «Jelgava sporto», kurai var
pievienoties ikviens interesents.
Tajā gan tiks publicēta informācija
par gaidāmajiem pasākumiem, gan

grupas dalībnieki varēs dalīties ar
saviem panākumiem. «Iniciatīvu
ciklā ir plānotas dažādas aktivitātes,
piemēram, treniņi, meistarklases,
semināri, sacensības. Tās tiek plānotas tā, lai gada laikā katrs jelgavnieks varētu atrast sev piemērotu
apņemšanos, varbūt pat vairākas,
un to realizēt,» stāsta SSC sporta
pasākumu organizatore Aļona
Fomenko.
Pirmā apņemšanās «Facebook»
grupā «Jelgava sporto» tiks publicēta 25. janvārī un būs saistīta ar
kustību svaigā gaisā. Uzdevums ir
piecu nedēļu laikā, no 25. janvāra
līdz 28. februārim, pieveikt 100
kilometrus – skrienot, soļojot, nūjojot vai slēpojot. «Tie var būt 20
kilometri nedēļā vai pieci kilometri

četras reizes nedēļā, vai dalībnieks var būt aktīvs katru dienu,
pieveicot aptuveni trīs kilometru
distanci,» ieskicē A.Fomenko. Lai
iesniegtu rezultātu, jāreģistrējas
mājaslapā distantrace.com, pievienojot sporta programmu, kurā
tiks fiksēti rezultāti. Izmantot var
«Garmin», «Strava», «Polar». Pēc
tam mājaslapā jāizvēlas iniciatīva
«Jelgava sporto», attiecīgais uzdevums un jāiesniedz rezultāts. Pieci
jelgavnieki, kuri būs izpildījuši šo
uzdevumu, saņems SSC pārsteiguma balvas. Viņi tiks noteikti pēc
nejaušības principa.
Informācija par nākamajām iniciatīvām tiks publicēta SSC kontos
sociālajos tīklos un «Facebook»
grupā «Jelgava sporto».
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Jelgavas studējošie
sportisti saņem stipendiju
Ritma Gaidamoviča

Roberts
Lagzdiņš

Latvijas Sporta federāciju
padomes (LSFP) valde apstiprinājusi sporta stipendijas ieguvējus 2020./2021.
studiju gadam. Starp stipendijas saņēmējiem ir arī
vairāki Jelgavas sportisti un
sportisti, kuri pārstāv mūsu
pilsētas sporta klubus.
Jelgavas Sporta servisa centrs informē, ka 2020./2021. akadēmiskajā studiju gadā stipendija piešķirta četriem
mūsu pilsētas sportistiem. 1400 eiro
stipendiju saņems Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis
peldētājs Jevgeņijs Boicovs, kurš studē
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes
pēdējā – 5. – kursā un cer šogad to
absolvēt, iegūstot būvinženiera grādu.
Jevgeņijs sporta stipendiju saņem
jau otro studiju gadu. «Stipendija
studējošam sportistam ir būtisks
atspaids. Jau pagājušajā studiju gadā
daļu stipendijas atvēlēju izmaksu
segšanai treniņnometnei Horvātijā.
Tiesa, nometne ir pārcelta, un ceram, ka to izdosies aizvadīt šovasar.
Bet šogad par daļu man piešķirtās
stipendijas esmu iecerējis iegādāties
jaunu datoru. Mācos pēdējā kursā un
tieši šobrīd sāku diplomdarba izstrādi,
tāpēc jaunākas paaudzes dators ir
svarīgs,» stāsta J.Boicovs, piebilstot,
ka nepieciešams arī jauns inventārs
peldēšanai – brilles un pleznas.
1400 eiro sporta stipendiju šajā
studiju gadā saņem arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas kanoe
airētājs Roberts Lagzdiņš, kurš Lat-

2021. gadā Latvijas skolu
ziemas festivāls norisināsies virtuāli jeb attālināti, no
19. februāra līdz 4. martam
skolēniem sacenšoties un
rezultātus fiksējot ar viedtālruņiem speciāli festivālam
izveidotā digitālā platformā,
informē Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP). Pieteikšanās sāksies 25. janvārī.
Šā gada ziemas festivāla ieskaitē
būs sešas aktivitātes: skriešana,
iešana, nūjošana, distanču slēpošana,
kalnu slēpošana un snovbords. «Sacensībās varēs piedalīties Latvijas
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes un to skolēni. Katra iestāde
drīkst pieteikt vienu komandu – līdz
30 dalībniekiem (15 puiši un 15 meitenes). Maksimālais komandu skaits
sacensībās būs 100 skolas,» stāsta
LSFP projektu speciālists Ziemas
festivāla sacensību organizators
Ronalds Režais, norādot, ka šāds
festivāla formāts dos iespēju pēc ilgāka
pārtraukuma skolēniem atkal izjust
sacensību garšu, vienlaikus sportojot
atbildīgi un droši. «Vissvarīgākais
ir veicināt skolēnu kustēšanos un
radīt kopības sajūtu – arī pandēmijas
apstākļos. Sacensību rezultāti tiks
fiksēti digitālā vidē, kas mūsdienu
tehnoloģiju pasaulē skolēniem ļaus
sajusties kā videospēles varonim,

Signe Sirmā

Santa Blumberga-Bērziņa

Jevgeņijs
Boicovs
vijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
1. kursā studē par kanoe airēšanas
treneri un sporta darba organizatoru. Roberts ir pilns apņēmības
pēc studijām savas zināšanas nodot
jaunajiem Jelgavas airētājiem. «Stipendija studentam ir būtisks atbalsts,
un priecājos, ka valsts ir saskatījusi
manu potenciālu. Jau tagad zinu, ka
par stipendiju iegādāšos sev jaunu
termotērpu airēšanai, kas noderēs
gan treniņos, gan arī sacensībās,»
stāsta Roberts, cerot, ka šogad izdosies
aizbraukt arī uz kādu treniņnometni
ārpus Latvijas, un stipendija lieti
noderēs.

