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Avots: Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību departaments

 Kristīne Langenfelde

Jau divus gadus pēc kārtas Jelgavas 
pašvaldības mājaslapas Jelgava.lv 
apmeklējumu skaits gadā pārsniedz di-
vus miljonus, viennozīmīgi apstiprinot 
Jelgava.lv līderpozīcijas informācijas 
nodrošināšanā pilsētā. Pērn, salīdzinot 
ar 2021. gadu, apmeklējumu skaits 
pieaudzis vēl par 5 procentiem un sa-
sniedz 2 154 743. Tāpat pēdējos gados 
palielinās pašvaldības profila sekotāju 
skaits sociālajos tīklos «Facebook» 
un «Instagram». Gan Jelgava.lv, gan 
sociālo tīklu profili ir ātrākais veids, 
kā iegūt informāciju par aktualitātēm 
pilsētā un pašvaldības nodrošinātajiem 
pakalpojumiem. 

Jau apmeklējumu skaits norāda uz to, ka 
galvenais informācijas avots Jelgavas pašvaldī-
bā ir mājaslapa Jelgava.lv. Tajā iedzīvotāji var 
iegūt informāciju par pašvaldības kompetences 
jautājumiem – pakalpojumiem, pašvaldības ad-
ministrācijas un iestāžu darbu, Jelgavas domes 
virzītajiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī 
aktualitātēm pilsētā. 

Lai jelgavniekiem un pilsētas viesiem visa 
aktuālā informācija būtu pieejama vienuviet, jau 
vairākus gadus Jelgava.lv ir kā vārtu lapa, kurā 
integrētas arī dažādu pašvaldības institūciju – 
Jelgavas Izglītības pārvaldes, Jelgavas Sociālo 

Jelgava.lv apmeklējumu skaits 
gadā pārsniedz divus miljonus

lietu pārvaldes, Sporta servisa centra, jaunrades 
nama «Junda», Jelgavas reģionālā Tūrisma 
centra, Jelgavas valstspilsētas Pašvaldības 
policijas un Sabiedriskā centra – sadaļas. No 
Jelgava.lv ir ērti nokļūt arī uz citu pašvaldības 
iestāžu un kapitālsabiedrību mājaslapām, un tas 
visu nepieciešamo informāciju iedzīvotājiem ļauj 
atrast caur Jelgava.lv.

Jelgava.lv apmeklējumu skaits 2022. gadā 
sasniedza 2 154 743, palielinoties par 5 procen-
tiem jeb par 104 573 apmeklējumiem, salīdzinot 
ar 2021. gadu. Savukārt unikālo lietotāju skaits 
2022. gadā bija 1 663 763, kas, salīdzinot ar 
2021. gadu, palielinājies par 4 procentiem jeb 
69 241 unikālo apmeklētāju.

Visaktīvāk pagājušajā gadā mājaslapā Jel-
gava.lv apmeklētāji lasījuši informāciju par 
publiskajiem pasākumiem – Jelgavas pilsētas 
svētkiem, grupas «Prāta vētra» koncertu, 
Latvijas valsts svētku programmu, Jelgavā 
notiekošajiem festivāliem, koncertiem, apbal-
vojumu pasniegšanu. Tāpat informācija aktīvi 
meklēta par izglītības, sociālajiem un medicīnas 
pakalpojumiem, interešu izglītības pieejamību, 
pilsētā aktuālajām vakancēm, pilsētas nozīmes 
sabiedriskā transporta aktualitātēm un palī-
dzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Mainās arī mājaslapas apmeklētāju para-
dumi – Jelgava.lv arvien vairāk tiek sasniegta 
ar mobilo ierīču starpniecību (72 procenti 
no mobilajām ierīcēm, 28 procenti no stacio-
nārajiem un portatīvajiem datoriem). Tāpēc 

likumsakarīgi, ka pieaug arī to lietotāju skaits, 
kuri Jelgava.lv apmeklē ar pašvaldības sociālo 
mediju starpniecību – 34 procenti apmeklētāju 
mājaslapā nonāk no pašvaldības sociālo mediju 
kontiem – «Facebook» lapas @Jelgavaspilseta, 
«Instagram» konta @jelgavas_pilseta un «Twit-
ter» konta @JelgavaLV.

Populārākais sociālais medijs jau vairākus 
gadus ir «Facebook», kur lapas @Jelgavaspilseta 
sekotāju skaits 2022. gadā sasniedza 25 036. 
Gada laikā to skaits pieaudzis par 12 procen-
tiem jeb 2876 sekotājiem. «Instagram» konta  
@jelgavas_pilseta sekotāju skaits 2022. gadā 
bija 8283, un sekotāju pieaugums bijis 9 procenti 
jeb 707. Savukārt «Twitter» konta @JelgavaLV 
sekotāju skaits 2022. gadā bija 6336, un tas ir 
pieaugums par 2 procentiem jeb 112 sekotājiem. 
Jāpiebilst, ka iepriekšējos gados – gan 2020., gan 
2021. gadā – «Twitter» konta popularitāte bija 
samazinājusies, bet pērn atkal pieauga.

Ja pašvaldības informatīvais izdevums «Jel-
gavas Vēstnesis», ņemot vērā valsts noteiktos 
ierobežojumus, iedzīvotājus par aktualitātēm 
pilsētā var informēt reizi mēnesī, tad mājaslapā 
un sociālo tīklu kontos aktuālā informācija ir 
pieejama katru dienu. Pašvaldība aicina jelgav-
niekus aktīvi izmantot šo iespēju, lai ne tikai 
uzzinātu informāciju par jaunākajiem notiku-
miem pilsētā un pašvaldības nodrošinātajiem 
pakalpojumiem, bet arī iegūtu atgriezenisko 
saiti – saņemot iedzīvotāju jautājumus un ko-
mentārus par aktuālām tēmām.

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments iedzīvotājiem 
izsūta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumus par 
2023. gadu. NĪN, kā ierasts, var samaksāt visu uzreiz vai pa daļām, un pir-
mais maksāšanas termiņš ir 31. marts. 

Izsūta NĪN maksāšanas paziņojumus; 
pirmais maksāšanas termiņš – 31. marts

Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, 
nodokļa maksātājam par to rakstiski jāinformē 
pašvaldība, iesniedzot iesniegumu klātienē 
Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā Lielajā ielā 11, nosūtot parakstītu iesnie-
gumu Jelgavas pašvaldībai pa pastu uz adresi: 
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, vai elektroniski 
parakstītu (ar drošu elektronisko parakstu) 
iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@
jelgava.lv. Tāpat pašvaldību var informēt, uz-
rakstot elektronisko iesniegumu portālā www.
epakalpojumi.lv. 

Pašvaldība NĪN maksāšanas paziņojumus 
izsūtīs pa pastu vai elektroniski uz NĪN mak-
sātāja norādīto e-pasta adresi vai e-adresi. Ja 
NĪN maksātājs paziņojumu nebūs saņēmis 
līdz 15. februārim, saskaņā ar likumu «Par 
nekustamā īpašuma nodokli» mēneša laikā par 

to rakstiski jāinformē pašvaldība. Svarīgi – pat ja 
paziņojums nav saņemts, NĪN maksātājs saska-
ņā ar šo likumu ir atbildīgs par pilnīgu nodokļa 
nomaksāšanu noteiktajā laikā un, iestājoties 
nodokļa nomaksas termiņam, nav tiesīgs aizbil-
dināties, ka maksāšanas paziņojumu nesaņēma.

VISMAZĀK 
decembrī – 

47

JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCĀ 
2022. GADĀ PIEDZIMA

Avots: Jelgavas pilsētas slimnīcas 
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa 

zēni

378

788  bērni

meitenes

410
VISVAIRĀK 

janvārī un jūnijā – 
katrā 87

No 3. līdz 5. februārim 
notiks jau 24. Ledus 
skulptūru festivāls.
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LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ JOMA
No 1. janvāra minimālā alga Latvijā paaugstināta līdz 620 eiro 

mēnesī (2022. un 2021. gadā tā bija 500 eiro).

Palielināta pirmsskolas izglītības pedagogu atlīdzība – zemākā 
samaksa par darba algas likmi pieaugusi par 100 eiro – no 970 
uz 1070 eiro. Tādējādi turpinās sarukt bērnudārzu pedagogu 
darba samaksas atšķirība salīdzinājumā ar atalgojumu pārējās 
izglītības pakāpēs.

Palielināts vecāku pabalsta apmērs strādājošiem vecāku 
pabalsta saņēmējiem. Ja vecāku pabalsta saņēmējs turpina 
strādāt un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, šai perso-
nai izmaksā daļu no aprēķinātā pabalsta. 2022. gadā tie bija 
30 procenti, savukārt no 2023. gada 1. janvāra tie ir 50 procenti 
no aprēķinātā pabalsta.

Arī 2023. gadā saglabāsies likumā «Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli» pārejas noteikumos noteiktais iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem. Tas no-
zīmē, ka līdz šā gada 31. decembrim autoratlīdzību saņēmējiem, 
kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav 
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības nereģistrēties kā 
saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus (IIN un VSAOI) 
par viņiem nomaksās ienākuma izmaksātājs. Ieņēmumiem līdz 
25 000 eiro piemēro IIN likmi 25 procentu apmērā, bet ieņēmu-
miem, kas pārsniedz 25 000 eiro, – IIN likmi 40 procentu apmērā.

No 2023. gada pirmās dienas paaugstināts pensionēšanās ve-
cums. Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2023. gadā būs personām, 
kuras sasniegušas 64 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināša-
nas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošinā-
šanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties 
priekšlaicīgi, proti, divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas. 2023. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs 
personas, kuras sasniegušas 62 gadu un 6 mēnešu vecumu.

TRANSPORTS UN DROŠĪBA

PAŠVALDĪBAS
2023. gada 1. janvārī spēkā 

stājoties jaunajam Pašvaldību 
likumam, pašvaldībām vairs 
nav pirmpirkuma tiesību 
gadījumos, kad pašvaldības 
teritorijā atsavina nekustamo īpašumu.

Pamatojoties uz izmaiņām likumā «Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību», no 1. janvāra kultūras pieminekļu uzraudzībā 
vairāk tiek iesaistītas pašvaldības. Nacionālā kultūras manto-
juma pārvalde uzraudzīs valsts un reģiona nozīmes kultūras 
pieminekļus, bet pašvaldības – vietējās nozīmes kultūras pie-
minekļus. Attiecīgi pašvaldībām par vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļiem būs tiesības izdot vispārīgus administratīvos ak-
tus, izsniegt atļaujas remonta un restaurācijas darbiem, kā arī 
pieņemt lēmumus administratīvā pārkāpuma gadījumos. Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir izteikts jaunā 
redakcijā, visus kultūras pieminekļus sadalot trīs vērtību gru-
pās – valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi.

eID KARTE UN E-ADRESE
No 1. janvāra juridiskām personām saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm obligāti jāizveido 

un jālieto oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese.

Tāpat no 1. februāra privāto e-pakalpojumu sniedzēji pieņems nacionālo elektroniskās identifikā-
cijas līdzekli («eIDkarte» un «eParaksts mobile») e-pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai. Tas 
iedzīvotājiem sniegs iespēju paļauties uz vienota, droša, visiem pieejama risinājuma izmantošanu 
identitātes apliecināšanai digitālajā vidē.

Savukārt no 1. maija personas apliecība jeb eID karte būs obligāts 
personu apliecinošs dokuments katram Latvijas pilsonim un nepilso-
nim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Pase turpmāk būs izvēles per-
sonu apliecinošs dokuments vai kā ceļošanas dokuments uz valstīm, 
kurās eID karte netiek atzīta par personu apliecinošu un ceļošanas 
dokumentu. Vienlaikus Personu apliecinošu dokumentu likumā ir noteikts 
atsevišķs personu loks, uz kuru pienākums par eID karti kā obligātu dokumentu attiecināms ilgākā 
pārejas periodā, piemēram, pensionāriem šāds dokuments jānoformē līdz 2030. gada 31. decembrim.

IZGLĪTĪBA UN LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS
Janvārī uzsākta valsts valodas prasmes pārbaudes procesa modernizācija, gandrīz pilnībā nodro-

šinot to Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Persona varēs kārtot kādu no sešām valodas 
prasmes pakāpēm. Tāpat spēkā stāsies arī augstāki profesionālie kritēriji un stingrākas prasības 
pārbaudes vērtētājiem.

Pārmaiņas skar arī izglītības iestāžu administratīvo darbību. No janvāra sāk darboties iz-
glītības iestādes vadītāju profesionālās darbības attīstības un novērtēšanas sistēma, iekļaujot 
tajā gan profesionālās kompetences kursus un pieredzes apmaiņu, gan novērtēšanas procesu. 
Tāpat tiks atvieglota Izglītības iestāžu reģistra datu sakārtošana gadījumos, kad citos reģistros 
ir ziņas, ka izglītības iestādes dibinātājs ir likvidēts.

Gada pirmajā dienā stājās spēkā jaunā Pašvaldības likuma normas, kas paplašina līdzdalī-
bas iespēju klāstu jauniešiem. 16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši varēs iesniegt kolektīvo 
iesniegumu, darboties iedzīvotāju padomēs, piedalīties budžeta projektu ideju iesniegšanā un 
atlasē. Vienlaikus turpmāk pašvaldību autonomā funkcija būs arī veikt darbu ar jaunatni.

TAUTSAIMNIECĪBA
2023. gadu sākam ar pagaidu jeb tehnisko valsts budžetu. Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav 

stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums, tiek apstiprināts pagaidu jeb tehniskais budžets, 
kas paredz izpildīt līdzšinējo politiku, nemainot to. Pagaidu budžets neparedz politikas izmaiņas, 
jaunas iniciatīvas un jaunus risinājumus – priekšlikumus tiem izvirzīs jaunā valdība, vienojoties par 
2023. gada budžeta prioritātēm.

No 2023. gada 1. janvāra piemēro jaunu prasību mežizstrādē. Pēc kailcirtes mežaudzē, 
kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, mežs jāatjauno trīs kalendāra gadu laikā pēc cirtes 
gada. Līdz šim to vajadzēja izdarīt piecu gadu laikā. Atjaunošanas termiņa samazināšana ļauj 
racionāli izmantot meža zemi un ātrāk izaudzēt mežaudzi. Prasība meža atjaunošanā stādīt 
selekcionētu stādāmo materiālu ir ieguldījums nākotnē, kas veicina meža īpašumu ilgtspēju.

Lai mazinātu elektropreču ietekmi uz vidi un veicinātu ilgtspē-
jīgu resursu patēriņu, 1. martā stāsies spēkā Eiropas Komisijas 
regulas noteikumi, kas energopatēriņa ierobežošanas prasību 
attiecinās uz 8K izšķirtspējas televizoriem. Tas nozīmē, ka no 
marta tiks ierobežots enerģijas apjoms, ko televizors drīkst tē-
rēt. Televizorus, kas prasībām neatbildīs, tirgot nevarēs. ES šīs 
prasības ir spēkā arī pārējām televizoru kategorijām un ierīcēm 
ar ekrāniem kopš 2021. gada. 

Šogad VAS «Ceļu satiksmes drošības direkci-
ja» (CSDD) sāk izsniegt jauna parauga vadītāja 
dokumentus, tai skaitā vadītāja apliecības, ar 
moderniem pretviltošanas elementiem, kas 
iestrādāti ar šā brīža jaunākajām tehnoloģijām. 

Jaunā parauga vadītāja dokumentos ir krāsaina, ar 
lāzergravēšanas tehnoloģiju iestrādāta fotogrāfija. Atbilstoši jaunāko tehnoloģiju 

sniegtajām iespējām ir modernizēti arī citi drošības elementi – taktili jeb ar tausti 
jūtami detalizēti gravējumi, kā arī ultravioletajā gaismā redzamie attēli. Norādītie 
drošības elementi tiks iestrādāti visu veidu vadītāju dokumentos, ne tikai vadītāja 
apliecībā. Līdzšinējā parauga vadītāja dokumentu izsniegšana no 2. janvāra ir 
pārtraukta. Maksa par dokumentiem nemainās (par vadītāja apliecības maiņu – 
22,05 eiro). Jāuzsver, ka visas līdz šim izsniegtās vadītāja apliecības ir derīgas līdz 
norādītā termiņa beigām. 

Kuģošanas nozarē no 1. janvāra paplašinās atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanas iespē-
jas CSDD, ieviešot jaunas atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas. Varēs sertificēt arī buru 
atpūtas kuģu vadītājus, un būs iespējams iegūt vienotu apliecību motorizēto atpūtas kuģu 
un buru atpūtas kuģu vadīšanai.

Tāpat noteiktas papildu drošības prasības kuģošanas līdzekļu aprīkojumam un glābša-
nas līdzekļiem kuģošanai jūrā, kas atbilst CSDD no 2023. gada 1. janvāra iegūstamajām 
jaunajām atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijām.

Grozījumi likumā «Par aviāciju», kas stājās spēkā 1. janvārī, nodrošinās nacionālā nor-
matīvā regulējuma atbilstību ES tiesiskajam regulējumam, tostarp paredzēs kārtību, kādā 
nodrošina apkalpes u.c. aviācijas jomā nodarbināto pārbaudes attiecībā uz psihotropām 
vielām. Tāpat regulējumā noteiktas stingrākas prasības aviācijas nozarē strādājošajiem, 
tostarp attiecībā uz sodāmību.

Minimālās algas pieaugums līdz 620 eiro mēnesī, eID karte kā obligāts personu apliecinošs dokuments ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam no 15 gadu vecuma, pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās algas likmes kāpums par 100 eiro, pensionēšanās vecuma 
paaugstināšana līdz 64 gadiem un 6 mēnešiem, jauns Pašvaldību likums – šīs un citas būtiskas izmaiņas likumos un noteikumos, kas 

stājās spēkā šogad un ir aktuālas teju katram iedzīvotājam, apkopojusi Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām.
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No 1. lpp.

 Ritma Gaidamoviča

Transporta satiksmei at-
vērts jaunizbūvētais Pla-
tones tilts Bauskas ielā. 
To gan var šķērsot tikai 
vienā virzienā – no centra 
uz Miera ielas pusi.

Tilta pār Platoni izbūve Baus-
kas ielā ir noslēgusies, un jaunais 
tilts pieņemts ekspluatācijā. Jau 
kopš novembra beigām to drīkstē-
ja šķērsot gājēji un velosipēdisti, 
bet decembra izskaņā tas atvērts 
arī autotransporta satiksmei. 
Transportlīdzekļu satiksme pār 
jauno tiltu šobrīd atļauta vienā 
virzienā – no centra uz Miera 
ielas pusi. «Līdzšinējo tiltu pār 
Platoni Bauskas ielā izmantoja 
tikai gājēji, taču jaunais tilts 
ir paredzēts arī transportam. 
Šobrīd gan satiksme tiek orga-

Satiksmei atvērts 
jaunizbūvētais Platones tilts

nizēta tikai vienā virzienā, taču, 
tiklīdz tiks realizēts projekts par 
Bauskas ielas rekonstrukciju, 
izbūvējot atbilstošu infrastruk-
tūru, lai nodrošinātu divvirzienu 
kustību ar nodalītu gājēju un 
velosipēdistu ceļu Bauskas ielā no 
Staļģenes ielas, tiks mainīta arī 
satiksmes kustība pār Platones 
tiltu,» skaidro pašvaldības iestā-
des «Pilsētsaimniecība» satiksmes 
organizācijas inženieris Kārlis 
Krūkliņš, papildinot – kā pagaidu 
risinājums, lai nodrošinātu drošu 
pārvietošanos, Bauskas ielā ir iz-
vietoti vadstatņi, kas gājēju zonu 
atdala no brauktuves.

Jāatgādina, ka tilta pārbūve 
Bauskas ielā tika sākta 2021. gada 
decembrī, lai uzlabotu satiksmes 
dalībnieku drošību un veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību Dzir-
navu un Bauskas ielā. Realizējot 
būvniecības ieceri «Tilta pārbūve 

pār Platones upi Bauskas ielā, 
Jelgavā», vecais gājēju tilts pār 
Platones upi demontēts un vietā 
izbūvēts jauns, tā pāreju veidojot 
pēc iespējas vecā tilta vietā. Jau-
nais tilts paredzēts autobraucē-
jiem, velosipēdistiem un gājējiem. 
Tiltam ir divas braukšanas joslas, 
katra četru metru platumā, un 
apvienots gājēju un velosipēdistu 
celiņš 2,5 metru platumā. Kopē-
jais tilta platums ir 11,9 metri, 
garums – 44,5 metri. Ielu apgais-
mojums nodrošināts vienā tilta 
pusē gar ietvi, kā arī izbūvētas 
rezerves caurules elektronisko 
sakaru tīkliem.

Tiltu pār Platoni  būvēja 
SIA «Tilts», būvuzraudzību nodro-
šināja SIA «Jurēvičs un partneri».  

Kopējās būvdarbu izmaksas, 
ieskaitot būvuzraudzību, autoruz-
raudzību un būvprojekta izmaiņu 
izstrādi, ir 2 150 853,82 eiro.
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOMES 
DARBS 2022. GADĀ

Notikušas domes sēdes,

tostarp ārkārtas
18

Pieņemti lēmumi,353
izdoti

saistošie noteikumi
(tostarp grozījumi)39

5

Avots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

  2022. gadā notikušas 18 Jelgavas valstspilsētas domes sēdes, tostarp piecas 
ārkārtas. Domes sēdēs pieņemti 353 lēmumi un izdoti 39 saistošie noteikumi, tajā 
skaitā arī grozījumi esošajos pašvaldības saistošajos noteikumos.

Aizvadītajā gadā piecas no 18 domes sēdēm notika attālināti – videokonferences 
režīmā.

Visās domes sēdēs pagājušajā gadā piedalījās seši no 15 Jelgavas domes 
deputātiem: Rita Vectirāne, Vilis Ļevčenoks, Jurijs Strods, Mārtiņš Daģis, Gunārs 
Kurlovičs un Andrejs Eihvalds. Jāpiebilst, ka A.Eihvalds šajā domes sasaukumā ir, kopš 
Zentai Tretjakai 2022. gada 3. martā apstiprināja 13. Saeimas deputāta pilnvaras, 
līdz ar to viņa nolika deputāta mandātu Jelgavas domē. Viņas vietā par Jelgavas 
domes deputātu Jelgavas Vēlēšanu komisija uzaicināja nākamo kandidātu no 
sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa» – A.Eihvaldu.

Komandējuma, atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ gada laikā vienā domes sēdē nav 
piedalījušies divi domes deputāti – Ilze Priževoite un Roberts Šlegelmilhs. Divas 
domes sēdes nav apmeklējis Andris Rāviņš, Uldis Dūmiņš, Andrejs Pagors, Aigars 
Rublis un Andris Tomašūns, trīs – Inese Bandeniece, četras – Mintauts Buškevics. 

Pagājušajā gadā kopumā aizvadītas 52 četru domes pastāvīgo komiteju sēdes, 
no kurām septiņas bija komiteju kopīgās sēdes. 19 Finanšu komitejas un septiņu 
komiteju kopīgajās sēdēs izskatīti 245 jautājumi un apstiprināti 26 komitejas 
jautājumi; 12 Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdēs izskatīti 
45 jautājumi un apstiprināti seši; 11 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 
izskatīti 79 jautājumi, no tiem apstiprināts 31; desmit Sociālo lietu un veselības 
aizsardzības komitejas sēdēs izskatīti 44 jautājumi, un no tiem apstiprināti pieci 
komitejas jautājumi.  

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un atklātumu, Jelgavas 
domes sēdes un komiteju sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē. Sēdēm var sekot līdzi 

mājaslapas Jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība», turpat pieejams arī tuvāko sēžu grafiks. 

  Attīstības finanšu institūcija «Altum» informē, ka daudzdzīvokļu māju 
remontam un renovācijai ir pieejams finansējums divās programmās. 
Iedzīvotāji var saņemt aizdevumu daudzdzīvokļu māju remontam 
un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai. Tāpat sākusies pieteikumu 
pieņemšana jaunajā ES Atveseļošanās un noturības mehānisma 
programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei, kas dod iespēju ēku 
atjaunot kompleksi.

Aizdevuma apjoms daudzdzīvokļu māju remontam un apkārtējās 
teritorijas labiekārtošanai ir no 10 tūkstošiem līdz 400 tūkstošiem eiro, 
savukārt ES Atveseļošanās un noturības mehānisma programma segs līdz 
49 procentiem no kopējām energoefektivitātes projekta izmaksām bez 
pievienotās vērtības nodokļa. Atbalsts jeb kapitāla atlaide tiks izmaksāta 
pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta 
realizācija daudzdzīvokļu mājā.

Jāpiebilst, ka pastāv iespēja izmantot gan daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
uzlabošanas programmu, gan aizdevumu remontam. Plašāka informācija par 
atbalsta programmām pieejama mājaslapā www.altum.lv.

  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem piedāvā individuālās digitālās konsultācijas, lai 
palīdzētu uzlabot un paplašināt esošās digitālās prasmes, kas vēlāk paver 
iespējas biznesa attīstībai. Konsultācija ir bez dalības maksas, vienas 
konsultācijas ilgums – līdz vienai stundai. Katru nedēļu ir noteikta tēma, un 
interesents var pieteikties individuālai konsultācijai par to.

Konsultāciju tēmas

• 24.–27. janvāris – ««Instagram» veikala izveide».

• 30. janvāris–3. februāris – ««Facebook» reklāmas un to iespējas».

• 6.–10. februāris – ««Shopify» veikala izveides iespējas tirdzniecībai 
internetā».

• 13.–17. februāris – ««Shopify» veikala sasaiste ar citām platformām».

• 20.–24. februāris – ««Blogspot» – rīks mazajiem uzņēmumiem, kuriem 
nav mājaslapas».

• 27. februāris–3. marts – ««Etsy» konta iespējas».

Vietu skaits individuālajās konsultācijās ir ierobežots, tāpēc obligāti 
iepriekš jāpiesakās. Par pieejamajiem laikiem interesēties pa e-pastu  
karlis.skuja@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012149.

Pagājušajā gadā 18 domes sēdēs 
pieņemti 353 lēmumi

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var izmantot «Altum» 
finansējumu avārijas stāvoklī esošo jumtu remontam

Individuālās konsultācijas uzņēmējiem 

Izsūta NĪN maksāšanas paziņojumus; 
pirmais maksāšanas termiņš – 31. marts

NĪN var maksāt avansā, sa-
maksājot visu aprēķināto summu 
gan par ēkām, gan par zemi līdz 
pirmajam maksājuma termiņam, 
vai pa daļām līdz norādītajiem ter-
miņiem. NĪN maksājuma termiņi 
2023. gadā ir 31. marts, 15. maijs, 
15. augusts un 15. novembris. 

NĪN maksājumu var veikt in-
ternetbankā, rūpīgi pārliecinoties 

par konta atbilstību un to, vai pār-
skaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu, kā arī maksājuma mērķī 
precīzi norādot nodokļa maksātā-
ja personīgā konta numuru par 
zemi un ēkām, īpašuma adresi 
vai kadastra numuru, par kuru 
veikts maksājums. Taču visērtāk 
NĪN nomaksāt, izmantojot portālu 
www.epakalpojumi.lv vai www.

latvija.lv, jo tur ir pieejami pašval-
dības banku konti NĪN samaksai, 
turklāt nodokļa maksātājam auto-
mātiski uzrādās visa nepieciešamā 
informācija. Nomaksāt NĪN var arī 
veikalu tīkla «Maxima» kasēs, taču 
jāņem vērā, ka par katru maksāju-
mu tiek ieturēta komisijas maksa.

Jautājumus par NĪN var precizēt 
Finanšu departamentā pa tālruni 
63005589, 63005491, 63005596.

 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ Jelgavas domes 
sēdē tiks skatīts pašval-
dības sagatavotais lē-
mumprojekts, kas paredz 
uzsākt lidlauka terito-
rijas attīrīšanu no koku 
un krūmu apauguma, lai 
sagatavotu to industriālā 
parka attīstībai.

Jāatgādina, ka Jelgavas do-
mes sēdē 30. jūnijā apstiprināti 
nekustamā īpašuma Šūmaņu 
ceļā 2 apbūves tiesību izsoles 

rezultāti. Izsolē uzvarēja vienī-
gais pretendents – SIA «SP Aus-
trumi», kas kopā ar sadarbības 
partneriem «INTEC Energy 
Solutions» bijušā lidlauka terito-
rijā gandrīz 112 hektāru platībā 
apņemas līdz šā gada beigām 
uzbūvēt saules enerģijas ražoša-
nas parku. Savukārt pašvaldība 
šajā projektā apņemas iesaistī-
ties, nodrošinot ceļa pieslēgumu 
Šūmaņu ceļam un teritorijas 
sagatavošanu – attīrīšanu no 
krūmiem un celmu frēzēšanu – 
industriālā parka attīstībai. Pro-
jekta kopējās plānotās izmaksas 

ir 236 344,50 eiro bez PVN, 
no kurām SIA «SP Austrumi» 
finansējums ir 33 122 eiro un 
pašvaldības līdzfinansējums 
203 222,50 eiro. 

Teritorijas attīrīšana no krū-
miem un celmu frēzēšana pare-
dzēta 107,74 hektāru platībā.

Pagājušajā nedēļā sagata-
votais lēmumprojekts skatīts 
domes Finanšu komitejā un 
atbalstīts, bet šonedēļ par to 
lems Jelgavas dome.

Pēc lēmumprojekta apstipri-
nāšanas domē tiks organizēts 
iepirkums šo darbu veikšanai.

Lidlauka teritoriju gatavos industriālā parka 
attīstībai; attīrīs no krūmiem un apauguma

Foto: Ivars Veiliņš
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Bērnu reģistrācija 1.  kla-
sē 2023./2024.  mācību 
gadam Jelgavas vispāriz-
glītojošajās skolās sāksies 
1.  martā pulksten 8, bet 
Jelgavas 4. vidusskolas īs-
tenotajās pamatizglītības 
programmās ar mūzikas 
vai sporta ievirzi – 1. feb-
ruārī pulksten 8.

Reģistrēties varēs, iesniedzot pie-
teikumu gan elektroniski, gan klā-
tienē. Taču, lai bērnu mācībām re-
ģistrētu klātienē, tā likumiskajam 
pārstāvim skolas mājaslapā obligāti 
jāpiesakās iestādes apmeklējumam. 
Šobrīd jau ir atvērta pieteikšanās 
skolas klātienes apmeklējumam 
4. vidusskolā, lai pieteiktu bērnu 
mūzikas vai sporta klasē, bet pārē-
jās pamatizglītības programmās tā 
sāksies 13. februārī.

Agrāka skolēnu reģistrācija 
4. vidusskolas mūzikas un sporta 

klasei nepieciešama, lai varētu 
pārbaudīt topošo pirmklasnieku 
spēju atbilstību programmām 
ar augstākiem sasniedzamiem 
rezultātiem. Ja bērns netiks uz-
ņemts mūzikas vai sporta klasē, 
martā vecāki viņu varēs reģistrēt 
citas programmas apguvei 4. vi-
dusskolā vai kādā citā pilsētas 
skolā, kas īsteno pamatizglītības 
programmas.

Pārējās pamatizglītības pro-
grammās gan 4. vidusskolā, gan 
citās pilsētas skolās bērnu reģis-
trācija 1. klasē sāksies 1. martā.  

Iesniegumu iesniedzot personī-
gi, jāuzrāda iesniedzēja personu 
apliecinošs dokuments, bērna 
dzimšanas apliecība vai personu 
apliecinošs dokuments, aizgād-
nim – arī aizgādību apliecinoša 
dokumenta kopija. Iesniedzot 
iesniegumu elektroniski, bērna 
likumiskajam pārstāvim uz ies-
tādes e-pasta adresi būs jānosūta 
iesniegums, parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, ar laika 

Skolu mājaslapas adrese 
apmeklējuma reģistrēšanai un 
e-pasta adrese elektroniskā 

pieteikuma iesniegšanai

• Jelgavas Centra pamatskola (Uzvaras 
iela 10, tālrunis 63021073) – www.jcp.lv;  
pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv
• Jelgavas 4. sākumskola (Pulkveža O.Kalpaka 
iela 35, tālrunis 63022236) – www.j4ssk.lv; 
pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv
• Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Mātera 
iela 30, tālrunis 63045548) – www.jtv.lv; 
pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
• Jelgavas 4. vidusskola (Akmeņu iela 1, 
tālrunis 63029555) – www.4vsk.jelgava.lv; 
pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv
• Jelgavas 5. vidusskola (Aspazijas iela 
20, tālrunis 63026073) – www.j5vsk.lv;  
pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv
• Jelgavas Pārlielupes pamatskola (Loka 
maģistrāle 29, tālrunis 63027467) – www.
jppsk.lv; pieteikums.jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Sāksies bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē

zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī 
aizgādību apliecinoša dokumenta 
kopija. Iesnieguma forma būs 
pieejama katras skolas mājaslapā.

14. janvārī sveikti mazie jelgavnieki, kas dzimuši laikā no 2022. gada 26. oktobra līdz 31. decembrim. 
Jelgavnieku saimi kuplinājuši 69 jaundzimušie – 41 meitenīte un 28 zēni –, viņu vidū viens dvīņu 
pāris. Bērnus un viņu ģimenes sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, mazajiem 
jelgavniekiem novēlot augt laimīgā, spēcīgā un mīlestības piepildītā ģimenē. Jāpiebilst, ka 69 
jaundzimušo vidū populārākie vārdi ir Anna, Olīvija un Daniels.
Vecāki, kuri nevarēja ierasties uz tradicionālo jaundzimušo sveikšanas pasākumu, pilsētas pie-
miņas karotīti var saņemt Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 darba 
laikā. Tradīcija jaundzimušajiem jelgavniekiem dāvināt karotīti iedibināta 2003. gadā, un ierasti 
mazuļi tiek sveikti piecas reizes gadā. Nākamais pasākums notiks Lieldienu pastaigas laikā, kad 
tiks sveikti šā gada sākumā dzimušie bērni.

Sveikti mazie jelgavnieki
Foto: Ivars Veiliņš

JVPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471) aicina darbā 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu 
mārketinga, reklāmas un publicitātes stratēģiju 
plānošana un izpilde;
• iestādes tēla pētīšana, veidošana un uz-
turēšana;
• sabiedrības informēšanas kampaņu plānoša-
na, konsultēšana un vadīšana; 
• sociālo tīklu portālu administrēšana un 
komunikācijas plānošana;
• oficiālās tiešsaistes vietnes administrēšana 
un satura vadība;
• komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem un 
sadarbības partneriem.

Prasības: 
• augstākā izglītība komunikācijas, sabiedrisko 
attiecību vai citā radnieciskā sociālo zinātņu 
jomā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, 
teicama rakstītprasme;
• laba izpratne par tiešsaistes vidi un mediju 
darbu;
• datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;

• teicamas komunikācijas un saskarsmes 
prasmes;
• spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

Priekšroka pretendentiem, kam ir: 
• pieredze līdzīgā darbā vai pašvaldības iestādē; 
• fotografēšanas, videomontāžas iemaņas un 
izpratne par grafiskā dizaina programmām;
• svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:
• būt neatņemamai daļai no Jelgavas kultūras 
dzīves un dažādu pasākumu apmeklējumus;
• profesionālās attīstības iespējas;
• radošus un atsaucīgus kolēģus;
• sociālās garantijas.

Darba alga – no 994 EUR mēnesī.
CV, motivācijas vēstuli un kandidāta sagatavotu 
mārketinga plāna uzmetumu par jebkuru no JVPI 
«Kultūra» organizētajiem pasākumiem lūdzam 
iesūtīt uz e-pasta adresi kultura@kultura.
jelgava.lv līdz 31. janvārim. Kontaktpersona – 
Inguna Kalniņa, tālrunis 63005420.

 Ritma Gaidamoviča

«Gren» rīkotajā akcijā 
«Atnes savu Ziemassvēt-
ku eglīti un sasildi Jelga-
vu» jelgavnieki ar svētku 
eglītēm piepildījuši 34 ku-
bikmetrus lielu šķeldas 
konteineru. Savāktās eglī-
tes tiks nogādātas šķeldas 
ražotājam, kur tām ļaus 
izžūt, lai pēc tam sašķel-
dotu un izmantotu ener-
ģijas ražošanā. No eglītēm 
iegūtais siltums nonāks 
jelgavnieku mājokļos.

«Paldies visiem jelgavniekiem, 
kuri atsaucās mūsu aicināju-
mam un atrada gan laiku, gan 
iespējas nogādāt savu svētku 
eglīti uz speciālo konteineru pie 
«Gren» biomasas koģenerācijas 

stacijas. Iespējas bez 
maksas nodot svēt-
ku eglītes pārstrādei 
šogad jelgavniekiem 
tika piedāvātas vai-
rākās pilsētas vietās, 
tādēļ pie biomasas 
koģenerācijas stacijas 
savāktais apjoms ir 
nedaudz mazāks kā 
iepriekšējos gados. Ja 
citus gadus konteine-
rā ievietotās eglītes 
ik pēc pāris dienām 
piekārtojām un piepresējām, lai 
būtu vieta nākamajām, tad šogad to 
nācās darīt retāk. Siltumenerģijas 
izteiksmē savākto eglīšu apjoms ir 
neliels, tomēr gandarījumu sniedz 
tas, ka jelgavniekiem ir svarīga liet-
derīga un saudzīga resursu izman-
tošana un rūp sakārtota un tīra 
apkārtējā vide. Tāpat priecājamies, 

ka eglīšu savākšana pārstrādei 
ar katru gadu kļūst populārāka 
un iedzīvotājiem pieejamāka un 
ērtāka,» atzīst Ingus Kaprāns, 
«Gren» biomasas koģenerācijas 
stacijas vadītājs.  

Akcija «Atnes savu Ziemas-
svētku eglīti un sasildi Jelgavu» 
notika jau ceturto reizi.

Ar svētku eglītēm piepildīts 
34 kubikmetrus liels šķeldas konteiners

Foto: «Gren 
Jelgava»

  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Jelgavas 
nodaļa, kas šobrīd strādā Filozofu ielā 69, no 1. februāra atradīsies Pasta ielā 43. 
Pārcelšanās dēļ no 23. līdz 31. janvārim nodaļa apmeklētājiem būs slēgta. 

Klienti dokumentus VDEĀVK aicināti iesniegt: 
• e-pakalpojumos valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv:

- iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu,

- atkārtota invalīda apliecības izsniegšana,

- iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;

• pa e-pastu pasts@vdeavk.gov.lv (iesniedzot dokumenti jāparaksta ar drošu 
elektronisko parakstu) vai izmantojot e-adresi;

• personīgi klātienē Rīgas apvienotajā nodaļā (Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002);

• pasta sūtījumā Rīgas apvienotajai nodaļai, adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, un 
no 2023. gada 1. februāra – Jelgavas nodaļai, adrese: Pasta iela 43, Jelgava, LV-3001.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem var saņemt pa tālruni 29632807, 
67614885 vai e-pastu konsultacijas@vdeavk.gov.lv. Par tikšanos ar nodaļas vadītāja 
pienākumu izpildītāju var vienoties pa tālruni 67614885 vai e-pastu jelgava@vdeavk.
gov.lv, norādot apmeklējuma mērķi.