Sākas pieteikšanās Latvijas
skolu ziemas festivālam
Ritma Gaidamoviča

Cimermanis – decembra
vērtīgākais hokejists

kuram jākrāj punkti, taču šajā reizē –
lai noskaidrotu sportiskāko Latvijas
skolu un skolēnus,» akcentē R.Režais.
LSFP informē, ka tradicionāli
Ziemas festivālā sacenšas Latvijas
skolēni vecumā no 10 līdz 19 gadiem,
taču 2021. gadā festivālā skola varēs
dot iespēju piedalīties visu vecumu
jauniešiem.
Sacensību mērķis ir katram skolēnam individuāli veikt pēc iespējas
garāku attālumu brīvi izvēlētā apvidū – attālums tiek noteikts pēc katra
dalībnieka veiktajiem kilometriem un
metriem, ko fiksē viedierīces GPS –,
izvēloties vienu vai vairākus no piedāvātajiem sporta veidiem, piemēram,
skriešana, slēpošana. Rezultāti tiks
apkopoti Ziemas festivāla digitālajā
platformā, skolēniem izmantojot
mobilo telefonu aplikācijas vai viedpulksteņus.
Skolēna rezultāts tiks ieskaitīts
arī skolas kopvērtējumā, ko veidos
izglītības iestāžu audzēkņu veikto
distanču summa. Apbalvos skolu
kopvērtējumu un individuāli labākos
skolēnus gan katrā izglītības iestādē,
gan Latvijas skolu kopvērtējumā.
Skolu pieteikšanās sacensībām
norisināsies no 25. janvāra līdz 5.
februārim LSFP mājaslapas www.
lsfp.lv sadaļā «Festivāls».
Ar Latvijas skolu ziemas festivāla
nolikumu var iepazīties Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Institūcijas», «Sporta servisa centrs»,
kā arī mājaslapā www.lsfp.lv.

Tieši tikpat lielu stipendiju – 1400
eiro – saņem Jelgavas Kērlinga kluba
sieviešu komandas dalībniece kērlingiste Santa Blumberga-Bērziņa, kura
studē Biznesa vadības koledžā. Bet
800 eiro stipendija piešķirta orientēšanās kluba «Alnis» orientieristei Signei
Sirmajai, kura studē Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā. Jāpiebilst,
ka stipendija piešķirta vēl diviem
sportistiem, kuri studē LLU: triatlonistei Danielai Leitānei (700 eiro) un
riteņbraucējam Arvim Dermakam
(1100 eiro).
Stipendiju komisija saņēma 72
studējošo sportistu pieteikumus, un

Foto: no Sporta servisa centra un sportistu
personīgā arhīva

stipendija piešķirta 51 pretendentam. Lēmuma pieņemšanā LSFP
valde pamatojās uz Sporta stipendiju
komisijas rekomendāciju, kas izstrādāta, vērtējot sportistu sekmes un
sportiskos sasniegumus.
Sporta stipendija no valsts budžeta
līdzekļiem tiek piešķirta kopš 2007.
gada, lai sekmētu studējošo augstas
klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī lai popularizētu studentu
sportu un veicinātu rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.
Stipendija paredzēta akadēmiskās
un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

Sporta skolu audzēkņi ārkārtējās
situācijas laikā atbrīvoti no
dalības maksas
Ilze Knusle

Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta skolu – Jelgavas
Specializētās peldēšanas
skolas, Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas
un Jelgavas Ledus sporta
skolas – audzēkņi ir atbrīvoti no dalības maksas
ārkārtējās situācijas laikā.
Atvieglojumi piemēroti,
sākot jau ar novembri.
Decembra Jelgavas domes sēdē
deputāti apstiprināja grozījumus
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos «Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas
pilsētas pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs», kas
paredz Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu audzēkņus, kuri ir deklarēti
Jelgavā, ārkārtējās situācijas laikā
atbrīvot no dalības maksas. Līdz ar
to audzēkņi, kuri deklarēti Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā,
no dalības maksas ir atbrīvoti automātiski. Bet, lai atvieglojumus
saņemtu audzēkņi, kuri deklarēti
ārpus Jelgavas administratīvās
teritorijas, viņu vecākiem jāvēršas
attiecīgajā sporta skolā ar iesniegumu.
«Sporta skolu audzēkņiem, kuri

dalības maksu par novembri jau bija
samaksājuši, tā automātiski pārcelsies uz laiku, kad beigsies ārkārtējā
situācija,» papildina Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.
Jāpiebilst, ka ārkārtējās situācijas
laikā pašvaldības sporta skolas,
lai gan ierobežotos apstākļos, bet
darbu turpina un treniņu process
norit. Ledus sporta skolā hokeja,
šorttreka un daiļslidošanas audzēkņiem treniņi, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus,
šobrīd notiek gan klātienē Pasta
salas slidotavā, gan attālināti. Specializētajā peldēšanas skolā treniņi
notiek gan ārā/apvidū, gan tiešsaistē, gan individuāli. Tie 24 Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņi, kuri ir iekļauti Latvijas
pieaugušo, junioru un jauniešu izlasēs, no pagājušās nedēļas aizvada
treniņus arī peldbaseinā. Savukārt
Bērnu un jaunatnes sporta skolā
šaha un vingrošanas nodarbības
tiek aizvadītas attālināti, basketbolā, futbolā, smaiļošanā un kanoe
airēšanā un akadēmiskajā airēšanā,
džudo, BMX un vieglatlētikā treniņi notiek ārā un daļēji attālināti.
Jāpiebilst, ka deviņi airētāji, kuri
iekļauti Latvijas pieaugušo izlasē,
treniņus aizvada arī LLU peldbaseinā. Bet daļa sporta skolas treneru
šobrīd ir atvaļinājumā, tādēļ treniņi
nenotiek.