  20. janvārī tika atzīmēta 1991. gada 
barikāžu aizstāvju diena – pagājuši 
32 gadi kopš viena no atmodas laika 
izšķirīgajiem brīžiem, kad 1990. gada 
4. maija Neatkarības deklarācijas iesāktais 
ceļš uz valstisko neatkarību un tautas 
griba to īstenot tika pārbaudīta ar 
padomju militāro spiedienu.

Atceroties šos notikumus, pagājušajā nedēļā Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju 
vidusskolas un pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra audzēkņi un skolotāji 
pulcējās pie ugunskuriem, lai tradicionāli godinātu 1991. gada barikāžu dalībniekus. 
«Ir svarīgi atcerēties notikumus, kuriem pateicoties mēs varam droši «laimē diet». 
Mēs dzīvojam brīvā valstī, jo pirms 32 gadiem mūsu vecāki un vecvecāki nosargāja 
brīvību,» saka Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Indra Soika-Dreimane. 
Arī Tehnoloģiju vidusskolā barikāžu atceres ugunskuram ir senas tradīcijas – pirmo 
reizi tas vidusskolēnus kopā pulcēja pirms vairāk nekā 15 gadiem. 

Piedalīties atceres pasākumos skola ik gadu aicina arī barikāžu dalībniekus, lai uzklausītu 
viņu atmiņu stāstus. Barikāžu dalībnieki mudināja jauniešus novērtēt brīvību, kas viņiem 
dota, un aizdomāties, cik svarīga tā ir pašlaik – brīdī, kad tepat netālu agresors izraisījis 
militāru konfliktu, sagraujot ne tikai infrastruktūru, bet arī cilvēku likteņus un sapņus.

  Pagājušajā nedēļā uz tikšanos ar 
Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri 
Rāviņu bija sanākuši Jelgavas Skolēnu 
domes pārstāvji, lai kopā atskatītos uz 
paveikto iepriekšējā gadā, pirms darbu 
uzsāk jaunā Skolēnu domes komanda. 
Pirmā Skolēnu domes sēde šajā gadā 
plānota 24. janvārī, kad tiks apstiprināts 

arī jaunais domes sastāvs.

Tiekoties ar jauniešiem, A.Rāviņš uzsvēra: lai arī ikdienā Skolēnu dome un pilsētas 
dome pieņem lēmumus par atšķirīgiem jautājumiem, sadarbība ir svarīga. «Nākotnē 
pilsētas izaugsmi veidosiet tieši jūs, tāpēc jūsu viedoklis par tādiem būtiskiem 
jautājumiem kā izglītības pieejamība un kvalitāte pilsētā ir īpaši svarīgs.» 

Ieskatu Jelgavas Skolēnu domes īstenotajos pasākumos sniedza līdzšinējā 
prezidente Laima Kuduma no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, informējot 
gan par gada laikā izvirzītajiem un sasniegtajiem mērķiem, gan par realizētajiem 
pasākumiem. Kā viens no būtiskākajiem mērķiem aizvadītajā gadā bija pilnveidot 
sadarbību starp pilsētas skolu pašpārvaldēm, veicināt jauniešu socializēšanos pēc 
pandēmijas laika, radīt vidi jaunrades attīstībai un stiprināt saikni ar skolēniem. 
L.Kuduma nākamās Skolēnu domes pārstāvjiem novēlēja neapstāties pie sasniegtā 
un savā darbā akcentēt Skolēnu domes atpazīstamības veicināšanu jauniešu vidū.

Skolēnu domē darbojas 16 jaunieši, kas pārstāv astoņas skolas – Jelgavas Spīdolas 
Valsts ģimnāziju, Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, Jelgavas 
5. vidusskolu, Jelgavas 4. vidusskolu, Jelgavas Amatu vidusskolu, Jelgavas tehnikumu 
un Jelgavas Mūzikas vidusskolu. 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas Jelgavas nodaļa pārceļas uz Pasta ielu 43

Dedzot atceres ugunskurus, piemin barikāžu laiku

Jelgavas Skolēnu dome atskatās uz aizvadīto gadu
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 Kristīne Lazdiņa

Lai uzlabotu satiksmes drošību pilsētā, saskaņā ar Jelgavas do-
mes Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumiem vairākās 
vietās mainīta satiksmes organizācija. Izmaiņas veiktas Vecpil-
sētas ielā, pie tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža», Driksas 
ielā, Pasta ielā, Zirgu ielā, Stacijas ielā, Akāciju un Austrumu ielā.

Lai novērstu nepiederošu automašīnu stāvēšanu 
iekšpagalmā un iebrauktuvē Vecpilsētas ielā 14, ie-
brauktuvē uzstādītas ceļa zīmes Nr.523/524 «Stāvēša-
nas aizlieguma zona» un papildzīme Nr.849 «Izņemot 
ar JVPI Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas 
centrs atļaujām».

Lai uzlabo-
tu atkritumu 
apsaimniekotāja transportlīdzekļu 
manevrēšanas iespējas no tirdznie-
cības centra «Pilsētas pasāža» terito-
rijas, koplietošanas ceļā, pa kuru var 
izbraukt no Pasta ielas līdz Katoļu 
ielai, uzstādītas ceļa zīmes Nr.326 
«Apstāties aizliegts».

Pie atkritumu konteineru novietnes 
Driksas ielā 2C papildus izvietotas ceļa zīmes 
Nr.326 «Apstāties aizliegts» ar papildzīmēm 
Nr.807 «Darbības zona» un Nr.849 «Treš-
dienās no 7.00 līdz 18.00». Zīmes izvietotas, 
jo atkritumu konteineru novietnes tuvumā 
novietotās automašīnas traucē lielgabarīta 
atkritumu izvešanu trešdienās.

Noņemtas ceļa zīmes Pasta ielas 
posmā no Pasta ielas 32 līdz Sudrabu 
Edžus ielas krustojumam, kur uz 
poliklīnikas siltināšanas laiku auto-
mašīnas varēja novietot darba dienās 
tikai ar SIA «Jelgavas poliklīnika» 
atļaujām. Turpmāk Pasta ielas malā 
no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus 
ielai automašīnas var novietot bez 
ierobežojumiem.

Iebrauktuvē no Zirgu ielas starp Zirgu ielu 9 
un Mātera ielu 53A uzstādītas ceļa zīmes Nr.326 
«Apstāties aizliegts» ar papildzīmi Nr.805 «Dar-
bības zona». Izmaiņas veiktas, jo iebrauktuves 
malā novietotās automašīnas traucē atkritumu 
apsaimniekotāja transportam piekļūt atkritumu 
konteineru novietnei Mātera ielas 53 pagalmā.

Pēc rekonstrukcijas Stacijas ielā 13 ir 
atgriezusies Invalīdu biedrība, līdz ar to 
Stacijas ielā 13 izvietotas ceļa zīmes Nr.537 
«Stāvvieta» ar papildzīmēm Nr.803 «Dar-
bības zona» un Nr.844 «Personām ar inva-
liditāti». Tāpat ēkas priekšā izvietotas ceļa 
zīmes Nr.537 «Stāvvieta» ar papildzīmēm 
Nr.803 «Darbības zona» (33 m), Nr.828 
«Darbības laiks» (7.00–19.00), Nr.840 «Stā-
vēšanas laiks» (2 h). Ceļa zīmes izvietotas, 

lai nodrošinātu ēkā esošo pakalpojumu pieejamību. Ārpus noteiktā laika 
automašīnas var novietot bez laika ierobežojuma. Savukārt Stacijas ielā no 
Eduarda Veidenbauma ielas līdz Mātera ielai veiktas izmaiņas ceļa zīmju 
Nr.326 «Apstāties aizliegts» novietojumā. Iepriekš šajā ielas posmā abās 
ielas pusēs automašīnas nevarēja novietot visā garumā, bet šobrīd ceļa zīme 
Nr.326 nepāra māju numuru pusē novietota tā, lai no Eduarda Veidenbauma 
ielas puses līdz Mātera ielai var novietot vismaz sešas automašīnas bez laika 
ierobežojuma.

Zirgu ielā, iebrauktuvē uz Jelgavas 4. sā-
kumskolu, mainīta ceļa zīme Nr.828 «Darbības 
laiks» – turpmāk darba dienās no pulksten 7.30 
līdz 15 nevarēs iebraukt uz Jelgavas 4. sākum-
skolu. Liegums neattiecas uz transportlīdzekļiem, 
kam izdotas 4. sākumskolas vai Jelgavas Sociālo 
lietu pārvaldes atļaujas. Ārpus minētā laika pie 
blakus esošā skolas stadiona var piekļūt bez laika 
ierobežojuma.

Pamatojoties uz VAS «Latvijas dzelzceļš» 
iesniegumu par dzelzceļa pārbrauktuvi 
Nr.842 pie Pogu lauku ceļa, ceļa zīme Nr.207 
«Neapstājoties tālāk braukt aizliegts» pār-
vietota tuvāk krustojumam ar Tērvetes ielu 
un uzkrāsots ceļa horizontālais apzīmējums 
Nr.930 – «Stoplīnija».

Ņemot vērā to, ka Satiksmes ielā 2A darbu 
sākusi Valsts policijas Zemgales reģiona pār-
valdes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas 
nodaļa, iepriekš izvietotās ceļa zīmes Nr.326 
«Apstāties aizliegts» vietā ir uzstādīta ceļa zīme 
Nr.302 «Braukt aizliegts».

Satiksmes dalībnieku drošībai Akāciju 
ielā un Austrumu ielā samazināts atļautais 
braukšanas ātrums līdz 30 kilometriem 
stundā. Abās ielās izvietotas ceļa zīmes Nr.323 
«Maksimālā ātruma ierobežojums».

Lai uzlabotu satiksmes drošību pie 
Jelgavas 4. vidusskolas, pār Strazdu ielu 
izveidota gājēju pāreja Kronvalda ielas un 
Strazdu ielas krustojumā.

Foto: «Pilsētsaimniecība»

Vairākās vietās pilsētā mainīta 
satiksmes organizācija

 Ritma Gaidamoviča

Turpmāk atļaujas satiksmes 
organizācijas tehnisko lī-
dzekļu (SOTL) uzstādīša-
nai vai noņemšanai, ja nav 
nepieciešams būvprojekts, 
jāsaskaņo Jelgavas pašval-
dības iestādē «Pilsētsaim-
niecība», nevis VSIA «Lat-
vijas valsts ceļi», kā tas bija 
līdz šim. To paredz grozīju-
mi Ceļu satiksmes likumā.

«Pilsētsaimniecībā» skaidro, ka 
no 2023. gada janvāra spēkā ir Ceļu 
satiksmes likuma 38. panta grozīju-
mi attiecībā uz SOTL uzstādīšanas 
un noņemšanas saskaņošanu. Tajos 
noteikts: ja nav nepieciešams būv-
projekts, pašvaldība saskaņo atļauju 
uzstādīt vai noņemt SOTL uz savā 
administratīvajā teritorijā esošiem 
pašvaldības autoceļiem un ielām, 
kā arī uz attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošiem 

fiziskām un juridiskām personām 
piederošiem ceļiem (komersantu 
un māju ceļiem), tostarp arī uz 
dzīvojamo māju pagalmiem un 
tamlīdzīgām teritorijām, kurās var 
notikt ceļu satiksme.

Līdz šim, ja nebija nepieciešams 
būvprojekts, saskaņojums bija jā-
saņem no VSIA «Latvijas valsts 
ceļi», taču turpmāk mūsu pilsētā to 
izsniegs Jelgavas pašvaldības iestāde 
«Pilsētsaimniecība». «Latvijas valsts 
ceļi» atļaujas turpinās saskaņot, ja 
satiksmes organizācija tiek risinā-
ta būvprojekta ietvaros, kā arī, ja 
SOTL plānots uzstādīt uz valsts vai 
pašvaldību autoceļa.

Lai saskaņotu atļauju SOTL 
uzstādīšanai/noņemšanai, ceļa/
teritorijas pārvaldītājam vai pilnva-
rotai personai pašvaldības iestādei 
«Pilsētsaimniecība» ir jāiesniedz 
iesniegums par atļaujas SOTL 
uzstādīšanai/noņemšanai saskaņo-
šanu un SOTL plāns. «SOTL plānu 
izstrādā speciālists ar zināšanām 

ceļu projektēšanā, ko apliecina ar 
savu parakstu. Tajā jāuzrāda visa 
iekšpagalma vai ceļa kopējā teritori-
ja līdz piegulošajām ielām, plānotās 
teritorijas zemes robežas, esošie 
apgrūtinājumi, iebraucamo ceļu, 
to pieslēgumu ielām, gājēju celiņu, 
laukumu un zaļo zonu ģeometriskie 
parametri un SOTL izvietojums. 
SOTL jāatbilst Ministru kabineta 
2015. gada 2. jūnija noteikumu 
Nr.279 «Ceļu satiksmes noteikumi» 
prasībām,» informē «Pilsētsaimnie-
cībā».

Jāuzsver, ka atļaujas SOTL uzstā-
dīšanai/noņemšanai saskaņojums ir 
jāsaņem pirms SOTL uzstādīšanas/
noņemšanas.

Sīkāku informāciju par iesniedza-
majiem dokumentiem, to iesniegša-
nu un atļaujas saņemšanas kārtību 
var iegūt «Pilsētsaimniecības» mā-
jaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, 
sadaļā «Pakalpojumi», «Satiksme», 
«Atļaujas SOTL uzstādīšanai/no-
ņemšanai».

Ja nav nepieciešams būvprojekts, ceļa zīmju izvietošana 
vai noņemšana jāsaskaņo «Pilsētsaimniecībā»

 Kristīne Langenfelde

Noslēgusies detālplānojuma 
un vides pārskata projekta 
sabiedriskā apspriešana 
teritorijai Cukura ielā  2, 
kur, plānojot mūsdienīgu 
tirdzniecības, pakalpojumu 
un izklaides kompleksu, 
vienlaikus tiks sakārtota 
arī apkārtējā teritorija. Pa-
redzēta gan ielu infrastruk-
tūras attīstība, gan teritori-
jas labiekārtošana, gan arī 
Lielupes krasta rekreācijas 
zonas un promenādei pie-
gulošās teritorijas tālāka at-
tīstība. Šobrīd svarīgākais, 
lai teritorijas attīstītājs sa-
balansētu savas un pilsētas 
iedzīvotāju intereses, it īpaši 
uzlabojot piedāvāto satik-
smes plūsmas organizāciju.   

Detālplānojuma projekta sa-
biedriskā apspriešana noslēdzās 
20. janvārī, bet 10. janvārī notika 
publiskās apspriešanas sanāksme, 
kurā interesentiem bija iespēja iepa-
zīties ar izstrādātā detālplānojuma 
risinājumiem un saņemt atbildes 
uz jautājumiem. Turpinājumā tiek 
apkopoti visi sabiedriskās apsprie-
šanas laikā saņemtie priekšlikumi 
un institūciju atzinumi, lai detālplā-
nojuma un vides pārskata projektu 
pilnveidotu. 

Pilnveidos detālplānojumu 
teritorijai Cukura ielā 2

Jāatgādina, ka īpašums pieder 
SIA «Auras centrs», kas arī rosināja 
detālplānojuma un vides pārskata 
izstrādi. Darbs tika uzsākts pagā-
jušā gada pirmajā pusē, un to veica 
SIA «Metrum».

«Uzreiz gribu visus nomierināt – 
mēs šajā teritorijā neesam plānojuši 
veikala «Depo» attīstību,» apsprie-
šanas sanāksmes sākumā uzsvēra 
SIA «Auras centrs» pārstāvis Uldis 
Sproga. Uzņēmuma šā brīža vīzija ir 
Cukura ielā 2 attīstīt multifunkcio-
nālu tirdzniecības, pakalpojumu un 
atpūtas centru. U.Sproga piebilda, 
ka pagaidām nav noslēgts neviens lī-
gums vai nodomu protokols ar kādu 
no potenciālajiem nomniekiem. Uz 
jautājumu, vai centrā plānots viens 
liels nomnieks, U.Sproga pieļāva, 
ka, visticamāk, «enkuri» jeb lielie 
nomnieki varētu būt vismaz divi.

Detālplānojuma teritorija atrodas 
Lielupes labajā krastā, kvartālā 
starp Cukura ielu, Rīgas ielu, Veco 
Strēlnieku ielu, Krasta ielu un 
Lielupi. Uz zemesgabala šobrīd ir 
dzīvojamā ēka, kas nav apdzīvota, 
un arī pārējā teritorija netiek aktīvi 
apsaimniekota un kopta. Tās lielākā 
daļa ir aizaugusi ar krūmiem, bet 
vidusdaļa – daļēji pārpurvojusies. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāks-
mes laikā jelgavniekiem aktuālākie 
jautājumi bija tieši par transporta 
plūsmas organizāciju šajā teritorijā. 
Arī teritorijas attīstītājs norādīja, 

ka transporta plūsmas organizācija 
būs jāpilnveido, kad detalizētāk būs 
zināms plānotā centra piepildījums 
un noslogojums. Šajā procesā ir 
svarīgi, lai ieguvēji būtu gan centra 
apmeklētāji, gan apkārtējās teritori-
jas iedzīvotāji, tāpēc viņi bija aicināti 
aktīvi iesniegt savus priekšlikumus. 
Arī tie jelgavnieki, kuri sabiedriskās 
apspriešanas laikā atzina, ka šī šo-
brīd nesakoptā teritorija ir jāsakārto 
un apkārtne jāattīsta, uzsvēra, ka 
problēmjautājums ir tieši satiksmes 
organizācija. 

Izstrādātais detālplānojums ne ti-
kai paredz mūsdienīga tirdzniecības, 
pakalpojumu un izklaides komplek-
sa izveidi šajā vietā, bet arī sniedz 
ieteikumus apkārtējās teritorijas 
infrastruktūras, tostarp tuvējo kvar-
tālu ielu, labiekārtošanai, teritorijas 
apzaļumošanai, kā arī rekreācijas un 
atpūtas zonu ierīkošanai Lielupes 
krastā, veidojot vienotu kompleksu 
ar esošo promenādi. Prasības arī 
paredz, ka plānotās būves fasādei 
ir jābūt arhitektoniski izteiksmīgai, 
bet Lielupes promenādes pusē – 
atvērtai, pirmajā stāvā paredzot 
izvietot publisko pakalpojumu ob-
jektus, kas jāveido kā daļa no gājēju 
promenādes, līdz ar to sasaistot šīs 
divas teritorijas. 

Pēc detālplānojuma un vides 
pārskata projekta pilnveidošanas 
tas atkārtoti tiks nodots publiskajai 
apspriešanai.
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Uzņēmumi ir pilsētas attīstības garants. Novērtējot to devumu Jelgavas ekonomikas attīstībā, jau ceturto reizi pasniegtas Jelgavas 
valsts pilsētas gada balvas uzņēmējdarbībā. Uzņēmumi godināti trīs nominācijās – «Sociāli atbildīgs uzņēmums», «Radošs uzņēmums» 
un «Gada debija» –, aptverot uzņēmumus, kuros darbinieku skaits ir līdz 10, no 11 līdz 50 un pārsniedz 51 cilvēku. Uzņēmumi saņēma 
attiecīgi 400, 500 un 1000 eiro pašvaldības naudas balvu. Konkursā tika iesniegti 14 pieteikumi, bet apbalvojumu kādā no nominācijām 
saņēma astoņi pilsētas uzņēmumi. Būtiski, ka uzņēmumus izvērtēšanai bija pieteikuši klienti, turklāt gada balvu saņēmuši patiesi piere-
dzējuši un stabili uzņēmumi, kas Jelgavā strādā pat vairāk nekā 30 gadus. «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar gada balvas saņēmējiem.

Jelgavas gada balva uzņēmējdarbībā 2022

Pēc diviem gadiem 30. pastāvēšanas jubileju svinēs Rīgavu ģimenes uzņē-
mums SIA «MNL» jeb «Mājai Noderīgas Lietas». Neskatoties uz dažādām 
krīzēm, uzņēmums strādājis stabili un domājot par attīstību. Sākotnēji tas 
nodarbojās tikai ar mēbeļu tirdzniecību, bet pakāpeniski sortiments tika 
paplašināts ar grīdas segumiem, santehniku, būvmateriāliem, apdares 
materiāliem, gaismas ķermeņiem un daudzām citām mājsaimniecībā vaja-
dzīgām preču grupām. Šobrīd «MNL» ir veikali Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā 
un, protams, Jelgavā, kas ir viens no senākajiem nozares veikaliem mūsu 
pilsētā, kā arī interneta veikals. «Strādāt šajā nozarē nav viegli, jo konku-
rentu ir daudz jau tepat, mūsu mazajā Jelgavā, nemaz nerunājot par Rīgu. 
Grūtākais ir sadzīvot ar cenu dempingu –  lieliem tirgus spēlētājiem. Īpaši 
tas attiecas uz būvniecības precēm. Tomēr sekojam līdzi tirgum, tā tenden-
cēm, meklējam, ko tirgot un kā piedāvāt konkurētspējīgāku cenu. Domāju, 
ka mūsu pluss ir tas, ka lielākā daļa preču mums ir uz vietas, un klienti to 
novērtē. Lai gan, sekojot laikmetam, esam atvēruši interneta veikalu, jūtams, 
ka cilvēki labprātāk atnāk apskatīt, aptaustīt, pamēģināt. Īpaši tas attiecas 
uz mēbelēm,» stāsta «MNL» valdes locekle Inguna Rīgava. 

Sākot darbu 1994. gadā, uzņēmumā strādāja vien pieci cilvēki, bet šobrīd 
kolektīvs izaudzis līdz 59 darbiniekiem. 51 ir veikalā Jelgavā, turklāt tajā, 
neskaitot pašus uzņēmuma īpašniekus un abus dēlus, strādā vēl vairākas 

SOCIĀLI ATBILDĪGS 
UZŅĒMUMS

Nominācijā «Sociāli atbildīgs uzņēmums» galvenokārt tika vērtēts mikroklimats uzņēmumā, mūsdienīgu darba vietu nodrošināšana, 
darbinieku iesaiste uzņēmuma mērķu sasniegšanā, jauniešu nodarbinātība. Tāpat tika vērtēta videi draudzīga saimniekošana.

«Šis ir vēl viens apliecinājums, ka es kaut ko daru, turklāt – labi, un sabied-
rība to redz. Paldies par apbalvojumu,» saka foto un drukas studijas «W&D» 
īpašnieks fotomākslinieks Juris Zēbergs, kurš fotogrāfa profesijā strādā jau 
40 gadus. Beidzamos 15 viņam ir sava foto un drukas studija Lielajā ielā 1. 
«Man patīk tas, ko daru, tā ir mana sirdsaizraušanās. Nenoliegšu, brīžiem 
nolaižas rokas, bet man patīk strādāt, līdz ar to visu laiku kaut kas ir jādomā, 
lai atrastu nodarbošanos. Protams, ir jādzīvo, un prieks, ja ir pasūtījumi, – tad 
jūtos stabilāk un drošāk par savu nākotni, taču peļņa nav primārais, man ir 
svarīgi kaut ko iemācīt citiem un radīt prieku, lai pašam gandarījums,» saka 
J.Zēbergs. Viņš jau daudzus gadus iesaistījies jauniešu izglītošanā, nodrošinot 
studentiem prakses vietas un skolēniem iespēju vasarā strādāt pašvaldības 
mērķprogrammā. «Aptuveni pirms 25 gadiem «Jundā» vadīju fotopulciņu, 
un man tas baigi iepatikās, tāpēc šobrīd to cenšos turpināt savā studijā. 
Uzskatu, ka nevar turēt sveci zem pūra, ir jādalās ar to, ko zini, un tad lai 
jaunie paši domā, ko no tā izmantos un ko – ne,» saka uzņēmējs, papildinot, 
ka nereti arī uz ielas, ieraugot kādu bildējam, pieiet klāt un dod padomu. «Ne 
jau aiz ļauna. Man gribas, lai cilvēkam sanāk labāk!» saka J.Zēbergs, lepojo-
ties, ka liela daļa fotogrāfu, tostarp tie, kuri darbojas Jelgavā, ir izgājuši viņa 
skolu. Savukārt līdz ar jauno gadu pie J.Zēberga praksē ir pieci Rīgas Stila un 
mākslas tehnikuma un Ogres tehnikuma audzēkņi, tāpat viņš ir apņēmības 
pilns vasarā uzņemt darbā Jelgavas jauniešus. «Vienkārši gribu veicināt viņu 
domāšanu,» tā fotogrāfs.

Pagājušajā gadā uzņēmējs nāca ar savu iniciatīvu Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalstam, bez maksas vai par simbolisku maksu, lai vismaz papīrs atmaksātos, 
izgatavojot fotogrāfijas dokumentiem. «Ar milzīgu naudas ziedojumu nevarēju 
iesaistīties, lai gan ziedoju, cik spēju. Bet tad izdomāju, ka varu palīdzēt ar to, 
ko protu vislabāk. Tā esmu palīdzējis vairāk nekā 500 ukraiņiem,» stāsta J.Zē-
bergs. Viņš iesaistījies arī citu Jelgavas uzņēmumu rīkotajās atbalsta akcijās 
ukraiņiem, piemēram, par pašizmaksu izgatavojot plakātus. «Fotografējot 
sadraudzējos ar daudziem ukraiņiem, un ir liels prieks, ka liela daļa tik ātri 
spējuši iedzīvoties mūsu pilsētā, novērtē sniegto palīdzību un pat iemācījušies 
latviešu valodu,» tā J.Zēbergs.   

Šajā gadā fotogrāfs ir apņēmības pilns sarīkot savu darbu izstādi. «Jelga-
va man ir dikti mīļa. Esmu sācis fotografēt pilsētas panorāmas ar gandrīz 
200 gadu vecu fotokameru. Tiklīdz Kultūras padome izsludinās konkursu par 
pašvaldības finansējuma piesaisti, pieteikšos, lai izveidotu lielizmēra fotogrāfiju 
izstādi,» tā J.Zēbergs. 

Ēdināšanas nozares uzņēmums, kas atpazīstams 
ar kafejnīcām «Niko» Jelgavas pilī, Zemgales reģiona 
Kompetenču attīstības centrā, Meža fakultātē un Jel-
gavas pilsētas slimnīcā, mūsu pilsētā strādā jau vairāk 
nekā 10 gadu. Covid-19 pandēmijas laikā tas elastīgi 
pārstrukturizēja darbu uz ēdienu piegādēm, ko līdz 
tam nebija darījis, un tas ļāva šo periodu veiksmīgi 
pārdzīvot un neatlaist nevienu darbinieku. Uzņēmu-
ma vadītāja un īpašniece Viktorija Useļonoka atzīst: 
«Ēdināšanas biznesā visu laiku kaut kas jādomā, 
lai izdzīvotu. Nekāda valsts atbalsta mums nebija, 
situāciju risinājām, kā varējām. Svarīgākais, ka visi 
darbinieki saglabāja darbu. Šobrīd piegādes turpi-
nām uz dažādiem pilsētas ražošanas uzņēmumiem, 
ar kuriem esam noslēguši līgumu, un to skaits aug. 
Tikko noslēgtas vairākas jaunas sadarbības, kas ļaus 
kāpināt piegāžu apjomu, esmu uzrunājusi arī vairā-
kus potenciālos darbiniekus no uzņēmumiem, kuri 
pārtrauc darbību, lai pievienojas mūsu kolektīvam.» 

Uzņēmums vairākkārt iesaistījies dažādās sociālā 
atbalsta aktivitātēs, piemēram, pagājušajā gadā 
ziedojis trīs ledusskapjus jauniešu iniciatīvai «Food 
Pick-up Point», lai izveidotu kopienas skapi, kas ļauj 
pašam nevajadzīgo pārtiku atdot citiem, tādējādi 
atbalstot aprites ekonomiku. «Tieši tobrīd notika 
remonts Jelgavas pils kafejnīcā, kur mums izbūvēja 
aukstuma kameru, un palika seši ledusskapji. Uz-
zinot par šo iniciatīvu, nolēmu atbalstīt. Vienmēr 
esmu uzskatījusi, ka iespēju robežās ir jāpalīdz. Ja 
varu palīdzēt, neatsaku, bet šīs darbības neafišējam, 
jo ar labdarību nenodarbojamies publisku uzslavu 
dēļ,» tā V.Useļonoka. Jāpiebilst, ka kovida laikā, kad 

amatniekiem un mājražotājiem bija liegta iespēja 
tirgoties, uzņēmuma vadītāja izteica piedāvājumu, 
kuram pievienojās arī kafejnīca «Silva», un bez atlī-
dzības tirgošanai pieņēma amatnieku un mājražotāju 
darinājumus. «Apmeklētāji kafejnīcās sēdēt nevarēja, 
taču pēc ēdiena līdzi ņemšanai nāca. Tā kā zināma 
cilvēku kustība te notika, nolēmu, ka varu kaut 
nedaudz palīdzēt amatniekiem un mājražotājiem, 
kuriem tolaik vispār bija liegta iespēja tirgoties, un 
piedāvāt viņu preci savās telpās. Idejai atsaucās vai-
rāki mājražotāji un amatnieki,» stāsta V.Useļonoka. 

Uzņēmums 2011. gadā sāka darbu ar trim darbi-
niekiem, bet šobrīd kolektīvs izaudzis līdz 23. «Svarī-
gākā ir komanda, un saņemtais apbalvojums ir mūsu 
komandas novērtējums,» tā V.Useļonoka, atklājot, 
ka viņai vienmēr bijis svarīgi, kā jūtas darbinieki. 
«Viena lieta ir atalgojums, taču mēs bijām pirmais 
ēdināšanas uzņēmums Jelgavā, kurš saviem darbi-
niekiem atkarībā no darba stāža nodrošināja arī vese-
lības apdrošināšanu. Tas bija pirms četriem gadiem, 
un šobrīd veselības apdrošināšana ir 90 procentiem 
mūsu darbinieku. Jāatzīst, tā nav vispārpieņemta 
norma ēdināšanas biznesā, apdrošināšana ir mūsu 
motivējošais atbalsts,» atzīst uzņēmuma vadītāja. 

Pēdējie divi gadi iemācījuši, ka tik mainīgā pasaulē 
ir grūti kaut ko plānot. Līdz tam bijuši īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķi, bet tagad svarīgākais esot noturēt 
to, kas ir. «Galvenais, lai mūsu darbinieki justos 
stabili un droši, ka viņiem būs darbs un samaksa 
par to,» saka V.Useļonoka, papildinot, ka saņemto 
naudas balvu iecerēts izlietot kopīgai kolektīva 
aktivitātei.

Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 1 līdz 10 Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50 

Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk nekā 51

Foto un drukas studija «W&D» SIA «M.A.N» (kafejnīca «Niko»)

SIA «MNL»

ģimenes – māte un meita, brāļi. «Viens no svarīgākajiem sociālās atbildības sniegumiem mūsu uzņēmumā ir stabi-
litāte. Sociālās garantijas un algas izmaksa neatkarīgi no situācijas darba tirgū un pārdošanas apjoma. To apliecina 
arī tas, ka kovida laikā, kad kādu brīdi bijām pilnībā slēgti, neatlaidām nevienu darbinieku. Viena no uzņēmuma 
vērtībām ir stabils un nemainīgs kolektīvs, un mums ir svarīgi, lai darbinieks tiktu uzklausīts. Ir darbinieki, kas 
šeit strādā jau vairāk nekā 15 un 20 gadu, un mēs patiesi novērtējam viņu uzticību. Lai darbinieki justos novērtēti, 
rīkojam pasākumus kopā ar ģimenēm, ar dāvaniņām sveicam savus pirmklasniekus, Ziemassvētkos mazajiem ir 
saldumu paciņas, pabalsts uz kāzām vai bērnam piedzimstot, firmas dzimšanas dienā vienmēr ēdam kūku,» tā 
I.Rīgava, norādot, ka uzņēmums iesaistās arī pensionāru, invalīdu un jauniešu nodarbinātībā: «Absolūti nav sva-
rīgi, cik cilvēkam gadu un vai ir kāda slimība, ja viņš pilnvērtīgi spēj izpildīt savus darba pienākumus.» Jauniešu 
nodarbinātība savulaik aizsākusies, kad vasaras darbu lūguši uzņēmuma darbinieku bērni, bet vēlāk uzņēmums 
jau iesaistījies arī Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības programmā. «Bērniem ir jāsaprot, kur 
nauda rodas, un šis ir viens no veidiem, kā mēs to varam parādīt. Jāatzīst, šis projekts nav viegls, īpaši ar jaunie-
šiem «no malas», jo gadās, ka jau trešajā dienā kāds neatnāk uz darbu vai vienkārši negrib strādāt,» tā uzņēmēja. 

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš un no uzņēmumu arhīva
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RADOŠS 
UZŅĒMUMS

GADA 
DEBIJA

Nominācijā «Radošs uzņēmums» tika vērtēta jaunu produktu, pakalpojumu ievieša-
na, inovatīvu darba formu un metožu izmantošana, uzņēmuma darbinieku, zinātnie-
ku, sabiedrības iesaiste inovatīvā produkta/pakalpojuma radīšanā un attīstībā, kā arī 
uzņēmuma eksportspēja. Tāpat tika vērtēts, kā uzņēmums atbalsta izglītības, sporta 

un kultūras attīstību pilsētā un kā uzņēmums popularizē Jelgavas tēlu.

Nominācijā «Gada debija» tika vērtēta uzņēmuma reputāci-
ja, atpazīstamība, uzņēmuma radītais produkts vai pakalpo-
jums un veiktās aktivitātes produkta vai pakalpojuma virzī-
šanai tirgū, kā arī viens no noteikumiem, lai iegūtu balvu, – 
uzņēmums pilsētā veic darbību vismaz trīs gadus pēc kārtas.

Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 1 līdz 10 Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50

Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk nekā 51

Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50

Uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk nekā 51

SIA «Graudu spēks» SIA «Baltyre Latvia»

SIA «Universāls LTD»

SIA «Kanclers»

SIA «Flora»

«Uzņēmējdarbībā visu laiku ir jābūt radošam, lai spētu 
pielāgoties jebkurai situācijai un dzīves izaicinājumam. 
Tā bijis arī ar zīmolu «Grauda spēks»,» saka uzņēmuma 
izveidotājs un galvenais maiznieks Raimonds Biedrītis. 
Viņa lolotais uzņēmums ir pirmais Latvijā, kas 2011. gadā 
Rīgā sāka malt pilngraudu miltus, bet vēlāk uzņēmumā 
sāka cept arī maizi un konditorejas izstrādājumus. 

Šobrīd «Grauda spēka» piedāvājumā ir vairāk nekā 
30 produktu. «Uzņēmuma juridiskā adrese vienmēr ir 
bijusi Jelgavā, taču fiziski viss sākās bankrotējuša kāzu sa-
lona vietā Rīgā. Es mājās cepu maizi un atskārtu, ka nekur 
nevaru dabūt pilngraudu miltus. Tā radās ideja sākt tos 
malt un tirgot, un bijušā kāzu salona vietā atvēru veikalu. 
Pirmajā gadā iepirku graudus, malu un tirgoju, tad sāku 
cept maizi, izveidojās veiksmīga sadarbība ar viesnīcām un 
restorāniem. Bet jau 2018. gadā sapratu, ka mazumtirdz-
niecība Rīgas centrā lēnām sāk izmirt, ka veikals izvelk 
vairs tikai uz noslēgtajiem līgumiem par piegādēm, un 
2019. gada jūlijā to slēdzu. Taču man bija daudz līgumu ar 
juridiskajiem klientiem, kuri iegādājās produkciju, tāpēc 
izveidoju mazu piemājas ražotni Jelgavas novadā. Tā 14 
mēnešus strādāju tikai ar juridiskajiem pasūtījumiem, bet 
sapratu, ka, ieejot ar savu produkciju vairākos lielo veikalu 
tīklos, ir jāpaplašinās. Atradu izdevīgu piedāvājumu telpu 
īrei bijušās ceptuves «Dzirkstele» telpās Svētes ielā,» stāsta 
R.Biedrītis, papildinot, ka šajās telpās nostrādāti divi gadi, 

uzturēts arī fir-
mas veikaliņš, 
bet aizvadītā 
gada otrajā pusē 
uzņēmums jau 
atkal bijis pār-
maiņu priekšā. 
«Neviens nebi-
ja plānojis, ka 
sāksies kovids, 
karš Ukrainā, 
tik strauji pieaugs energoresursu cenas… 2022. gada no-
galē jau atkal pārcēlāmies uz jaunām ražošanas telpām – 
Birzes ielā,» stāsta uzņēmuma vadītājs, atklājot, ka tas 
bijis risinājums, kā uzņēmuma izmaksas samazināt pat 
trīs reizes. «Jelgavā telpu īres izmaksas ir mazākas nekā 
galvaspilsētā, tomēr 2022. gada maijā piekritu jaunam 
izaicinājumam un atvēru ceptuvi atjaunotajā Āgenskalna 
tirgū,» atklāj R.Biedrītis, papildinot, ka šobrīd sarunas par 
sadarbību uzsāktas arī ar Purvciema un Imantas tirgus 
attīstītājiem. «Saskatu potenciālu arī jaunajā Jelgavas 
tirgū, taču jāseko līdzi pasaulē notiekošajam. Arī mūs 
tas ietekmē. Teiksim, vēl pirms gada saulespuķu sēklas 
kilogramā maksāja 85 centus, šobrīd – jau 1,85 eiro, bet 
man mēnesī vajag vismaz 100 kilogramu,» tā R.Biedrītis. 
Jāpiebilst, ka šobrīd uzņēmumā strādā septiņi cilvēki.

«Kanclera» vēsture aizsākās 1996. gadā, kad biznesa 
galvenais pamatvirziens bija veikalu un mazu ražošanas 
uzņēmumu apgāde ar iesaiņošanas materiāliem, kases 
aparātu čeku lentēm un kancelejas precēm. Bet strauju 
attīstību tas sāka 1998. gadā līdz ar pirmā lielā veikala 
«Kanclers» atvēršanu Lielajā ielā 18, bet 2006. gadā, 
iegādājoties universālveikalu «Laimdota», sortimentu pa-
pildināja arī attīstošās rotaļlietas, mēbeles un velosipēdi un 
veikala nosaukums ieguva jaunu skanējumu – «Kanclera 
NAMS». Uzņēmuma sauklis ir: «Radoši ar jums svētkos 
un ikdienā!» «Pie mums var iegādāties ļoti daudz preču, 
kas rosina pircējus būt radošiem, arī savā uzņēmējdarbībā 
mēs cenšamies būt radoši. Mainīgi, interesanti, mēģinām 
pārsteigt ar kaut ko jaunu, un tas ir ļoti būtiski, lai mēs 
varētu noturēties šajā biznesā. Konkurence ir ārkārtīgi 
liela,» saka uzņēmuma vadītāja Ilva Mieze, uzsverot, ka 
uzņēmuma vadmotīvs ir būt nepārtrauktā attīstībā. «Pats 
būtiskākais ir sekot līdzi mūsu pircēju vēlmēm, jo tās ir ār-
kārtīgi mainīgas,» saka I.Mieze, lepojoties ar klientu teikto: 

«Ja nevar nekur dabūt, tad «Kanclerā» noteikti būs!» Viņa 
atklāj, ka šobrīd «Kanclerā» strādā 40 darbinieku un daži 
kopā ar uzņēmumu ir jau no pirmsākumiem, bet daļai ir 
padsmit gadu stāžs.   