Par mēneša vērtīgāko hokejistu
jeb MVP «Optibet» hokeja līgā (OHL)
decembrī atzīts HK «Zemgale/LLU»
vārtsargs Rihards Cimermanis. Jelgavas
komandas vārtsargs decembrī spēlēja
lieliski, izcīnot uzvaras visās četrās HK
«Zemgale/LLU» spēlēs un uzrādot
teicamu statistiku – 93,33 procenti
atvairīto metienu un vidēji spēlē zaudēti
1,6 vārti. Mačā pret čempionāta līderi
HK «Olimp/Venta 2002» R.Cimermanis
palika «sausā». Mēneša vērtīgāko
spēlētāju noteica OHL čempionāta
organizētāji un Latvijas Hokeja
federācijas darbinieki.
Foto: publicitātes

Par ceļazīmi uz EČ
būs jācīnās atkārtoti
Eiropas čempionāts kērlingā, kam
bija jānotiek novembrī un kurā tiesības
startēt bija ieguvušas Jelgavas Kērlinga
kluba sieviešu un vīriešu komandas,
tika atcelts. Tas nozīmē, ka uz nākamo
Eiropas čempionātu atlase Latvijā notiks
vēlreiz. Tiesības startēt 2020. gada
Eiropas kērlinga čempionātā Jelgavas
kluba komandas ieguva, jo uzvarēja
Latvijas čempionātā, kas norisinājās
aizvadītā gada februārī. «2020. gada
Eiropas čempionāts tika atcelts, bet par
nākamā čempionāta norisi pagaidām
nekas nav zināms. Tad, kad tas būs
skaidrs, Latvijas atlase tiks rīkota no
jauna,» skaidro Jelgavas Kērlinga kluba
pārstāvis Kārlis Smilga. Jāpiebilst, ka
Latvijas komandas Eiropas čempionātā
startēs B grupā.

ZEMGALES
OLIMPISKAJĀ CENTRĀ
 29. janvārī pulksten 18 – UEFA
2022. gada Eiropas telpu futbola
čempionāta kvalifikācijas spēle:
Latvija–Slovēnija.
 1. februārī pulksten 18 – UEFA
2022. gada Eiropas telpu futbola
čempionāta kvalifikācijas spēle:
Latvija–Šveice.

JELGAVAS LEDUS HALLĒ
 23. janvārī pulksten 15.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/
LLU»–HK «Mogo/LSPA».
 26. janvārī pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/
LLU» – HS «Rīga».
 27. janvārī pulksten 19.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/
LLU»–HS «Rīga».
 30. janvārī pulksten 15.30 – «Optibet» hokeja līgas spēle: HK «Zemgale/
LLU»–HK «Olimp/Venta 2002».
 10. februārī pulksten 19.30
– «Optibet» hokeja līgas spēle: HK
«Zemgale/LLU»–HK «Prizma/IHS».

Visas spēles notiks
bez skatītājiem.
Situācija var mainīties atbilstoši valstī
spēkā esošajiem epidemioloģiskās
drošības nosacījumiem. Pasākums var
tikt pārcelts vai atcelts.
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2021. gada 13 zīmīgi notikumi Jelgavas vēsturē
Emīls Rotgalvis

Jelgavas teju 756 gadus garajā vēsturē netrūkst zīmīgu
notikumu, un ik gadu, atskatoties laika līkločos, varam
pamanīt dažādas vēstures epizodes, kas atzīmē apaļas
vai pusapaļas jubilejas. «Jelgavas Vēstnesis» kopā ar
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju
piedāvā ieskatu 13 zīmīgos notikumos mūsu pilsētas
vēsturē, kuru gadadienu atzīmējam 2021. gadā.

Jāpiebilst, ka ik gadu, pārskatot pilsētas vēsturi,
atceramies ne vien notikumus, bet arī personības.
Zīmīgas jelgavnieku gadadienas arī 2021. gadā
apkopotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas sagatavotajā Novadnieku kalendārā. Tā, piemēram, šogad
aprit 100 gadi, kopš Jelgavā dzimusi slavenā
mūziķe, komponiste un pianiste Elga Igenberga
(1921–2003), latviešu botāniķe profesore Ella
Muižarāja (1921–2020), pirms 150 gadiem dzimis

otrais Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals.
2021. gadā 80 gadu jubilejā sveiksim mākslas
zinātņu goda doktoru Imantu Lancmani (1941),
gleznotāju un pedagogu Uldi Rogu (1941), 85 gadu
jubilejā – tēlnieci Rasu Kalniņu-Grīnbergu (1936),
kā arī atcerēsimies par citiem izciliem jelgavniekiem. Novadnieku kalendārs pieejams mājaslapā
www.jelgavasbiblioteka.lv, sadaļā «Par Jelgavu»,
«Novadpētniecība».

Pirms 415 gadiem
(1606. gada 5. septembrī)

Pirms 785 gadiem
(1236. gada 22. septembrī)
Notiek kauja pie Saules – seno zemgaļu
apdzīvotas vietas, kas, visticamāk, atradusies starp mūsdienu Jonišķu un Šauļu
teritoriju –, kurā galīgi tiek sakauts Vācu
ordenis. 1236. gada vasarā Livonijā ar
pāvesta rīkojumu pēc vairāku gadu
pārtraukuma ieradās krustneši. Karagājiena mērķis bija pakļaut un kristīt
Zemgales bīskapijai iedalītās zemes no
Lielupes augšteces līdz pat Nemunas
upei Lietuvas dienvidos. Krustnešu
un viņu sabiedroto karaspēks iebruka
Lietuvas zemē un pamatīgi to izpostīja.
Uz Rīgu tiem bija jāatgriežas caur brikšņaino un purvaino Saules zemi, kur
tos gaidīja lietuviešu karaspēks. 3000
ordeņa karavīru stājās pretī vairāk nekā
4000 žemaišu un zemgaļu, un krustnešu karaspēks tika sakauts. Pieminot
Saules kauju, kur lietuvieši un zemgaļi
kopīgi cīnījās pret vienu ienaidnieku, 22.
septembrī tiek atzīmēta Baltu vienības
diena, ko ik gadu piemin arī Jelgavā.