Lai veicinātu radošumu un ikviens mājas apstākļos var 
izgatavot mīļas lietas, uzņēmums līdztekus tirdzniecībai 
sociālajā tīklā «Facebook» veido meistarklases «Soli pa 
solim». Vairāki klienti ar šiem pašdarinājumiem iekaro 
pat eksporta tirgu. «Iniciatori ir mūsu darbinieki, kuri no 
veikalā nopērkamajiem produktiem izgatavo interesantas 
lietas. Sākotnēji «Facebook» publicējām viņu gatavos 
darinājumus, bet tad sākām saņemt jautājumus par 
nepieciešamajiem materiāliem, procesu, un sapratām, ka 
visu varam parādīt soli pa solim,» tā I.Mieze. 

Uzņēmums regulāri organizē radošos konkursus gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, un bērnu konkursos parasti 
piedalās 40–50 bērnudārzu grupiņu. Tāpat tas regulāri 
atbalsta izglītības, sporta un kultūras pasākumus un 
iesaistās labdarībā. Šobrīd norit tā rīkotā zeķu adīšana 
Ukrainas karavīriem, bet tikko kā noslēgusies tradicionālā 
akcija, sagādājot zeķītes, astoņkājus un citas noderīgas 
lietas priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem. «Tā ir mūsu 
sociālā atbildība. Tas, ka varam kādam palīdzēt, sagādā 
prieku un gandarījumu,» saka uzņēmuma vadītāja. 

«Kanclera» kolektīvs ir arī viens no redzamākajiem da-
žādos pilsētas pasākumos. I.Mieze atzīst, ka tā ir kolektīva 
iniciatīva. Tādējādi tiek parādīts gan pašu radošums, gan 
apliecināta piederība pilsētai.   

Jau vairāk nekā 30 gadu Jelgavā darbojas Bušu ģimenes 
uzņēmums – koka logu un durvju ražotājs SIA «Flora», 
kas ir viens no lielākajiem nozares uzņēmumiem Latvijā 
un Baltijā. «Prieks, ka mūsu darbs tiek novērtēts. Lai 
gan pašiem tā ir ikdiena, jāatzīst, ka starp Latvijas logu 
un durvju ražotājiem mēs viennozīmīgi esam radošākie. 
Pie mums ar savu vīziju var atnākt jebkurš arhitekts, un 
mēs darīsim visu, lai tā tiktu realizēta. Idejas dažkārt ir 
ļoti pārdrošas. Esam stiprākie šajā jomā, un uzņēmums 
beidzamos 15 gadus ir attīstījis filozofiju, ka ražo to, ko 
citi negrib vai nevar, kaut ko unikālu,» saka SIA «Flora» 
valdes loceklis Juris Bušs, atklājot, ka uzņēmums dzīvo no 
projekta uz projektu, katru mēnesi ražotnē tiek izgatavots 
kaut kas unikāls. Uzņēmumā izgatavo visu veidu koka 
logus, vēsturiskos logus, fasāžu sistēmas, ziemas dārzus, 
mansarda stiklojumu, ārdurvis, iekšdurvis, dekoratīvos 
apdares paneļus, kā arī citus koka izstrādājumus. «Oktobrī 
lidoju uz Ķelni un, garām skrienot, kioskā nopirku žurnālu 
«Arhitektūra». Biju patīkami pārsteigts – tajā trīs mūsu 
objekti atzīmēti kā labie piemēri,» lepojas J.Bušs.  

Tieši darbinieki ar «zelta» galvu un rokām, kuri, pielie-
tojot savas zināšanas, prasmes un darba mīlestību, jebkuru 
kokmateriālu spēj pārvērst unikālā izstrādājumā, ir uz-
ņēmuma lielākā vērtība. «Mums ir ļoti svarīgi, lai nebūtu 
darbinieku mainības. Šobrīd uzņēmumā strādā ap 100 
cilvēku, liela daļa «Florā» ir jau vairāk nekā 20 gadu, un ir 

arī tādi, kuri šeit ir no pirmā darba gada – 1991.,» tā J.Bušs. 
Uzņēmuma produkcija atpazīstama ne tikai Latvijā, bet 
arī daudzās Eiropas valstīs. «Strādājam tur, kur ir mūsu 
klienti. Piemēram, Berlīnē kāda daudzdzīvokļu ēka, kurai 
«Florā» izgatavoti logi un koka slēģi, atzīta par 2021. gada 
energoefektīvāko ēku Berlīnē, «Floras» ražotie logi ir arī 
atjaunotajai VEF kultūras pilij, «Latvijas valsts mežu» 
Rīgas un Jelgavas birojam, vēsturisko logu kopijas – Ķelnes 
Beļģu namam, kur atrodas Romiešu un ģermāņu muzejs, 
arī daudzām privātmājām gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Jāpiebilst, ka SIA «Flora» saņemto 1000 eiro naudas 
balvu nolēma ziedot – 300 eiro ziedoti Latvijas audžuģime-
ņu atbalstam un 700 eiro ukraiņu atbalstam. «Šī dāvana 
nāca pavisam negaidīti, ar to nebijām rēķinājušies, tāpēc 
nolēmām to novirzīt labdarībai,» tā J.Bušs. 

«Baltyre Latvia» ir viens no vadošajiem jaunu riepu, disku, kameru impor-
tētājiem un tirgotājiem Latvijā. Uzņēmums Jelgavā darbojas kopš 2012. gada. 
«Prieks, ka esam pamanīti, tomēr nevar noliegt, ka ar savu darbu, maksājot 
nodokļus, atbalstām arī pilsētu. Uzņēmumā strādā 23 darbinieki, un no viņiem 
lielākā daļa ir jelgavnieki, kuri attiecīgi dod savu artavu pilsētas budžetā,» saka 
uzņēmuma tirdzniecības vadītājs Vilnis Kurklietis. Viņš atklāj, ka uzņēmums 
ļoti  motivē savus darbiniekus, lai nebūtu  kadru mainības, turklāt pandēmijas 
laikā «Baltyre Latvia» pat paplašināja savu kolektīvu ar reģionālajiem tirdz-
niecības pārstāvjiem. 

««Baltyre Latvia» uzņēmuma pluss – mūsu noliktavā pieejams visplašākais 
klāsts, sākot no ķerras riepām līdz pat konteineru pārkrāvēja riepām, turklāt 
viss ir uz vietas. Mūsu biznesa pievienotā vērtība, par kuru klienti ar gadiem 
ir pārliecinājušies, – mēs varēsim palīdzēt atrast risinājumu jebkurā situācijā, 
arī sarežģītā, kādā citi var netikt galā. Vienmēr klientam piemeklējam piemē-
rotāko produktu – atbilstošāko viņa darba specifikai,» tā V.Kurklietis.

Paralēli tirdzniecībai saviem klientiem «Baltyre Latvia» piedāvā specializēta 
riepu servisa pakalpojumus Jelgavā, kur veic jebkādas sarežģītības montāžas 
un remonta pakalpojumus.

V.Kurklietis atzīst, ka «Baltyre Latvia» nemitīgi attīsta savu piedāvājumu, 
līdz ar to gan ir audzis uzņēmuma apgrozījums, gan palielinājusies peļņa. 
Jāpiebilst, ka uzņēmums ir ļoti atsaucīgs un ar savu piedāvājumu un akti-
vitātēm jauniešiem labprāt iesaistās «Mehatrona» norisē, tāpat uzņēmums 
regulāri piedalās lielākajos auto nozares pasākumos. «Pēdējos gados bijušā RAF 
teritorija kļuvusi pievilcīgāka un sakoptāka, ko veicina uzņēmēji un pilsēta. 
Arī tam ir nozīme, lai klientam radītu pozītīvu iespaidu par uzņēmumu un 
Jelgavu,» atzīst V.Kurklietis.

Uzņēmums «Universāls LTD», kas pārbūvē vieglos pasažieru mik-
roautobusus specializētā transporta vajadzībām, veidojot zemās grīdas 
transportu, kā arī piedāvā Latvijas pašvaldībām modernus un «zaļus» 
transporta mobilitātes risinājumus, Jelgavā strādā jau vairāk nekā 30 gadu. 
«2022. gads mūsu uzņēmumam ir bijis patiesi produktīvs – esam pārbū-
vējuši rekordlielu mikroautobusu skaitu – 325 –, kas salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem, kad vidēji gadā pārbūvējām 200 mikroautobusu, ir 
būtisks apjoma kāpums. Tostarp esam pārbūvējuši 112 automašīnas Valsts 
policijai, Liepājas Autobusu parkam pārdevām 17 dīzeļdzinēja autobusus un 
četrus elektroautobusus, bet, turpinot «zaļā» transporta ieviešanu, kopā ar 
SIA «Elestrify» piegādājām desmit elektroautobusus un iekārtas to uzlādei 
pasažieru pārvadāšanai Ventspilī. 70 procenti no saražotā tiek eksportēti 
uz Zviedriju, Vāciju, Somiju, Austriju, Nīderlandi, Igauniju, Lietuvu. Šobrīd 
cenšamies paplašināties Itālijā. Tas viss izdevies, pateicoties komandas 
profesionālam un rūpīgam darbam. Pateicībā par sasniegto uzņēmums 
darbiniekiem piešķīra apmaksātas Jaungada brīvdienas,» stāsta uzņēmuma 
direktors Mihails Karstens, paužot gandarījumu par saņemto apbalvojumu. 

Viņš atklāj, ka būtiski kāpināt ražošanas jaudas ļāvis 2021. gadā uz-
būvētais ražošanas angārs, kura attīstības projektā ieguldīti 1,3 miljoni 
eiro. «Līdz ar jauno ražošanas cehu mums ir plašākas iespējas jaunu, 
kvalitatīvu un lielu projektu īstenošanai, un šobrīd akcentu liekam tieši uz 
jaunu produktu izstrādi. Ar jaunu zemās grīdas autobusu un taksometru 
modeļu līniju šogad esam iecerējuši piedalīties izstādē «Busworld» Beļģijā, 
kas ir prestižākā autobusu tehnoloģiju un pakalpojumu nozarē. Tā ir ideāla 
vieta, kur prezentēt jaunākos produktus un inovācijas. Tāpat mēs vēlamies 
iemantot klientu uzticību ar pārbūvēto neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas auto, kura sertifikāciju pabeidzām pagājušajā gadā,» tā M.Karstens, 
uzsverot, ka par uzņēmuma attīstību liecina gan saražotās produkcijas 
apjoms, gan jaunu darba vietu radīšana, gan arī paaugstinātās darbinieku 
algas. SIA «Universāls LTD» strādā 83 cilvēki, tostarp uzņēmumā darbā 
pieņemti vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji. Uzņēmuma apgrozījums 2022. 
gadā sasniedza 11 000 000 eiro.    

Direktors nenoliedz, ka šobrīd darbu apgrūtina nestabilā situācija pa-
saulē – neprognozējamas piegādes, izejvielu un rezerves daļu trūkums. 
«Agrāk piegāde aizņēma līdz trim mēnešiem, bet tagad tās nevar garantēt 
pat pēc septiņiem mēnešiem. Daži materiālu piegādātāji nevar nodrošināt 
nepieciešamo apjomu, daļa savu darbību jau ir pārtraukuši. Taču mēs 
meklējam jaunas iespējas, lai apkalpotu pieaugošo klientu pieprasījumu,» tā 
M.Karstens, priecājoties, ka arī Latvijā sakustējies ekoloģiskā transporta jau-
tājums. «Uzskatu, ka elektroautobusu izmantošana ievērojami samazinās 
pilsētvides piesārņojumu, kas labvēlīgi ietekmēs dzīvi nākotnē. Pēdējo divu 
gadu laikā mums izdevies pārbūvēt aptuveni 30 videi draudzīgu autobusu, 
kas ražoti Latvijā un tagad veiksmīgi kursē Kurzemē,» tā M.Karstens. 
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  «Gren Jelgava» turpina klientu apkalpošanas portāla izveidi, lai tajā jau 
šogad varētu apskatīt un apmaksāt rēķinus par patērēto siltumenerģiju. 
Siltumapgādes uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrs lūdz klientus, kas 
vēl nav pieteikušies rēķinu par patērēto siltumenerģiju saņemšanai savā 
e-pastā, bet to vēlētos, uz e-pasta adresi klienti.jelgava@gren.com nosūtīt 
pieteikumu brīvā formā. Kamēr uzņēmuma rīcībā šādas informācijas nav, 
nav arī precizētu un aktuālu e-pasta adrešu rēķinu nosūtīšanai, tāpēc 
klienti tos saņem papīra formā.

Precizētā kontaktinformācija klientiem ļaus saņemt aktualitātes par 
centralizēto siltumapgādi Jelgavā tieši no uzņēmuma.

  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) senioriem (65+) 
arī šogad turpina piedāvāt nodarbības «Nesteidzīgā dzīves skola». Tā ir 
vieta, kur pulcēties zinātkāriem cilvēkiem, lai dzīves periodā, kad darbs vairs 
neaizņem lielāko dienas daļu, varētu veltīt laiku sevis pilnveidei. Apgūstot 
jaunas prasmes, seniori trenē atmiņu, loģisko domāšanu un intelektuālās 
spējas, neformālā gaisotnē, gūstot prieku no darbošanās un kopā būšanas, 
paplašina domubiedru loku, kā arī kopumā uzlabo un stiprina dzīves kvalitāti.

«Kļūsim gudrāki digitālo rīku izmantošanā, rūpēsimies par savu mentālo 
veselību un mācīsimies angļu un vācu valodu! Tie ir trīs mācību virzieni, 
kuros aicinām pieteikties ikvienu senioru. Studiju saturs ir plašs un 
daudzpusīgs, sadalīts vairākās darbnīcās. Pēc izvēles iespējams apgūt 
interesējošo,» stāsta ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga.

Plānotās nodarbības:

• «Dzīvesspēka darbnīca» – no 15. februāra līdz 8. martam trešdienās no 
pulksten 10 līdz 11.30;

• «Sociālie mediji ikdienas saziņai» – no 16. februāra līdz 9. martam 
ceturtdienās no pulksten 10 līdz 11.30;

• «Runā angliski ar prieku» (bez priekšzināšanām) – no 21. februāra līdz 
11. aprīlim otrdienās no pulksten 10 līdz 11.30;

• «Datorprasmju ABC iesācējiem» – no 16. marta līdz 6. aprīlim ceturtdienās 
no pulksten 10 līdz 11.30;

• «Dāvanu meistars» – no 23. marta līdz 13. aprīlim ceturtdienās no 
pulksten 10 līdz 11.30.

Mācības plānots organizēt klātienē nelielās grupās reizi nedēļā. Lai 
piedalītos, jāsedz līdzmaksājums 10 eiro mēnesī par darbnīcu. Pieteikties 
pa tālruni 63082158 vai e-pastu talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv.

  HIV profilakses punktā Stacijas ielā 13 Jelgavā anonīmi un bez 
maksas drošā un atbalstošā vidē var veikt HIV, sifilisa, B un C hepatīta 
eksprestestus. Pirms un pēc testa iespējams saņemt speciālista 
konsultāciju par veselības, profilakses un ārstēšanas jautājumiem, 
kas saistīti ar HIV, B un C hepatītu un sifilisu. Lai veiktu testu, personu 
apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, un rezultāts būs pieejams jau pēc 
20 minūtēm. Testēšanas punkta darba laiks: pirmdienās no pulksten 9 
līdz 12 un no 13 līdz 19, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 
un no 13 līdz 17. Obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot vai sūtot īsziņu pa 
tālruni 27830373.

  SIA «Jelgavas poliklīnika» paplašina 
veselības aprūpes pakalpojumu 
klāstu ar jauniem izmeklējumiem, 
speciālistiem un rehabilitācijas 
iespējām. Pacientu pieņemšanu 
uzsākusi klīniskā un veselības 
psiholoģe Velta Krūpena. Viņa 
sniedz individuālas psihologa 
konsultācijas (bērniem no sešu gadu 
vecuma, pusaudžiem, jauniešiem, 

pieaugušajiem), nodrošina psihodiagnostiku, psiholoģiskās izpētes konsultācijas, 
kā arī sagatavo psiholoģisko izpētes atzinumu. Tāpat pacientu pieņemšanu 
uzsācis proktologs, onkologs ķirurgs Guntis Ancāns. Viņš specializējies taisnās 
un resnās zarnas onkoloģisko un neonkoloģisko slimību ārstēšanā. Savukārt no 
20. janvāra pieņem pediatre daktere Dace Kārkliņa. 

Poliklīnikas pakalpojumu klāstu šogad papildinās arī datortomogrāfijas 
izmeklējumi. Līdz šim šāds pakalpojums poliklīnikā nebija pieejams. Medicīniskā 
izmeklējumu iekārta uzstādīta jau pērnā gada nogalē, taču pacientiem tā būs 
pieejama no marta. Datortomogrāfija ir viena no diagnostiskās radioloģijas 
metodēm, kuras pamatā ir jonizējošā starojuma spēja absorbēties audos, 
ar šīs metodes palīdzību tiek iegūti cilvēka ķermeņa un orgānu plāna slāņa 
šķērsgriezuma attēli, kurus analizējot var iegūt diagnostiski noderīgu informāciju 
par audu, orgānu, locītavu un asinsvadu stāvokli, kā arī var veikt attēlu 
rekonstrukcijas citās plaknēs, radot iespēju izvērtēt asinsvadu un citu struktūru 
anatomiskās īpašības, savstarpējās attiecības un patoloģisko procesu izplatību.

Pacientiem pieejamas arī plašas iespējas Rehabilitācijas nodaļā. Pieredzējušu 
fizioterapeitu uzraudzībā iespējams izmēģināt jaunu fizioterapijas aprīkojumu – 
velotrenažieri, kas piemērots cilvēkiem ar invaliditāti rehabilitācijas periodā. 
Savukārt mazajiem pacientiem pieejams jauns Pikleres trijstūris, kas palīdz attīstīt 
kustības, veiklību un līdzsvaru un radīs prieku aktīvi darboties, rāpot un kāpelēt.

Tāpat poliklīnikā atkal tiek nodrošināts Holtera asinsspiediena mērīšanas 
pakalpojums. Asinsspiediena mērīšana ir būtiska gan diagnozes noteikšanai, gan 
pareizas ārstēšanas taktikas izvēlei. Pacientam tiek uzlikta maza pārnēsājama ierīce 
ar manšeti (riņķveida aproce), kas ik pēc noteikta laika spontāni mēra asinsspiedienu 
(arī naktī). Ar šo ierīci pacients dodas mājās, veic ikdienas pienākumus, bet, nākamajā 
dienā atnesot ierīci atpakaļ, tiek veikta elektroniska datu analīze. 

Par pieraksta iespējām pie kāda no speciālistiem vai veselības aprūpes 
pakalpojumiem iedzīvotāji aicināti sazināties ar poliklīnikas reģistratūru vai 
pierakstīties elektroniski.

Piesakies «Gren Jelgava» rēķinu saņemšanai e-pastā!

«Nesteidzīgās dzīves skolas» nodarbības senioriem

Iespēja veikt bezmaksas eksprestestus

Poliklīnika paplašina veselības 
aprūpes pakalpojumu klāstu 

 Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu bezdarba riskam pakļauto personu nepār-
trauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, kas ļauj pa-
augstināt konkurētspēju darba tirgū, Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) piedāvā jaunu mācību pasākumu – «Bez-
darba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)». 
Mācībās bez maksas aicināti iesaistīties bezdarba riskam 
pakļautie nodarbinātie un pašnodarbinātie, un tās var 
uzsākt, ja nepieciešams apgūt valsts valodu un angļu va-
lodu, kā arī transportlīdzekļu un traktortehnikas vadīšanu. 
Apmācības šajās programmās tiek piedāvātas arī Jelgavā.

Strādājošie bez maksas var apgūt valodas, 
transportlīdzekļu un traktortehnikas vadīšanu

pilda pieteikums. Pēc tā izvērtē-
šanas dalībniekam tiks piešķirts 
mācību kupons (elektroniski vai 
klātienē NVA filiālē). Dalībnieks 
izvēlēsies izglītības iestādi no 
NVA izglītības piedāvājumu sa-
raksta, pieteiksies mācību grupā 
(elektroniski vai sazinoties ar 
izvēlēto izglītības iestādi) un no-
rādītajā termiņā uzsāks mācības.

Detalizēta informācija par 
mūžizglītības pasākuma pie-
dāvātajām iespējām, mācību 
programmām un iestādēm, kuras 
piedāvā apmācības, kā arī pietei-
kuma veidlapa dalībai apmācībā 
ir pieejama NVA mājaslapā www.
nva.gov.lv, sadaļā «Pakalpojumi», 
«Mūžizglītība». 

Jāpiebilst, ka apmācības no-
darbinātajiem un pašnodarbinā-
tajiem Jelgavā piedāvā Zemgales 
reģiona Kompetenču attīstības 
centrs, mācību centrs «Buts», 
profesionālās tālākizglītības 
un pilnveides izglītības iestāde 
«Mācību centrs SA», sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību «MBR», 
SIA «AAMTMC», SIA «STNIG» 
un autoskola «Fortūna».

Ar Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta «Atbalsts bezdarbnieku iz-
glītībai» finansējumu nodarbinā-
tas un pašnodarbinātas personas 
šajā pasākumā var apgūt valsts 
valodu, angļu valodu, datorzinī-
bas, transportlīdzekļu un trak-
tortehnikas vadīšanu. Mācības 
tiek īstenotas, izmantojot kuponu 
metodi, un mācību nosacījumi ir 
līdzīgi līdz šim NVA organizētajai 
apmācībai ar kuponu metodi, to-
mēr būs arī atšķirības, piemēram, 
mācības tiks īstenotas vakaros 
vai brīvdienās, kā arī būs garāks 
mācību periods, ņemot vērā, ka 
mācībās varēs iesaistīties arī 

strādājošas personas.
Šobrīd mācības var uzsākt tie, 

kam nepieciešams apgūt valsts 
valodas un angļu valodas izglītības 
programmas, kā arī transportlī-
dzekļu un traktortehnikas vadī-
šanu. Datorzinību apmācības, lai 
paaugstinātu iedzīvotāju digitālās 
kompetences, tiks organizētas ne-
daudz vēlāk – 20. janvārī noslēdzās 
izglītības iestāžu, kas piedāvās da-
torapmācības, pieteikšanās NVA. 
Informācija par to, kad iedzīvotāji 
varēs pieteikties tām, tiks publicē-
ta NVA mājaslapā www.nva.gov.lv. 

Lai pieteiktos mācībām, NVA 
mājaslapā www.nva.gov.lv jāaiz-

 Ritma Gaidamoviča

Pirmais šogad Jelgavas 
pilsētas slimnīcā piedzi-
mušais mazulis  – meite-
nīte Anna – pasaulē nāca 
1.  janvārī pulksten  8.26, 
bet aizvadītais gads Jel-
gavas slimnīcā noslēdzies 
ar 788  jaundzimušajiem. 
Savukārt pilsētas Dzimt-
sarakstu nodaļā pērn re-
ģistrēti 611 jaundzimušie, 
tajā skaitā seši dvīņu pāri, 
un visbiežāk dotais vārds 
meitenēm ir Emīlija, zē-
niem – Ralfs. 

Anna piedzima 3500 gramus 
smaga un 55 centimetrus gara un 
ir otrais bērns jelgavnieku Svetla-
nas un Ivana Juriščuku ģimenē, 
kurā jau aug astoņus gadus vecais 
Tomass. «Nozīmētais datums 
meitiņas piedzimšanai bija 31. de-
cembris, bet radi un draugi, mani 
satiekot, novēlēja: lai piedzimst 
1. janvārī un ir pirmais bērns 
Jelgavā! Tā arī notika,» saka 
mamma. Vecāki meitai vēl veselī-
bu un laimi. Jāpiebilst, ka mazajai 
jelgavniecei tika nogādāta pilsētas 
sarūpēta dāvana – vilnas zeķītes 
Jelgavas krāsās, kā arī pilsētas 
simbols Alnītis. 

Šogad līdz 19. janvārim Jelga-
vas pilsētas slimnīcā piedzimuši 
48 mazuļi. 

Jāpiebilst, ka Jelgavas pil-
sētas slimnīcas Dzemdību un 
ginekoloģijas nodaļā 2022. gadā 
piedzima 788 bērni – 410 mei-
tenes un 378 zēni –, viņu vidū 
četri dvīņu pāri. Gadu iepriekš, 
2021. gadā, Jelgavas slimnīcā 
piedzima 848 mazuļi – 427 meite-
nes un 421 zēns –, viņu vidū divi 
dvīņu pāri. Jāpiebilst, ka Jelga-
vas slimnīcā pasaulē nākuši gan 
mazie jelgavnieki, gan arī bērni, 
kuru mājas ir tuvākajos novados 
un pilsētās.

Savukārt pilsētas Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2022. gadā re-
ģistrēti 611 jaundzimušie – 308 
meitenes un 303 zēni –, tostarp 
seši dvīņu pāri, kas visi dzimuši 

gada pirmajā pusē. Jāpiebilst, ka 
2021. gadā nodaļā reģistrēti 628 
jaundzimušie. 

Pagājušajā gadā populārākais 
vārds, ko vecāki devuši meitenēm, 
ir Emīlija (13), bet trīs iepriekšējo 
gadu populārākais vārds Sofija 
pērn bijis trešais – tas dots asto-
ņām meitenēm. Otrs biežākais 
vārds ir Adelīna (9), reģistrētas 
arī septiņas Keitas un Martas un 
sešas Melānijas.   

Populārākais vārds zēniem aiz-
vadītajā gadā bija Ralfs – šāds 
vārds dots 12 puišiem. Otrais 
populārākais – Marks (11), trešais –  
Valters (10). Aizvadītajā gadā 
nodaļā reģistrēti astoņi Aleksi, 

Jelgavas slimnīcā 2022. gadā piedzimuši 
788 bērni; pilsētas Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 611 jaundzimušie
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janvārī un jūnijā – 
katrā 87

septiņi Edvardi un seši Dominiki 
un Tomi. Populārāko zēnu vārdu 
vidū Jelgavā pērn vairs neparādās 
vārds Roberts, kas pēdējos četrus 
gadus bija šī topa augšgalā. 

Jāpiebilst, ka 2021. gadā popu-
lārākie Jelgavā reģistrēto bērnu 
vārdi bija Sofija un Roberts, 
2020. gadā – Sofija un Edvards, 
2019. gadā – Sofija un Markuss. 

Jāatgādina, ka janvārī darbu 
sākusi jaunizveidotā divu paš-
valdību kopīgā iestāde «Jelgavas 
valstspilsētas un novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa», kas apmeklētājus 
pieņem Svētes ielā 22. Pēc ēkas 
pārbūves jaunizveidotā iestāde 
pārcelsies uz Pasta ielu 32.
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Pamatojoties uz kopējo iz-
maksu pieaugumu pakal-
pojuma nodrošināšanai, 
no jaunā gada nedaudz 
paaugstināta maksa par 
slidošanu Pasta salas pub-
liskajā slidotavā. 

«Būtiski ir augušas energore-
sursu izmaksas, izmaksas par 
degvielu, kā arī līdz ar minimālās 
algas paaugstināšanu pieaugušas 
darbaspēka izmaksas. Lai spētu 
nodrošināt pakalpojumu, esam 
veikuši izmaiņas arī publiskās 
slidotavas pakalpojumu cenrādī,» 
skaidro Zemgales Olimpiskajā 

centrā (ZOC), kas apsaimnieko 
Pasta salas publisko slidotavu. 

Izmaiņas skar tikai maksu par 
slidošanu, inventāra nomas mak-
sa saglabājas līdzšinējā. Maksa 
par slidošanas seansu, kas ilgst 
vienu stundu, ir 4 eiro (iepriekš 
3 eiro), par slidošanu ar nūjām – 
4,50 eiro (iepriekš 3,50 eiro), hoke-
ja nūjas nomas maksa ir 1,50 eiro. 
Apmeklētāji var ierasties gan ar 
savām slidām, gan tās iznomāt, 
slidu nomas maksa ir 2 eiro. 
Slidotavā par pakalpojumu var 
norēķināties gan skaidrā naudā, 
gan ar bankas karti.

ZOC norāda, ka pašlaik sli-
dotāju interese ir mazliet saru-
kusi – sezonas sākumā nedēļā 

publiskā slidotava apmeklēta ap 
1000 reižu, bet šobrīd – ap 400. 
Taču jāpiebilst, ka slidotavā tre-
niņus aizvada arī Jelgavas Ledus 
sporta skolas audzēkņi, kā arī šo-
brīd slidotavā divas dienas nedēļā 
vakaros norisinās veselības veici-
nāšanas projekta slidotapmācības 
nodarbības 7–12 gadus veciem 
bērniem bez priekšzināšanām. 
Nodarbībās iesaistīti 80 bērni un 
jaunieši. 

Informācijai par publiskās sli-
došanas seansiem un aktuālajām 
izmaiņām var sekot līdzi ZOC 
mājaslapā www.zoc.lv, sadaļā 
«Slidotava». Papildu informāciju 
par slidojumiem var uzzināt pa 
tālruni 20367677.

Mainīta maksa par slidošanu Pasta salas slidotavā

 Ritma Gaidamoviča

No 2023. gada Jelgavā no-
drošinātas plašākas iespējas 
šķirot tekstila izstrādāju-
mus – dažādās vietās pilsētā 
uzstādīti specializētie kon-
teineri tekstila izstrādājumu 
dalītai vākšanai.

Pilnsabiedrība «JKP» informē, ka 
šobrīd konteineri tekstila izstrādāju-
mu dalītai vākšanai pieejami Katoļu 
ielā 7, Katoļu ielā 18, Rīgas ielā 11, 
Kronvalda ielā 24, Uzvaras ielā 17 
un Uzvaras ielā 14. Tuvāko laikā 
atkarībā no konteineru piegādes 
iespējām tādi plānoti arī Dobeles šo-
sejā 7, Rīgas ielā 11A, Driksas ielā 4, 
Dobeles šosejā 47A un Meiju ceļā 10. 
Kopumā pilsētā paredzēts nodrošināt 
20 konteinerus tekstila izstrādājumu 
vākšanai – tie tiks uzstādīti 11 pilsē-
tas vietās.

Saskaņā ar Eiropas direktīvu visās 
ES dalībvalstīs no 2025. gada būs 
jānodrošina tekstila šķirošana un 
apsaimniekošana. Latvija apņēmu-
sies sākt šķirošanu no 2023. gada. 
«Tekstila šķirošanas virsmērķis ir 
vides ilgtspējība: jo vairāk šķirojam, 
jo mazāku apjomu apglabājam atkri-
tumu poligonos, jo mazāks ir tekstila 
radītais vides piesārņojums, jo vairāk 
izstrādājumu varam atgriezt otrrei-
zējā apritē,» skaidro pilnsabiedrībā 

«JKP», uzsverot, ka tekstila izstrā-
dājumu šķirošana ir vēl viena iespēja 
iedzīvotājiem samazināt nešķiroto 
sadzīves atkritumu apjomu savā māj-
saimniecībā, tādā veidā ekonomējot 
līdzekļus, bet vienlaikus dot otru 
dzīvi tiem tekstila izstrādājumiem, 
kuri vēl ir lietojami, taču kaut kādu 
iemeslu dēļ netiek lietoti.

Jelgavā savāktais tekstils nonāks 
SIA «Eco Baltia vide» šķirošanas 
filiālē Tukumā, kur to tālāk sašķi-
ros frakcijās atbilstoši materiālam, 
kvalitātei un citiem kritērijiem. Daļa 
izstrādājumu – kvalitatīvs apģērbs, 
apavi un mājas tekstils – tiks novir-
zīti atkārtotai lietošanai, savukārt 
pārējiem materiāliem tiks meklētas 

pārstrādes iespējas. Šī iemesla dēļ 
ir noteikts, kādus tekstila izstrādā-
jumus drīkst ievietot tekstila atkri-
tumu konteineros. Proti, tekstila 
atkritumu konteinerā drīkst ievietot 
apģērbu, apavus un mājas tekstilu, 
taču ar nosacījumu, ka tas ir tīrs, 
sauss, bez caurumiem un plēsumiem. 
Ja audumam ir stingra struktūra, tas 
var būt nedaudz atiris pa vīli. Nodot 
var kreklus, bikses, jakas, mēteļus, 
šalles, cimdus, cepures, jostas, so-
mas, dvieļus, aizkarus, gultasveļu, 
spilvenus un segas. Šķirot iespējams 
arī paklājus, ja to izmērs nepārsniedz 
1,5x2 metrus, kā arī apavus, ja tiem 
nav vizuālu bojājumu un tie vēl ir 
lietojami. 

Paplašina tekstila šķirošanas iespējas

 Rita Ličāgina-Timofejeva

20. janvārī atklāti biedrības 
«Tenisa klubs «Jelgava»» 
jaunizbūvētie slēgtie tenisa 
korti Lietuvas šosejā 68A. 
Tie atbilst starptautiskiem 
standartiem un nodrošina 
iespēju pilsētā rīkot starp-
tautiska līmeņa sacensības. 

Šobrīd klubā tenisa pamatu ap-
guvi nodrošina septiņi treneri, 
kuri ikdienā individuāli un grupās 
apmāca gan pieaugušos, gan bērnus, 
un interešu izglītības programmā 
«Tenisa pamatu apguve» tenisa 

Atklāti jaunizbūvētie tenisa korti

prasmes apgūst aptuveni 80 bērni.
Jaunās ēkas projekta izstrāde 

uzsākta 2018. gadā, un projekta 
realizācijā kopumā ieguldīts apmē-
ram miljons eiro. Rekonstrukcijas 
laikā no jauna uzbūvēts tenisa 
kortu angārs, kurā ir četri tenisa 
korti ar cieto segumu, izveidota arī 
atbilstoša infrastruktūra personām 
ar kustību ierobežojumiem, kas dod 
iespēju tenisu spēlēt arī cilvēkiem 
ratiņkrēslā. 

«Līdz ar šī projekta realizāciju 
esam ieguvuši vēl vienu kvalitatīvu 
un modernu sporta infrastruk-
tūru Jelgavā,» uzsver biedrības 
valdes locekle Ieva Uldriķe. Kortu 

atklāšanas dienā, no Jelgavas do-
mes priekšsēdētāja Andra Rāviņa 
dāvanā saņemot Jelgavas karogu, 
I.Uldriķe izteica pateicību Jelgavas 
pašvaldībai par sniegto atbalstu 
tenisa attīstībai Jelgavā. 

Biedrība «Tenisa klubs «Jelgava»» 
ir dibināta 2017. gadā. Tās mērķis 
ir radīt labvēlīgus apstākļus tenisa 
attīstībai Jelgavā, popularizēt sportu 
kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, 
radīt pieejamu tenisu kā sporta vei-
du ikvienam Jelgavas iedzīvotājam, 
nodrošināt Latvijas un starptautiska 
mēroga reitinga sacensību norisi 
pilsētā, mācīt bērnus un jauniešus 
un uzturēt tenisa tradīcijas.

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pašvaldības po-
licijas apkopotā statisti-
ka par 2022. gadu liecina, 
ka saņemto izsaukumu 
skaits salīdzinājumā si-
tuāciju gadu iepriekš 
būtiski nav mainījies  – 
2022. gadā kopumā sa-
ņemti 9107  izsaukumi, 
kas ir par 161 vairāk nekā 
2021.   gadā. Līdz ar to 
pagājušajā gadā Pašval-
dības policija ir saņēmu-
si vidēji 25  izsaukumus 
diennaktī.  

Pašvaldības policijā norāda, 
ka būtiski pieaudzis no Valsts 
policijas pāradresēto izsaukumu 
skaits – ja 2021. gadā Pašvaldī-
bas policijai bija 262 šādi izsau-
kumi, tad pagājušajā gadā – 603. 
Jelgavas Pašvaldības policijas 
priekšnieks Viktors Vanags 
skaidro, ka arī Valsts policijai 
ir pieaudzis izsaukumu skaits, 
notikusi reorganizācija un trūkst 
kapacitātes, tāpēc arvien biežāk 
gadījumos, kas ietilpst Pašvaldī-
bas policijas kompetencē, nodod 
informāciju tai. «Tie ir ģimenes 
konflikti, kautiņi, trokšņošana, 
pārkāpumi sabiedriskās vietās, 
alkohola lietošana. Turklāt Paš-
valdības policija šādos gadījumos 
spēj reaģēt daudz ātrāk, jo pat-
rulē pilsētā, bet Valsts policijas 
kompetencē ir daudz plašāka 
teritorija,» skaidro V.Vanags.  

Tāpat 2022. gadā pieaudzis no 
Jelgavas Pašvaldības policijas 
Videonovērošanas centra sa-
ņemto izsaukumu skaits, kuros 
fiksēti ceļu satiksmes noteiku-

mu pārkāpumi, – pagājušajā 
gadā bija 682 šādi ziņojumi, bet 
2021. gadā – 442. 

Nedaudz pieaudzis arī iz-
saukumu skaits, kas saistīti ar 
transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu pār-
kāpumiem. 2022. gadā kopumā 
saņemti 1945 šādi izsaukumi, 
bet gadu iepriekš – 1739. Policijā 
skaidro, ka šajā pozīcijā izsau-
kumu skaits audzis, jo arvien 
aktīvāk ziņo pilsētas iedzīvotāji, 
visbiežāk – par to, ka māju pa-
galmos bez attiecīgas atļaujas ir 
novietots transportlīdzeklis.  

Savukārt izsaukumi, kas sais-
tīti ar ģimenes konfliktiem, 
kuri izraisīti bērna klātbūtnē, 
2021. gadā fiksēti 31 reizi, bet 
pagājušajā gadā – 45. Nepiln-
gadīgo personu likumpārkāpu-
mu prevencijas jomā būtiski 
ir palielinājies to nepilngadīgo 
personu skaits, kuras no sabied-
riskām vietām nogādā policijā, 
dzīvesvietā vai krīzes centrā. Ja 
2021. gadā Pašvaldības policijai 
bija tikai trīs šādi gadījumi, tad 
pērn – jau 32. Policijā apstipri-
na, ka to zināmā mērā veicināja 
attālinātais mācību process, kad 
bērni un jaunieši nereti pulcējās 
pilsētā un pārkāpa sabiedriskās 
uzvedības normas. Policija arī 
turpmāk pievērsīs pastiprinātu 
uzmanību izskaidrojošajam dar-
bam gan ar bērniem, gan ar viņu 
vecākiem bērnu audzināšanas 
un uzraudzības jomā.