Pirms 220 gadiem
(1801. gadā)
Hercogs Fridrihs izdod likumu «Polizei-ordnung», kas, pa daļai atkārtojot 1573. Jelgavas pilsētas tiesību
normas, pilsētai deva savu rakstītu
satversmi un pilsētas valdību jeb
«Stadt-Regiement» – rāti 12 rātskungu sastāvā ar birģermeistaru un viņa
biedru fogtu. Turpmāk visām Kurzemes un Zemgales pilsētām piešķīra
Jelgavas tiesības (atskaitot Jēkabpili).

Pirms 460 gadiem
(1561. gadā)
Pirms 405 gadiem
(1616. gadā)
Pēc hercoga Vilhelma padzīšanas no
Kuldīgas daļas pārvaldīšanas Jelgava
uzskatāma par visas Kurzemes un
Zemgales hercogistes galvaspilsētu.
Livonijas ordeņa pēdējais mestrs
Gothards Ketlers Viļņā paraksta padošanās līgumu Polijas karalim un Lietuvas
lielkņazam Sigismundam II Augustam.
Juridiski ar šo līgumu tiek dibināta Kurzemes un Zemgales hercogiste.

Pirms 455 gadiem
(1566. gadā)

Imperators Pāvils I izdod rīkojumu
uz «Academia Petrina» bāzes dibināt
Jelgavas universitāti. Tā formāli pastāvēja vien 109 dienas, taču piecus
gadus vēlāk – 1806. gadā – uz «Academia Petrina» bāzes tika dibināta Kurzemes guberņas Cildenā ģimnāzija.

Pirms 165 gadiem
(1856. gadā)

Ar dzejnieka jelgavnieka Jura Alunāna
«Dziesmiņu» publicēšanu uz sabiedriskās skatuves uznāk jaunlatvieši, kuru
kustības idejas pārstāvēja vairāki «Academia Petrina» absolventi. Savukārt
kādu laiku vēlāk J.Alunāna brāļadēls
teātra tēvs Ādolfs Alunāns, sava tēvabrāļa iedvesmots, jaunlatviešu idejas,
piemēram, latviešiem izglītoties, atbrīvoties no dažādiem aizspriedumiem un
gara tumsības, pauda caur savām lugām.

Pirms 100 gadiem
(1921. gadā)

Pieņemts lēmums atpakaļ uz Jelgavu
no Rīgas pārcelt Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, uzsākot arī Jelgavas pils atjaunošanu. Visu fakultāšu
pārcelšanās ilga no 1957. līdz 1964.
gadam, un arī šobrīd Latvijas Lauksaimniecības universitāte par savām
mājām sauc Jelgavu, bet universitātes
centrālā ēka ir Jelgavas pils.

Pirms 30 gadiem
(1991. gada 17. oktobrī)
Centrālajā laukumā (tagad Hercoga
Jēkaba laukums) demontē tēlnieka Oto
Kalēja radīto Ļeņina pieminekli. Vairākus gadus padomju režīma skulptūrai
nevarēja atrast pielietojumu, taču 1994.
gadā to izdevās pārdot dāņu uzņēmējam
un mākslas mecenātam Medam Egam
Damgardam no Herningas, un tas
pašlaik izstādīts pie Damgardu dzimtas
mājām horizontālā stāvoklī. Darbam
dots nosaukums «Ļeņins ir miris».

Pirms 335 gadiem
(1686. gadā)
Slavas dziesmu Jelgavai 200 pantos
sacer Latīņu skolas rektors Kristiāns
Bornmanis. Valda Bisenieka tulkotais
atdzejojums latviešu valodā lasāms
2010. gadā izdotajā grāmatā «Senā
Jelgava».

Stacijas laukumā uzstāda akmeni
1919. gadā 30 boļševiku nošautajiem
pilsētas iedzīvotājiem, no kuriem
vairākums bijuši vācu tautības.

Pirms 225 gadiem
(1796. gada 6. martā)
Hercogs Gothards Ketlers slēdz laulību
ar Mēklenburgas hercoga Albrehta VI
Skaistā meitu Annu. Saskaņā ar laulības
līgumu Annai pienācās ienākumi no Viskaļiem, Svirlaukas, Sesavas, Zaļeniekiem,
Mežmuižas, kā arī no Jelgavas un Jaunpils pils un muižas. Šajos īpašumos Annai
pienācās augstākā un zemākā tiesu vara.

Pirms 65 gadiem
(1956. gada 29. oktobrī)

Izdots rīkojums, ka katram pilsētā iebraukušajam zemniekam jānodod divi vidēja
lieluma laukakmeņi ielu bruģēšanai. Tas
bijis spēkā teju četras desmitgades – līdz
1832. gadam. Senais bruģis joprojām ir
saglabājies vairākās Jelgavas ielās, piemēram, Vecpilsētas, Ausekļa un Vārpu ielā.

Pirms 20 gadiem
(2001. gada 16. novembrī)
Pēc rekonstrukcijas atklāj Lielupes
tiltu, ko rotā tēlnieka Gļeba Panteļejeva tēlniecības objekti «Zemgales
piktogrammas».
Foto: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs, Nacionālā enciklopēdija,
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un
no J.Voicehoviča personīgā arhīva
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Jelgavā tapušas vairāk nekā 900 ledus skulptūras
1998. gads

Ledus skulptūru festivāli Jelgavā
Konkursa
darbi

Festivāla
apmeklētāji

1998. Bez tēmas ierobežojuma

10

5000

1999. «Pasakas tēls»

13

10 000

«Leduszieds»;
«21. gadsimta simbols»
«Nākamāgadahoroskops»;
2001.
«Simboli un zīmes»

19

10 000

Īpaši
notikumi
Pirmais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā, un tas
notika Ziemassvētkos. Skulptūras radīja divi autori
– Anrijs un Rinalds Opincāni.
Festivāls kļūst par starptautisku notikumu, piedaloties māksliniekiem no Zviedrijas un Dānijas.
Aizsākas ceļojošais festivāla formāts, darbi tiek vesti
arī uz citām pilsētām.