Jelgavas Pašvaldības policijas 
priekšnieks V.Vanags uzsver, 
ka joprojām svarīgi ir mazināt 
administratīvo pārkāpumu skai-
tu un ar iedzīvotājiem strādāt 
preventīvi.

Pašvaldības policijai pērn – 
vidēji 25 izsaukumi diennaktī

 Kristīne Langenfelde

Jelgavas Izglītības pār-
valde gatavo dokumen-
tāciju, lai izsludinātu 
iepirkumu Pārlielupes 
pamatskolas viena kor-
pusa jumta seguma no-
maiņai.

Kā informē Izglītības pārval-
des vadītāja Gunta Auza, šīs 
ziemas mainīgajos laikapstākļos, 
kad sals un pamatīga snigša-
na mijas ar atkusni, vienā no 
Pārlielupes pamatskolas kor-
pusiem atklājies, ka ir bojātas 
jumta seguma šuves un pa tām 
sūcas mitrums. «Bojājumus nav 
iespējams novērst ar kosmētis-
ku remontu – ir nepieciešama 

jumta siltinājuma materiāla un 
seguma nomaiņa vienam skolas 
korpusam,» skaidro G.Auza, 
uzsverot, ka Izglītības pārvalde 
izsludināšanai gatavo iepirkumu 
par jumta seguma nomaiņu.

2. semestrī 3. stāva telpas šajā 
skolas korpusā mācību procesam 
netiek izmantotas. Jau atklājot 
bojājumus, piecas klases, kurām 
mācības notika 3. stāvā, pār-
vietotas uz citām telpām skolā, 
savukārt 3. stāvs ir slēgts. 

Skolu ir apsekojis būvnie-
cības eksperts un atzinis, ka 
jumta bojājums ir lokāls un tas 
neapdraud mācību procesa no-
drošināšanu skolas ēkā, telpas 
ir derīgas to turpmākai eks-
pluatācijai, veicot atjaunošanas 
pasākumus.

Pārlielupes pamatskolas 
korpusam mainīs jumta segumuFoto: Ivars Veiliņš
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. OKTOBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.22-36
«JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI»

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. OKTOBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.22-37
«APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ» 

Jelgavā, 2022. gada 28. oktobrī (prot. Nr.14, 4 p.)
PRECIZĒTI ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 22. decembra lēmumu (prot. Nr.18, 15 p.)

Jelgavā, 2022. gada 28. oktobrī (prot. Nr.14, 5 p.)
PRECIZĒTI ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 22. decembra lēmumu (prot. Nr.18, 16 p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, 
Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.906 «Dzīvojamās mājas 
sanitārās apkopes noteikumi» 4. punktu
 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Jelgavas valstspilsētas paš-
valdības teritorija, uzturamas būves (ēkas), kā arī paredzēta administratīvā atbildība 
par šo noteikumu neievērošanu.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. gājēju celiņš – speciāli ierīkots un gājējiem paredzēts celiņš daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežās (ar segumu vai bez tā); 
2.2. zālājs – publiskajā ārtelpā ar zālaugiem aizņemta vai tam paredzēta teri-
torija, kura atdalīta no braucamās daļas ar apmali vai robežojas ar brauktuves 
vai ietves malu.

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN TAM PIEGULOŠĀS TERITORIJAS KOPŠANA
3. Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas – gājēju 
ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), piebrauktuvju, grāvju (izņemot 
grāvjus ar virsplatumu lielāku par 8 m un dziļumu lielāku par 2,5 m), caurteku vai 
zālienu līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā pieci metri no fiziskas personas 
nekustamā īpašuma vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala robežas, vai desmit metri no juridiskas personas nekustamā īpašuma 
robežas (turpmāk – piegulošā teritorija) – kopšanu nodrošina:
3.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
3.2. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, 
kas pieder dažādām personām, vai zemes īpašnieks, ja būves īpašnieks nav zināms;
3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
4. Saistošo noteikumu 3. punktā minētās personas nekustamajam īpašumam 
piegulošajā teritorijā nodrošina: 
4.1. zāles nopļaušanu pēc nepieciešamības, nepieļaujot zāles garumu virs 20 cm;
4.2. ietvju un gājēju celiņu tīrīšanu līdz plkst.7.30, nepieļaujot seguma virsmu 
bojājumus;
4.3. grāvju kopšanu (tai skaitā nokritušo lapu savākšanu, zāles nopļaušanu, krūmu 
stumbru, kuru diametrs nepārsniedz 1 cm, nogriešanu, savākšanu) un caurteku 
tīrīšanu, nodrošinot to funkcionēšanu;
4.4. atkritumu, tajā skaitā nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšanu, ne-
pieļaujot šo atkritumu uzkrāšanos un nokļūšanu nekustamajam īpašumam blakus 
esošajā teritorijā un nodrošinot to izvešanu vai apsaimniekošanu. 

5. Ietvju un gājēju celiņu tīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem 
piegulošajā teritorijā nodrošina gājēju ietves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai pārvaldnieks veic 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas (dzīvojamai mājai piederīgās zemes vai 
piesaistīto zemesgabalu) sakopšanas darbus, ievērojot šādu kārtību:
6.1. zāles nopļaušanu, nepieļaujot zāles garumu virs 20 cm;
6.2. ietvju un gājēju celiņu tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, nepieļaujot 
seguma virsmu bojājumus, līdz plkst.7.30, bet no dienas laikā sasniguša sniega 
attīrīšanu – līdz plkst.18.00.
7. Notīrīto sniegu novieto, nepieļaujot nokļūšanu blakus esošajā teritorijā, vietās, kur 
tas netraucē gājēju un transporta kustību un piekļuvi ugunsdzēsības hidrantiem.
8. Nedzīvojamās ēkas teritorijas kopšanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs, vai būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no 
zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām, vai zemes īpašnieks, ja 
būves īpašnieks nav zināms, ievērojot saistošo noteikumu 6.1.–6.2. apakšpunkta 
prasības.
9. Neapbūvēta nekustamā īpašuma teritorijā nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs nodrošina zāles nopļaušanu ne retāk kā divas reizes gadā līdz 
kārtējā gada 30. jūnijam un 15. septembrim, katrā pļaušanas reizē nodrošinot zāles 
garumu zem 20 cm:
9.1.  visā teritorijā, ja nekustamais īpašums saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas paš-
valdības teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu atrodas daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves, publiskās apbūves vai jauktas centra apbūves teritorijā;
9.2.  5 metru platā joslā gar blakus esošā apbūvētā īpašuma robežām, ja neapbūvē-
tais nekustamais īpašums saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas 
plānojuma funkcionālo zonējumu atrodas ārpus daudzstāvu dzīvojamās apbūves, 
publiskās apbūves vai jauktas centra apbūves teritorijas.

III. ATVIEGLOJUMI
10. No saistošo noteikumu 4.1.–4.4. apakšpunktā noteiktajiem pienākumiem par 
īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu var tikt atbrīvots (turpmāk – atvieglojumi) 
viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kura netiek izmantota saimnieciskajai darbībai 
(turpmāk nodaļā III. ATVIEGLOJUMI – īpašums), īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, 
kurš īpašumā deklarēts viens vai kopā ar nepilngadīgu(-iem) bērnu(-iem) un 
kuram ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss.
11. Saistošo noteikumu 10. punktā noteikto atvieglojumu var saņemt ne ilgāk par 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas termiņu.

12. Lai saņemtu saistošo noteikumu 10. punktā noteikto atvieglojumu, īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam, jāiesniedz iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašval-
dības iestādē «Pilsētsaimniecība».
13. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» viena mēneša laikā pēc 
saistošo noteikumu 12. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.
14. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi vai viņš uzzinājis par apstākļu 
neesību, kas ir pamatojums atvieglojuma saņemšanai, atvieglojuma saņēmējam ir 
pienākums par to paziņot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei «Pilsētsaim-
niecība» 3 darba dienu laikā.

IV. BŪVES UZTURĒŠANA 
15. Ja uz ēkas fasādes elementiem (piemēram, ēkas jumta, karnīzes, ūdens notek-
caurules vai balkona) atrodas sniegs, lāstekas vai ledus, kas publiskā ārtelpā rada 
apdraudējumu, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nekavējoties jānorobežo 
teritorija ap bīstamo vietu, par to informējot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestā-
di «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» pa diennakts iedzīvotāju 
atbalsta tālruni 8787, un ne vēlāk kā 24 stundu laikā no teritorijas norobežošanas 
brīža sniegs vai ledus jānotīra un jānovāc no ietvēm un gājēju celiņiem braucamās 
daļas un citām vietām, kur tas var traucēt gājēju un transporta kustībai.

V. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
16. Kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu II. nodaļā 
un 15. punktā noteikto prasību neievērošanu veic Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes «Jelgavas pašvaldības policija» amatpersonas.
17. Par saistošo noteikumu 4., 6., 8., 9. vai 15. punkta prasību neievērošanu:
17.1.  fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 naudas 
soda vienībām; 
17.2. juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 300 naudas 
soda vienībām.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada  
24. maija saistošos noteikumus Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās 
teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana».

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 9. punktu
 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka publiski pieejamo apstādījumu uzturēšanas 
un aizsardzības kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā un 
administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Apstādījumi saistošo noteikumu izpratnē ir publiskajā ārtelpā izveidotas 
un koptas zaļās teritorijas, ietverot koku, krūmu, lakstaugu stādījumus, zālāju 
vai tam paredzētu teritoriju.

II. APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANA UN AIZSARDZĪBA
3. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina tam pie-
derošajā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā augošo koku un krūmu 
zaru apzāģēšanu, augu nogriešanu, kā arī to novākšanu gar gājēju ietvēm un 
brauktuvēm (vietās, kur var tikt traucēta gājēju un transporta pārvietošanās), 

lai koku un krūmu zaru vai augu augstums virs ietvēm un gājēju celiņiem ir 
ne zemāk kā 2,5 metri un virs brauktuvēm ne zemāk kā 4,5 m. 
4. Publiskajā ārtelpā aizliegts: 
4.1. veikt darbības, kas izraisa apstādījumu bojāšanu (t.sk. lauzt kokus, 
krūmus un to zarus, plūkt lapas, ziedus un augļus u.c.) vai iznīcināšanu;
4.2. braukt un novietot stāvēšanai mehāniskos transportlīdzekļus apstādī-
jumos, ja tas nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu vai nav izdots 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saskaņojums;
4.3. ierīkot ugunskura vietas un/vai kurināt ugunskurus, izņemot gadījumos, 
kad ir saņemts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saskaņojums.

III. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ 
ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
5. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu 
par saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu veic Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pašvaldības policija».
6. Par saistošo noteikumu 3. vai 4. punkta (izņemot koku bojāšanu, par ko ad-
ministratīvā atbildība paredzēta citā normatīvajā aktā) prasību neievērošanu:
6.1. fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 
naudas soda vienībām,
6.2. juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 300 
naudas soda vienībām.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā kopā ar Jelgavas valstspilsētas pašval-
dības 2022. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22-36 «Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
saistošie noteikumi».

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. OKTOBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.22-36
«JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI» PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punkts pilnvaro 
pašvaldības domi izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, jautājumos par 
namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, par sanitārās tīrības uzturēšanu 
un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 
izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz 
brauktuves malai) kopšanu. 
Šobrīd ir spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošie 
noteikumi Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labie-
kārtošana un inženierbūvju uzturēšana» (turpmāk – Saistošie noteikumi 
Nr.12-15), kuru sākotnējā redakcija tika sagatavota pirms 10 gadiem.
Ievērojot likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 5. un 6. 
punktā doto pilnvarojumu un nepieciešamību aktualizēt Saistošo noteiku-
mu Nr.12-15 redakciju, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts  
(turpmāk – Noteikumi). 

2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības teritorija, uzturamas būves (ēkas), kā arī paredzēta 
administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu.
Noteikumos ir noteiktas prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma un 
tam piegulošās teritorijas, kā arī nedzīvojamās ēkas un neapbūvēta 
nekustamā īpašuma teritorijas kopšanu. 
Noteikumos paredzēti atvieglojumi un to piešķiršanas kārtība ne-
kustamo īpašumu īpašniekiem par īpašumiem piegulošās teritorijas 
kopšanu.
Noteiktas būves uzturēšanas prasības atbilstoši Ministru kabineta 
2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi» 
158.2. apakšpunktā noteiktajam pilnvarojumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām
Noteikumu prasību izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu 
par noteikumos minēto prasību neievērošanu savas kompetences ietvaros 
veic Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības 
policija», Būvvaldes amatpersonas un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
Administratīvā komisija. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. OKTOBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.22-37 
«APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ» PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka dome 
ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par 
to pārkāpšanu, par valstspilsētas teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību. 
Šobrīd prasības attiecībā uz Jelgavas valstspilsētas teritorijas labiekārto-
šanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir noteiktas Jelgavas pilsētas 
pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.12 - 15 «Jel-
gavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju 
uzturēšana» (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.12-15), kuru sākotnējā 
redakcija tika sagatavota pirms 10 gadiem.
Ievērojot nepieciešamību aktualizēt Saistošo noteikumu Nr.12-15 redakciju 
un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vad-

līnijās saistošo noteikumu izstrādei noteikto, ka saskaņā ar katru likumā 
«Par pašvaldībām» noteikto pašvaldību pilnvarojumu ir izdodami atsevišķi 
saistošie noteikumi, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts par 
apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
teritorijā (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka publiski pieejamo apstādījumu uzturēšanas un aizsardzī-
bas kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā un administratīvo 
atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par 
noteikumos minēto prasību neievērošanu veic Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības iestāde «Jelgavas pašvaldības policija».

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas.
  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Rāviņš



Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
2023. gada 13. janvārī Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/6390 «Detāl-
plānojuma nekustamajam īpašumam 2. līnijā 2K, Jelgavā, projekta nodošana publiskajai apspriešanai». 
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma teritorija ir fiziskai personai piederošs īpašums, un tajā ir paredzēts izveidot 15 
jaunas zemes vienības individuālo dzīvojamo māju apbūvei un atdalīt jauktas centra apbūves terito-
riju atsevišķā zemes vienībā. Piekļuve jaunveidojamām zemes vienībām tiks organizēta no 2. līnijas. 
Ar detālplānojuma projektu no 24.01.2023. līdz 21.02.2023. var iepazīties Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdz-
dalība», un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas 
par detālplānojuma projektu un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 
63005493 vai e-pastu dace.sture@jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies videokonferences režīmā platformā 
«Zoom». Lai saņemtu informāciju par sanāksmes norises laiku un pieteiktu dalību, aicinām 
nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi dace.sture@jelgava.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi: Lielā iela 11, 
Jelgava, LV-3001, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
2023. gada 13. janvārī Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/6560 «Detālplā-
nojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, projekta nodošana publiskajai apspriešanai». 
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Arhitektūra un vide», e-pasts: info@aunv.lv, tālrunis 29269076.
Detālplānojuma teritorija ir fiziskai personai piederošs īpašums, un tajā ir paredzēts izveidot 
9 jaunas zemes vienības individuālo dzīvojamo māju apbūvei. Piekļuve jaunveidojamām zemes 
vienībām tiks organizēta pa koplietošanas ceļu no Stadiona ielas. 
Ar detālplānojuma projektu no 24.01.2023. līdz 21.02.2023. var iepazīties Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», un valsts vieno-
tajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Konsultācijas par detālplānojuma projektu un 
iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni 63005493 vai e-pastu dace.sture@jelgava.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies videokonferences režīmā platformā 
«Zoom». Lai saņemtu informāciju par sanāksmes norises laiku un pieteiktu dalību, aicinām 
nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi dace.sture@jelgava.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz 
adresi: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi pasts@jelgava.
lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 21. decembra lēmumu  
Nr.2-26.3/5929 ir apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15 Jelgavā. 
Detālplānojuma risinājumi paredz teritorijā izveidot 19 jaunas zemes vienības individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei un jaunu koplietošanas ceļu piekļuves un inženiertehniskās infrastruktūras nodroši-
nāšanai. Detālplānojuma īstenotājs ir nekustamo īpašumu Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15 īpašnieks.
Detālplānojums pieejams pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», «Plāno-
šanas dokumenti», un ģeoportālā https://geolatvija.lv, sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana». 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības paziņojums
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 9. decembra lēmumu 
Nr.2-26.3/5791 ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8 Jelgavā. 
Detālplānojuma risinājumi paredz teritorijā izveidot 23 jaunas zemes vienības savrupmāju 
apbūvei un jaunu koplietošanas ceļu piekļuves un inženiertehniskās infrastruktūras nodroši-
nāšanai. Detālplānojuma īstenotāji ir nekustamā īpašuma Rogu ceļā 6/8 īpašnieki.
Detālplānojums pieejams pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», «Plāno-
šanas dokumenti», un ģeoportālā https://geolatvija.lv, sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana». 
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Beskrovnijs Vjačeslavs 
(13.05.1947.–18.12.2022.)

Borzovs Aleksandrs 
(27.12.1935.–17.12.2022.)

Freimanis Vladimirs 
(19.07.1951.–18.12.2022.)

Hozjainovs Aleksejs 
(10.02.1928.–22.12.2022.)

Kalniņš Jānis 
(26.02.1934.–22.12.2022.)

Konošonoks Jānis 
(31.01.1952.–18.12.2022.)

Kumpiņš Dainis
(08.05.1962.–21.12.2022.)

Lapiņa Biruta Zigrīda 
(14.10.1937.–17.12.2022.)

Rubena Anita 
(07.05.1937.–21.12.2022.)

Sīle Leonora 
(11.06.1927.–16.12.2022.)

Skudra Astrīda 
(07.01.1946.–21.12.2022.)

Suvorova Rina 
(07.06.1927.–19.12.2022.)

Vofromejevs Sergejs 
(08.11.1955.–18.12.2022.)

Zīriņa Merdži
(15.06.1930.–20.12.2022.)

Aivare Ausma 
(02.07.1940.–25.12.2022.)

Aleksandroviča Valērija
(27.04.1942.–28.12.2022.)

Ābolkalna Valentīna 
(27.01.1933.–27.12.2022.)

Hohļevs Rūdolfs 
(29.10.1936.–28.12.2022.)
Jansone-Ansone Skaidrīte 
(18.04.1927.–23.12.2022.)

Kokina Emīlija Auguste
(04.12.1936.–23.12.2022.)

Kupje Vera
(15.03.1924.–24.12.2022.)

Līdaka Lidija 
(12.10.1941.–28.12.2022.)

Lubņevska Kristina 
(06.07.1935.–30.12.2022.)

Bogdanova Silvija 
(22.09.1941.–30.12.2022.)

Ļihačovs Andrejs 
(06.09.1978.–22.12.2022.)

Maskovska Mudīte 
(17.09.1947.–22.12.2022.)

Skuja Vera 
(04.09.1939.–29.12.2022.)

Smelova Aleksandra 
(19.01.1930.–27.12.2022.)

Šraibers Ādolfs
(13.10.1938.–21.12.2022.)

Vasiļjeva Benita 
(27.05.1932.–27.12.2022.)

Velava Elita 
(31.01.1967.–26.12.2022.)

Vidiņa Aina 
(29.07.1944.–25.12.2022.)

Agafonovs Mihails 
(07.11.1927.–03.01.2023.)

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

Jelgavas valstspilsētas 
un novada Dzimtsarakstu 

nodaļas dati par 
Jelgavā deklarētām personām

Ābelīte Austra 
(24.11.1930.–02.01.2023.)

Dementjevs Aleksandrs 
(10.04.1941.–01.01.2023.)