11

10 000

Skulptūras apskatāmas sešās Latvijas pilsētās.
Ceļojošais formāts turpinās, iekļaujot arī Jelgavas
sadraudzības pilsētu Šauļus.
Aizsākas tradīcija festivālu rīkot februārī; ceļojošais
formāts turpinās.
Festivālā piedalās arī skulptori no Īrijas un Austrālijas,
Jelgavā debitē Kārlis Īle; ceļojošais formāts turpinās.
Atbilstoši tēmai top ledus altāris. Jelgavā notiek Vislatvijas jaunlaulāto salidojums; ceļojošais formāts turpinās.
No Jelgavā iegūta sniega papildus ledus skulptūrām top
piecas sniega skulptūras; ceļojošais formāts turpinās.
Festivāla pirmās desmitgades svinības. Tas pārtrauc
ceļojošo formātu.

Gads

Tēma

2000.

2002. «Ticamais un neticamais»

13

60 000

2004. «Mode 2004»

14

60 000

2005. Bez tēmas ierobežojuma

17

70 000

2006. «Kāzas»

17

84 000

17

72 000

20

46 000

2007.

«Modernais ledus laikmets»

2008. «Ūdens pasaule»
Emīls Rotgalvis

Kopš 1998. gada, kad Jelgavā tapa pirmie desmit ledus mākslas darbi, pagājuši 23 gadi, kuru laikā Ledus skulptūru
festivāls ieguvis starptautisku vērienu
un kļuvis par neatņemamu Jelgavas
vērtību. Šogad saistībā ar epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē
festivāla tradīcija uz gadu tiek «iesaldēta», taču tas ļauj paraudzīties uz
aizvadītajiem gadiem, māksliniekiem,
viņu panākumiem un darbiem, kas ik
gadu Jelgavā ļāvuši uzburt valstību,
kurā valda ledus, krāsas un gaismas.
Starptautiska pasākuma vārdu festivāls
ieguva jau otrajā tā norises gadā, savukārt 17
gadus vēlāk tas iekļauts starp 10 lielākajiem
ledus skulptūru notikumiem pasaulē. Festivāls
lepojas ar iespaidīgu statistiku – 22 gadu laikā
tas apmeklēts vairāk nekā miljons reižu un mūs
priecējis ar vairāk nekā 900 visdažādāko ledus
mākslas darbu, kas tapuši gan kā konkursa
darbi, gan kā paraugdemonstrējumu, demo un
foto skulptūras.

No diviem tēlniekiem līdz
starptautiskam festivālam
«Deviņdesmitie gadi bija entuziasma pilns,
radošs laiks, kad tā vien gribējās paveikt ko jaunu un līdz šim nebijušu. Viss, protams, sākās ar
ideju. Pārtikas nozares izstādē Rīgā ieraudzīju
ledus skulptūru, kas pat istabas temperatūrā
bija apskatāma vairākas dienas. Noskaidroju,
kas ir autori, un brāļi Rinalds un Anrijs Opincāni kļuva par pirmajiem ledus skulptūru
tēlniekiem Jelgavā 1998. gadā, kad vēl nebija
ne konkursa, ne festivāla – tā bija skulptūru
izstāde,» stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Starptautiskā ledus skulptūru festivāla

Jelgavā direktors Mintauts Buškevics.
Viņš atzīst, ka tālākā attīstība bija strauja:
«Otrajā gadā piesaistījām ziemeļvalstu finansējumu, piedalījās šo valstu mākslinieki un
pasākums bija kļuvis starptautisks. Trešajā
gadā aicinājām vairāk Latvijas mākslinieku, izsludinājām konkursu un izdomājām, ka darbus
varam izstādīt arī pašvaldībās, kuras atbalstītu
pasākuma norisi. Tas bija visai interesants,
bet arī izaicinošs formāts, kuru turpinājām
vairākus gadus, paviesojoties arī Šauļos. Pēc
laika bija skaidrs, ka šo «reklāmas» periodu
varam noslēgt, un festivāls turpmāk saistījās
tikai ar Jelgavu. Sākot ar desmito jubileju, tas
piedzīvoja būtisku izaugsmi. Ieviesām lielformāta skulptūras, un visai drīz konkursa apjoms
pieauga līdz 30 māksliniekiem, 30 mazajām un
15 lielajām konkursa skulptūrām. Gadu gaitā
kopā ar citiem ledus mākslas darbiem to skaits
pārsniedzis deviņus simtus, savukārt pārstāvji
no Pasaules Ledus un sniega skulptūru asociācijas ļāva mums iekļūt pasaules apritē.»

Jelgavas komanda –
pasaules tēlnieku spicē
«Mūsu festivāla pievienošana starptautiskajam kalendāram palīdzēja māksliniekiem
plānot savu gadu, un tas piesaistīja arvien vairāk
ārvalstu tēlnieku. Starptautisko pieredzi guvām
arī paši – desmitās jubilejas festivālā saņēmām
uzaicinājumu no Jelgavas sadraudzības pilsētas
Magadanas piedalīties viņu ledus skulptūru
festivālā. Lai pārstāvētu pilsētu, aicināju tā gada
festivāla labāko tēlnieku Kārli Īli, kurš ieguva
pirmo vietu kā komandu, tā individuālo darbu
kategorijā. Tā aizsākās mūsu draudzība un
starptautiskie panākumi,» skaidro M.Buškevics.
Magadanā gan 2008., gan 2009. gadā Jelgavas
komanda ieguva otro vietu. Tālākajos gados
sekoja panākumi arī citos festivālos pasaulē,
tostarp tādās ilgām tradīcijām bagātās ledus

2020. gads

2009. «Mīlas galaktika»

26

45 000

2010. «Apkārt pasaulei»

20

47 000

2011. «Mana reliģija»

25

45 589

2012. «Mistērijas»

22

40 000

2013. «Planēta Ledus»

45

41 000

2014. «Brīnumzeme»
2015. «Ledus pasaka»

45
45

42 000
46 000

2016. «Pasaules brīnumi»

45

50 000

2017. «Karnevāls»

45

85 000

2018. «Sapņi»

45

85 000

2019. «Kino»

45

65 000

2020. «Supervaroņi»

45

43 000

Festivāls pārceļas uz Uzvaras parku, pieaug mākslinieku skaits.
Pateicoties ar sniegu bagātajai ziemai, top Baltijā garākā sniega skulptūra, sasniedzot aptuveni 16 metrus.
Pārspēts iepriekšējā gada sniega skulptūras garuma
rekords – vairāk nekā 20 metru garu sniega mākslas
darbu rada Andrjus Petkus.
Jelgavā izcirsta augstākā ledus skulptūra Baltijā –
deviņus metrus augstā «Liesma, kas ceļ spārnos».
Top rekordliels skulptūru skaits. Festivāls piedāvā
apmeklēt unikālu ledus pirti.
Ar festivālu un notikumiem Jelgavā iepazīstina īpaši
izstrādāta lietotne.
Festivāls pārceļas uz Pasta salu.
Festivāls Jelgavā kļūst par lielāko tēlniecības mākslas
festivālu Baltijā un arī par lielāko ledus mākslas festivālu Ziemeļeiropā, kas saglabājis konkursa formātu.
Konkursam pieteikts rekordliels skiču skaits, sasniegts
apmeklētāju skaita rekords.
Festivāls notiek trijās vietās – Pasta salā, Jāņa Čakstes
bulvārī un Hercoga Jēkaba laukumā.
Apmeklētājus priecē ne vien konkursa darbi, bet arī
sešas lielformāta fotoskulptūras un ledus labirints.
Notiek skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi.
Vienlaikus skatāmas gan ledus skulptūras, gan 2019.
gada Smilšu skulptūru festivāla lielā demo skulptūra.

tā bija ļoti aizņemta nedēļa, atvedu viņam
smiltsērkšķu sulu. Mani arī, protams, tas viss
ļoti interesēja, lai arī vēl nespecializējos tēlniecībā. Tā uz nedēļu paliku Jelgavā un darboties
ar skulptūrām turpinu joprojām.»
Tēlnieki regulāri pārstāv Jelgavu arī starptautiski, vienlaikus gan popularizējot mūsu
pilsētas festivālu, gan attīstot arī savas prasmes,
savukārt, vērtējot vietējo mākslinieku talantu,
K.Īle norāda, ka divās desmitgadēs, kamēr ir
noticis Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā, sevi ir pierādījusi spēcīga tēlnieku
paaudze. «Pirms 20 gadiem Eiropā bija ledus
skulptūru bums, parādījās jauni mākslinieki,
kuri arī tagad ir paši labākie un jaudīgākie savos
40–50 gados. Taču šī iemesla dēļ apritē ir visai
grūti ienākt jaunajiem, jo vajadzīga pieredze.
Bet to mēs noteikti varētu risināt, piemēram,
ar studentu kategoriju,» min tēlnieks. Kārlis un
Maija Īles sevi šo gadu laikā ir pierādījuši un nu
jau Jelgavas festivālā uzņēmušies jaunas lomas
– kā foto un demo skulptūru autori –, savukārt
jauni panākumi skulptorus gaida starptautiskos
«Esam lepni aizbraukt, piemēram, uz Kanādu
festivālos, kas, cerams, drīz atsāksies.
un pastāstīt, ka Jelgavā notiek labākais ledus
skulptūru festivāls Eiropā. Ledus konkurss ar
šādu vērienu, organizāciju, šādu festivāla daļu
un apmeklējumu, visiem šiem elementiem kopā
nav salīdzināms ne ar ko citu pasaulē. Daļa
jelgavnieku varbūt to uztver kā pašsaprotamu,
«Katrs festivāla gads ir nozīmīgs, un katru
bet tas ir viens no pasaules labākajiem festivā- reizi saņemam jautājumu, kas šogad būs
liem,» uzsver Kārlis un Maija Īles, Jelgavas ledus jauns. Atbilde ir vienkārša – ledus skulptūras.
skulptūru festivāla dalībnieki un Jelgavas «zelta Katru gadu redzam jaunas skulptūras, jaunus
komandas» pārstāvji jau vairāk nekā desmit māksliniekus, viņu vīziju. Protams, vēl ir kur
gadu garumā.
tiekties – vēlamies vairāk eksperimentēt ar
K.Īle savu pirmo piedalīšanos Jelgavas ledus ledu un citiem materiāliem, piemēram, uguni,
skulptūru festivālā atminas kā pacilājošu pie- vēlamies vairāk domāt par programmu bērredzi: «Mani piedalīties 2005. gadā uzaicināja niem, līdztekus lietuviešiem vēlamies piesaistīt
somu mākslinieks Anti Pedrozo, izveidoju darbu vairāk Igaunijas mākslinieku. Bet svarīgs ir arī
«Kāpnes uz debesīm» un ieguvu pirmo vietu. Uz tas, ko mēs esam ieguvuši. Tā ir atpazīstamība
šī viļņa, izlaižot vien pāris gadus, esmu piedalī- Latvijas, tuvo kaimiņu un arī pasaules mērogā,
jies teju visu šo laiku.» Savukārt M.Īle Jelgavas tas ir pozitīvisms, Jelgavas kultūrtelpas un kulfestivālos piedalās kopš 2010. gada: «Toreiz vēl tūrvides attīstība ar unikāliem pasākumiem,»
mācījos Mākslas akadēmijā, Kārlim Jelgavā uzsver M.Buškevics.

un sniega skulptūru «mekās» kā Harbina Ķīnā,
Saporo Japānā un Fairbanksa ASV. Par Jelgavas komandas starptautiskajiem panākumiem
vēsta daudzie diplomi, medaļas un fotogrāfijas,
kuras M.Buškevics plāno nodot Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam.
Viņš uzsver, ka dalība pasaules līmeņa
konkursos ir devusi daudz arī Jelgavas festivālam: «Tā vienmēr ir iespēja paraudzīties
uz festivālu no dalībnieka pozīcijas, izprast,
kāda ir organizācija citur, kāds ir atbalsts
māksliniekiem, un jāsaka, ka šajā ziņā noteikti
esam pasaules spicē. Tā ir arī iespēja iepazīt
māksliniekus, viņu darbu, kvalitāti un rūpību,
kas noteikti palīdz brīdī, kad tuvojas mūsu
festivāls un no iesūtītajām skicēm jāizvēlas
labākie autori.»

Jelgavā sevi pierādījusi
tēlnieku paaudze

Festivāls turpinās augt
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1991. gada janvāra barikādēm – 30
Emīls Rotgalvis

JELGAVAS PILSĒTA
@JELGAVASPILSETA

Naktī tapis mākslas darbs Hercoga Jēkaba laukumā! Pateicamies par iniciatīvu!
Radoša pilsēta Jelgava.

BIGBAND JELGAVA
@BIGBANDJELGAVA

Kurš putniņš agri ceļas... Pavisam agrā
rītā tikāmies un muzicējām mazākā sastāvā, lai iepriecinātu Latvijas Televīzijas
«Rīta panorāmas» skatītājus!

JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
«KULTŪRA»
@KULTURA.JELGAVA

Šogad aprit 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikāžu
laika, kad norisinājās kārtējais PSRS centrālās varas
izmisīgais mēģinājums apturēt Latvijas valsts izvēlēto
neatkarības atjaunošanas ceļu. Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs piedāvā šo laiku atcerēties
ar līdz šim vēl nepublicētām fotoliecībām no jelgavnieka
aizrautīga fotogrāfa Jāņa Bērziņa arhīva.
Vairāk nekā 60 fotogrāfijas,
kas apskatāmas muzeja mājaslapā www.jvmm.lv, sadaļā
«Lasītava», uz barikādēm ļauj
paraudzīties ar to dalībnieka
acīm – J.Bērziņš uz barikādēm
Rīgā devās, ņemdams līdzi
savu fotoaparātu. Fotogrāfijās
redzamas nozīmīgas barikāžu vietas – Zaķusala, Doma
laukums, tagadējais valdības
nams un citas. Ierodoties Rīgā
un ieraugot saceltās barikādes,
sajūtot gaisā virmojošo spriedzi
un satraukumu par Latvijas
likteni, tapa skaidrs, ka tas ir
jādokumentē. Rīgā pavadīts
viss barikāžu laiks, uzņemti
daudzi kadri, kuru nozīme pēc
30 gadiem ir vēl jo lielāka. Ir
izaugusi jauna paaudze, kas
nav redzējusi betona bluķu
krāvumus Vecrīgā, bet ugunskurus Zaķusalā piedzīvojusi
tikai atceres dienās…
Tā laika notikumu īsu izklāstu
līdzās J.Bērziņa fotogrāfijām
apkopojis Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietnieks zinātniskajā darbā

@ELINA_LACE

Vai Tu šogad jau «izvizināji» savu bērnu
pa Jelgavas Pasta salu sniegputenī? ;)

MĀRIS SKUDRA LV
@skudramaris

Jelgavā ieradies Minions ar Sniegavīru
Rūpniecības ielā! Paldies autoram par
pozitīvām emocijām!

vēstures doktors Gints Putiķis.
«Barikāžu laiks bija Trešās
atmodas kulminācija, un Rīgā
tas ilga no 13. līdz 25. janvārim.
Informāciju par notikumiem
Latvijā barikāžu laikā pasaulei
sniedza simtiem žurnālistu,
un visa pasaules demokrātisko
valstu sabiedrība uzzināja par
barikāžu aizstāvju drosmi un
motivāciju sargāt savas valsts
vēl trauslo neatkarību,» stāsta
G.Putiķis, aicinot atcerēties ne
vien barikādēs paveikto, bet arī
cilvēkus, kuri tolaik atdeva savu
dzīvību par brīvu Latviju.
«Sprakšķošs ugunskurs, karsta tēja un pīrāgi bija barikāžu
laika smarža un garša, bet
netveramais brīvības un vienotības gars virmoja gaisā daudz
spēcīgāk, to izteica gan emocijas,
gan laika diktēts pragmatisms,
gan atbildība par savas valsts
nākotni – nepadoties, izturēt
un nosargāt. Tas bija pārliecības
un pilsoniskās drosmes laikmets
pagātnē, kas caurvij šodienu un
ietekmēs mūsu valsts nākotni,»
tā G.Putiķis.

Svētā Jāņa baznīcā atjaunots
Ludviga Katerfelda cilnis
Emīls Rotgalvis

Pasta salā joprojām apskatāmi smilšu un
ledus mākslas darbi!

Foto: no
Jāņa Bērziņa
personīgā
arhīva

Jelgavas Svētās Vienības evaņģēliski luteriskā
draudze ar Jelgavas pilsētas domes atbalstu Svētā
Jāņa baznīcā atjaunojusi
19. gadsimta mācītāja
jelgavnieka Ludviga Katerfelda piemiņas cilni,
informē baznīcas draudzes padomes priekšnieks Māris Eiklons.
Mācītāja L.Katerfelda piemiņas
cilnis Svētā Jāņa baznīcā blakus
mācītāja kancelei atradās jau
pirmskara periodā. Otrā
pasaules kara un svešu
varu valdījumu laikā
tas bija krietni cietis – ciļņa uzrakstu
nevarēja izlasīt, jo
bija nokrituši un pazuduši burti, kā arī
bija nepieciešama ciļņa virsmas tīrīšana.
2020. gadā pašvaldības izsludinātās
Biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju atbalsta programmas
2020. gadam gaitā Jelgavas dome
finansiāli atbalstīja draudzes
iesniegto projektu par ciļņa restaurāciju. Šo darbu profesionāli
veica metāla izstrādājumu restauratore vecmeistare Ieva Baļļa. Nu
atkal skaidri var redzēt mācītāja
L.Katerfelda sejas atveidu cilnī
un izlasīt sākotnējo tekstu vācu
valodā: «Baltu zemju iekšmisijas
celmlauzim, Mītavas Svētā Jāņa

[baznīcas] mācītājam Ludvigam
Katerfeldam sirsnīgā pateicībā
Kurzemes un Līvzemes vācu
draudzes. «Jo Kristus mīlestība
mūs dzen!» 2. Kor. 5. nod., 14. p.».
Draudze ir sagatavojusi ielūgumu L.Katerfelda dzimtas
pēctečiem apmeklēt baznīcu, lai
parādītu atjaunoto cilni un apliecinātu, ka Jelgava, tās vadība
un iedzīvotāji ciena savu vēsturi,
atbalsta kultūras mantojuma
saglabāšanu un novērtē mācītāja
L.Katerfelda ieguldījumu Jelgavas un tās iedzīvotāju labā.
Draudzes vēlme ir izcelt Svētā
Jāņa baznīcas kā skaistas pērles
pilsētas centrā spožumu un
sekmēt savas baznīcas
aktīvāku iekļaušanos
Jelgavas kultūras un
tūrisma apritē. Baznīcā atrodas autentiskas meistara Karla
Hermaņa 1884. gadā
būvētās ērģeles, kas
ir daļēji atjaunotas
un darba kārtībā, altāri rotā Jūliusa Dēringa oriģinālglezna
«Golgāta», kas ir
valsts līmeņa kultūras piemineklis.
Baznīcā par mācītāju kalpojis
ievērojamais jelgavnieks L.Katerfelds, pilnā vārdā Ludvigs
Traugots Kristiāns Frīdrihs
Katerfelds, kurš ir pazīstams gan
kā Jelgavas Svētā Jāņa baznīcas
mācītājs, gan kā Tabora, pirmās
garīgo slimnieku dziedinātavas
Kurzemē, dibinātājs. Viņa atdusas vieta ir Jelgavas Ģintermuižas kapos.

Lasītāju aptauja palīdz
pilnveidot bibliotēkas darbu
Emīls Rotgalvis

Decembra sākumā Jelgavas pilsētas bibliotēka iedzīvotājus aicināja izteikt
viedokli par bibliotēkas
darbu un nepieciešamajiem uzlabojumiem, un
aizpildīt anketu tika aicināti arī tie, kas ikdienā
bibliotēku neapmeklē. Aptaujā piedalījušies vairāki
simti respondentu, un tas
bibliotēkas speciālistiem
ļāvis izvērtēt esošo un potenciālo lasītāju intereses,
lai plānotu iestādes turpmāko darbu, skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas
vadītāja Lāsma Zariņa.
«Iedzīvotāju aktivitāte atbilda
tam, ko bijām gaidījuši, un līdz
decembra beigām atbildes bija
snieguši jau 300 respondentu.
Jūtam, ka lasītājiem ir svarīgi
izteikt savu viedokli, un gandrīz
neviena anketa nebija aizpildīta
«ķeksīša pēc». Arī atvērto jautājumu daļa, kur jāieraksta savs
viedoklis, lielākoties tikusi aizpildīta,» stāsta L.Zariņa, piebilstot,
ka tieši atbildes uz atvērtajiem
jautājumiem iezīmējušas darbības
virzienus, par kuriem turpmāk,
plānojot bibliotēkas darbu, tikšot
piedomāts īpaši: «Mums noteikti
ir vairāk jākomunicē par to, ko
darām, jo daudzi ieteikumi bija
par pakalpojumiem, ko jau piedāvājam. Noderīgas bija atbildes
par apmeklētāju vīziju, kādai
bibliotēkai vajadzētu būt. Cilvēki
vēlas plašāku vērienu pasākumu

rīkošanā, kā arī labāku pilsētas
bibliotēkas telpu vizuālo tēlu,
kur, protams, priekšā vēl liels
darbs. Redzama lasītāju interese
pēc grāmatām angļu valodā, kas
ir pieejamas mūsu piedāvātajās
datubāzēs, taču, kā noskaidrojies, arī pēc drukātas literatūras
angliski pieprasījums ir vērā
ņemams. Tāpat, lai novērstu
gaidīšanu uz pieprasītām grāmatām, iedzīvotāji vēlas, lai stingrāk
vēršamies pret kavētājiem.» Citi
aptaujas jautājumi saistīti ar bibliotēkas izmantotajiem pakalpojumiem, kanāliem, kuros tiek iegūta
informācija par bibliotēku, kā arī
apmeklējuma biežumu.
Lai izprastu bibliotēkas lomu
lasītāju ikdienā, aptaujā iekļauts
jautājums par to, kas viņiem ir
bibliotēka. Minētas tādas versijas
kā «Gaismas pils», «zināšanu un
kultūras krātuve», «otrās mājas»,
taču īpaši interesants bibliotēkas
darbiniekiem šķitis apzīmējums
«Mītavas gaismas nams». L.Zariņa min, ka vēlētos iegūt arī
Jelgavā mītošo ārzemju studentu
viedokli, jo arī viņi ir regulāri
bibliotēkas apmeklētāji. Aptauja
bibliotēkas mājaslapā pieejama
vēl līdz 7. februārim.
Jāpiebilst, ka 12. janvārī Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās
filiāles ir atsākušas grāmatu
izsniegšanu klātienē, tomēr joprojām spēkā ir stingri ierobežojumi,
kurus jāievēro ikvienam apmeklētājam. Vienlaikus bibliotēka
turpina sniegt pakalpojumus un
reģistrēt jaunus lasītājus arī
attālināti. Vairāk informācijas
– www.jelgavasbiblioteka.lv.