Foršū Guntars 
(03.09.1960.–01.01.2023.)

Ivanovs Oļegs
(23.03.1962.–31.12.2022.)

Laimīte Anatolija 
(24.10.1940.–04.01.2023.)

Lomišs Serafims 
(23.01.1935.–03.01.2023.)

Ļvova Ņina 
(13.12.1923.–03.01.2023.)

Panaščika Gaļina 
(19.01.1957.–02.01.2023.)

Povarenkovs Ivans 
(20.10.1935.–05.01.2023.)

Romanovskis Staņislavs
(29.03.1940.–02.01.2023.)

Sidorovičs Pēteris 
(16.12.1966.–02.01.2023.)

Simanova Iveta
(22.03.1964.–30.12.2022.)

Vibāne Ilumina
(07.09.1935.–02.01.2023.)

Buša Evelīna 
(15.07.1994.–13.01.2023.)

Gavrilovs Nikolajs 
(08.02.1960.–10.01.2023.)

Geidāne Lidija 
(28.07.1935.–06.01.2023.)

Guseva Lembi Ruzu 
(14.07.1933.–12.01.2023.)

Jegorova Albina 
(15.03.1953.–09.01.2023.)

Krasta Sarmīte 
(01.03.1937.–06.01.2023.)

Nikiforova Tatjana 
(08.06.1939.–10.01.2023.)

Proščenko Mihails 
(26.10.1958.–10.01.2023.)

Romčenkova Jadviga 
(05.11.1943.–08.01.2023.)

Paziņojums par izsoli
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija 2023. gada 27. februārī plkst.16 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 
207. telpā, rīko neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A Jelgavā (kadastra numurs 09000040450, 
kadastra apzīmējums 09000040450, platība 5264 m2) atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 23 200 euro, izsoles solis – 1000 euro, nodrošinājums – 2320 euro, 
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi. 
Izsoles pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā 
«Latvijas Vēstnesis» saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto.
Izsoles noteikumos norādītos dokumentus pretendents vai viņa pilnvarotā persona līdz 2023. gada  
20. februāra plkst.16 var iesūtīt pa pastu, iesniegt pašvaldībā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005559) 
vai elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu), nosūtot tos uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv. 
Izsoles noteikumi ir pieejami mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», «Sludinājumi».

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS NODARBĪBU CIKLIEM 

«VESELA MUGURA»
Norises laiks – 

otrdienās un ceturtdienās no plkst.19 līdz 20.
Norises vieta – Zemgales Olimpiskais centrs 

Kronvalda ielā 24.
Trenere – Agrita Spēlmane.

«BRĪVDIENU STARTERIS»
Norises laiks – sestdienās no plkst.9 līdz 10.
Norises vieta – Zemgales Olimpiskais centrs 

Kronvalda ielā 24.
Trenere – Anete Rone.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 
7–13 GADUS VECIEM BĒRNIEM

Norises laiks – otrdienās un ceturtdienās no 
plkst.17 līdz 17.50.

Norises vieta – 
sporta klubs «Sports Factory» Pasta ielā 28.

Treneres – Kristīne Ralle-Meldere/Agrita Spēlmane.

Nodarbībām iepriekš nav jāpiesakās.

NŪJOŠANA
Norises laiks – svētdienās no plkst.10 līdz 11.30.

Norises vieta – no Jelgavas pamatskolas 
«Valdeka»-attīstības centra pagalma.

Trenere – Zane Grava.

«KARDIO/SPĒKS» 
Norises laiks – 

pirmdienās un trešdienās no plkst.19 līdz 20.
Norises vieta – Zemgales Olimpiskais centrs 

Kronvalda ielā 24.
Trenere – Agrita Spēlmane.

VESELĪBU VEICINOŠA VINGROŠANA  
AR FIZIOTERAPEITU IEDZĪVOTĀJIEM  

NO 54 GADU VECUMA
Ciklā ir 8 bezmaksas nodarbības 

fizioterapeita vadībā.
Norises laiks:
• 6. cikls – no 6. līdz 30. martam pirmdienās un 
ceturtdienās plkst.12.30;
• 7. cikls – no 6. līdz 30. martam pirmdienās un 
ceturtdienās plkst.13.30;
• 8. cikls – no 21. marta līdz 18. aprīlim otrdienās 
un piektdienās plkst.14.

Norises vieta – 
deju studija «Dejovisi.lv» Raiņa ielā 28.

VESELĪBU VEICINOŠA VINGROŠANA 
AR FIZIOTERAPEITU GRŪTNIECĒM

Ciklā ir 8 bezmaksas nodarbības fizioterapeita vadībā.
Norises laiks:
• 3. cikls – no 6. līdz 30. martam pirmdienās un 
ceturtdienās plkst.16.15;
• 4. cikls – no 3. līdz 27. aprīlim pirmdienās un ceturt-
dienās plkst.16.15.

Norises vieta – Zemgales Veselības centra 
Rehabilitācijas nodaļa Zemgales prospektā 15.

SEMINĀRU PROGRAMMA «TOPOŠO VECĀKU SKOLA»
Vienā ciklā ir 6 nodarbības par šādām tēmām: pirmsdzem-

dību sajūtas, sagatavošanās dzemdībām, jaundzimušā 
aprūpe, dzemdību norise, zīdīšana un pēcdzemdību sajūtas.
Iespēja pieteikties dalībai kādā no cikliem:
• no 25. janvāra līdz14. februārim;
• no 22. februāra līdz 14. martam;
• no 22. marta līdz 12. aprīlim;
• no 17. maija līdz 6. jūnijam;
• no 7. līdz 27. jūnijam.

Norises vieta – Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrs Svētes ielā 33.

Obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29222737, 
63082101 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

DEJU NODARBĪBAS IEDZĪVOTĀJIEM 
NO 54 GADU VECUMA

Ciklā ir 10 bezmaksas nodarbības.
Norises laiks – no 24. marta līdz 26. maijam 

piektdienās plkst.18 (balles dejas).
Norises vieta – deju studija «Dejovisi.lv» Raiņa ielā 28.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25758333 

vai e-pastu info@dejovisi.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
zvanīt pa tālruni 63048913.

ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana 
Jelgavā» un JSLP īstenotās bezmaksas aktivitātes.

! Priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem, kuri 
vēl nav piedalījušies projekta «Veselības veici-

nāšana Jelgavā» organizētajās nodarbībās.
Obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 

63012084 vai 25612545.

UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ 
privātā pamatskola «Punktiņš» 

aicina uz 
ATVĒRTO DURVJU DIENU 

2023. gada 2. februārī 
pulksten 18.

Pieteikties – www.punktins.lv. 
Tālrunis 29398705. 

JVPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471) 

aicina darbā GARDEROBISTI(-U).
Darba alga – 3,70 EUR/st. 
(pirms nodokļu nomaksas).

Prasības: 
atsaucīga, laipna un pozitīva attieksme pret kolē-
ģiem, iestādes viesiem un sadarbības partneriem. 
Ļoti labas saskarsmes prasmes. 

Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikuma vēstule;
• izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta 
adresi kultura@kultura.jelgava.lv vai iesniegt 
personīgi JVPI «Kultūra» birojā K.Barona ielā 6 
Jelgavā līdz 2023. gada 31. janvārim. 

Kontaktpersona – Inguna Kalniņa, tālrunis 63005420.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, 
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Iesniedzot savu CV un pieteikumu, jūs piekrītat 
dalībai norādītās vakances kandidātu izvērtē-
šanas un atlases procesā un saziņai ar jums.
CV un pieteikumā norādāma tikai tā informācija, 
kas ir nepieciešama, lai objektīvi izvērtētu jūsu 
kandidatūras atbilstību vakantajam amatam. 
Ievērojot minēto, aicinām izvērtēt CV un pietei-
kumā iekļaujamās informācijas apjomu.

Sedola Inta 
(10.07.1956.–11.01.2023.)

Tartilova Dzintra 
(25.06.1947.–08.01.2023.)

Gračovs Aleksandrs 
(28.11.1941.–13.01.2023.)

Grigorjeva Nadežda 
(01.04.1929.–13.01.2023.)

Kirilova Lidija 
(05.05.1943.–13.01.2023.)

Klegere Zigrīda 
(09.01.1932.–17.01.2023.)

Kurbatova Gaļina 
(21.07.1954.–14.01.2023.)

Lovke Leokādija 
(13.07.1938.–14.01.2023.)

Nadziņa Gaļina
(23.08.1961.–14.01.2023.)

Ozoliņš Jānis 
(13.05.1941.–14.01.2023.)

Rodze Eduards
(16.04.1927.–14.01.2023.)

Saņuka Sofija 
(08.03.1932.–17.01.2023.)

Stūrmanis Jānis
(22.06.1943.–14.01.2023.)

Tihonovs Andris 
(11.02.1992.–14.01.2023.)

Vilcāns Antons 
(02.01.1939.–19.01.2023.)

Vītols Arnolds 
(25.09.1934.–16.01.2023.)

Vorobjovs Georgijs 
(14.01.1928.–18.01.2023.)

Zaharovs Guntars 
(12.09.1957.–18.01.2023.)

Žurzdiņa Vilma 
(07.06.1926.–13.01.2023.)

26.01. Mazo uzņēmumu gada pārskata sagatavošana| pl.10.00, klātienē

31.01. SIA grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda| pl.17.15, klātienē

01.02. Fotografēšanas pamati| pl.18.00, klātienē

02.02. Pirmie soļi angļu valodā| pl.17.30, klātienē

06.02.
Bērnu aprūpes pamati| pl.17.30, klātienē

Make - up sev (svētku grims)| pl.17.30, klātienē

09.02.
Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites
uzņēmumiem| pl.10.00, tiešsaistē

15.02.
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma| pl.9.15,
klātienē

16.02.
Pirmie soļi uzņēmējdarbības uzsākšanā| pl.10.00, klātienē

Spāņu valoda ikdienas saziņai: A1| pl.18.00, tiešsaistē

20.02. Dārza ierīkošana| pl.18.00, klātienē

23.02.
Saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/
atbilžu stunda| pl.17.15, klātienē

15.02. - 08.03. Dzīvesspēka darbnīca I |pl.10.00

16.02. - 09.03. Sociālie mediji ikdienas saziņai | pl.10.00

21.02. - 11.04. Runā angliski ar prieku (bez
priekšzināšanām) | pl.10.00

Informācija un pieteikšanās: Svētes iela 33, Jelgava
Tālrunis: 63082101, 26172045, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

AKTUĀLAIS KURSU
PIEDĀVĀJUMS

www.zrkac.lv
facebook.com/ZRKAC

NESTEIDZĪGĀ DZĪVES SKOLA SENIORIEM (65+) 



12  |  SPORTS janvāris | 2023

GADA SPORTISTS 
OLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS

Reinis Bērziņš – SK «Zemgale» 
šorttrekists pārstāvēja Latviju Pe-
kinas ziemas olimpiskajās spēlēs un 
pirmo reizi savā profesionālā spor-
tista karjerā izcīnīja medaļu kādā 
no Pasaules kausa posmiem – viņam 
3. vieta 1500 metru distancē Pasau-
les kausa posmā Soltleiksitijā ASV.

GADA SPORTISTE 
OLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS

Melānija Čamane – Jelga-
vas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas smaiļotāja izcīnīja 6. vietu 
pasaules čempionātā juniorēm 
divniekos 500 metros, 7. vietu 
Eiropas čempionātā juniorēm 
divniekos 500 metros, 1. vietu 
starptautiskās sacensībās «Olim-
pic hopes» jaunietēm vieniniekos 
un divniekos 500 metros, kā arī ir 

daudzkārtēja Latvijas čempione pieaugušo un junioru 
konkurencē.

GADA TRENERIS OLIMPISKAJOS 
SPORTA VEIDOS

Artis Ābols – hokeja komandas «Zemgale/LLU» gal-
venais treneris. Jelgavas hokeja komanda A.Ābola vadībā 
2021./2022. gada sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas 
vēsturē kļuva par Latvijas čempioniem.

GADA SPORTISTS 
NEOLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS

Kristaps Blūmanis – ārm-
reslinga kluba «Legacy Jelgava» 
pārstāvis kļuva par divkārtēju 
Latvijas, Eiropas un pasaules 
čempionu U-21 vecuma grupā 
gan ar labo, gan ar kreiso roku 
svara kategorijā līdz 75 kilogra-
miem. Vēl viņam 3. vieta Eiropas 
čempionātā pieaugušajiem ar 
kreiso roku svara kategorijā līdz 
75 kilogramiem.

GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA

HK «Zemgale/LLU» – komanda 2021./2022. gada 
sezonā izcīnīja 1. vietu «Optibet» hokeja līgā un pirmo 
reizi kluba pastāvēšanas vēsturē kļuva par Latvijas 
čempioniem. 

GADA PERSPEKTĪVĀKAIS 
SPORTISTS

Nikolass Deičmans – Jelgavas Specializētās 
peldēšanas skolas audzēknis ar 
panākumiem ir startējis daudzās 
sacensībās. Viņš izcīnīja 1. vietu 
200 metros kompleksajā peldējumā 
un 2. vietu 400 metros kompleksajā 
peldējumā, 100 metros brīvajā 
stilā, 4x100 metru kombinētajā 
stafetē un 4x100 metru brīvā stila 
stafetē Baltijas čempionātā jaunie-

2022. gada labākie sportisti Jelgavā – Čamane un Bērziņš
 Ilze Knusle

Noslēdzot aizvadīto gadu, pasākumā «Sporta 
laureāts  2022» pasniegtas Jelgavas sporta 
gada balvas. Par Jelgavas gada labākajiem 
sportistiem olimpiskajos sporta veidos atzīti 
smaiļotāja Melānija Čamane un šorttrekists 
Reinis Bērziņš.

«Tas ir fantastiski, uz ko ir spējīgs cilvēks! Lai gan aiz-
vadītais gads ir bijis sarežģīts, katrs no jums trenējās un 
mēģināja gūt arvien labākus un labākus rezultātus. Tas 
arī jums izdevās – esat sasnieguši labus un augstvērtīgus 
rezultātus! Novēlu, lai arī nākamais gads ir rezultātiem 
un sasniegumiem bagāts!» sportistus un trenerus uzrunāja 
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Par sasniegumiem sportā 2022. gadā apbalvoti 11 spor-

tisti, seši treneri un piecas sporta komandas, kā arī sveikts 
pilsētas gada sporta skolotājs un pasniegta balva par ie-
guldījumu sportā. «Paldies par jūsu spēku un drosmi, ko 
izrādījāt, lai trenētos, piedalītos augsta līmeņa sacensībās 
un arī gūtu augstus sasniegumus,» sportistus un trenerus 
sveica Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis, 
vēlot, lai 2023. gads Jelgavas sportistiem un treneriem 
būtu vēl raženāks. 

šiem. Viņam arī 1. vieta 50 metros brīvajā stilā, 50 metros 
tauriņstilā un 200 metros kompleksajā peldējumā starp-
tautiskajās peldēšanas sacensībās «Madwave challenge 
of Latvia/Stage 1», kā arī 2. vieta 200 metru kompleksajā 
peldējumā un 3. vieta 4x100 metru kombinētajā stafetē 
Ziemeļvalstu čempionātā jauniešiem. Viņš arī pārstāvēja 
mūsu valsti Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā, ir 
daudzkārtējs Latvijas čempions pieaugušo, junioru un 
jauniešu konkurencē, kā arī ir labojis vairākus Jelgavas 
rekordus.

GADA SPORTA SKOLOTĀJS
Olga Fjodorova – sporta sko-

lotāja, kas nebaidās no pārmai-
ņām. Viņa aktīvi iesaistījusies 
jaunā izglītības satura ieviešanā 
gan Jelgavas Pārlielupes pamat-
skolā, gan daloties pieredzē ar 
pilsētas un Zemgales reģiona 
skolotājiem. Kopā ar kolēģiem 
un vecākiem realizējusi ideju par 
riteņbraukšanas prasmju attīstī-
šanu sporta un veselības stundās, 

savukārt peldēšanas stundās skolēni apgūst arī drošību uz 
ūdens. Skolotāja iesaistījusies projektā «Sporto visa klase», 
kā arī organizē dažādus sporta pasākumus Pārlielupes 
pamatskolā, veicinot jaunās paaudzes interesi un iesaisti 
fiziskajās aktivitātēs.

PAR IEGULDĪJUMU SPORTĀ
Normunds Hofmanis – spor-

ta tūrisma kluba «Remoss» va-
dītājs, kura lielā aizraušanās ir 
sporta tūrisms un alpīnisms. Kad 
1991. gadā Normunds sāka strā-
dāt par sporta skolotāju tagadējā 
Jelgavas Spīdolas Valsts ģim-
nāzijā, viņš izveidoja arī sporta 
tūrisma pulciņu, bet 1998. gadā 
nodibināja tūrisma klubu «Re-
moss», kas joprojām aktīvi darbojas. «Remosa» pārstāvji 
ir piedalījušies Eiropas alpīnisma tehniskās disciplīnas 
ledus kāpšanas čempionātā, tikuši iekļauti Latvijas izlases 
sastāvā sacensībām īstās klintīs, kur izcīnītas medaļas. 
«Remoss» arī rīko sacensības – Latvijas čempionātu, ik-
gadējās «Remosa» piedzīvojumu sacīkstes visiem aktīvās 
dzīves piekritējiem, sacensības alpīnisma tehnikā. Nor-
munds tiešām mīl to, ko dara, un nelaiž garām nevienu 
iespēju popularizēt sporta tūrismu un klinšu kāpšanu.

SPORTA SERVISA CENTRA 
SPECIĀLĀ BALVA

Edgars Bergs – Jelgavas Vieglatlētikas kluba paraviegl-
atlēts IWAS pasaules spēlēs izcīnīja 2. vietu lodes grūšanā, 
starptautiskajās sacensībās «World Para Athletics Gran 
Prix» – 3. vietu lodes grūšanā, kā arī ieguva Latvijas čempio-
na titulu lodes grūšanā. Gūt panākumus Edgaram palīdzēja 
trenere Maija Ukstiņa.

PAR AUGSTIEM 
SASNIEGUMIEM SPORTĀ

SPORTISTI
Roberts Lagzdiņš – Jelgavas Bēr-

nu un jaunatnes sporta skolas kanoe 
airētājs izcīnīja 2. vietu Eiropas U-23 
čempionātā kanoe airēšanā vieninie-
kos 1000 metros, izmēģināja spēkus 
pasaules čempionātā pieaugušajiem, 
kur airēja vieniniekos 500 un 1000 met-
rus. Ir trīskārtējs Latvijas čempions 
kanoe airēšanā – vieniniekos 500 un 
1000 metros un četriniekos 500 metros.

Renārs Krastenbergs – hokejists pārstāvēja Latvijas 
izlasi Pekinas ziemas olimpiskajās 
spēlēs un bija rezultatīvākais Latvijas 
izlases spēlētājs.

Kalvis Kalniņš – karatists izcīnīja 
7. vietu Pasaules spēlēs svara kategorijā 
līdz 60 kilogramiem.

Tomass Štolcermanis – kartinga 
braucējs izcīnīja 1. vietu sacensībās 
«WSK Open cup» OK klasē, sacensī-

bās «2022 SKUSA SuperNats» KA100 klasē, 7. vietu 
FIA pasaules čempionātā OK klasē, 2. vietu sacensību 
«Champions of the Future» seriāla 1. posmā un 3. vietu 
4. posmā OK klasē. Tomass ir «Ferrari» braucēju akadē-
mijas jauno talantu atlases nometnes dalībnieks.

Edgars Krūmiņš – 3x3 basketbolists izcīnīja 2. vietu 
FIBA Europe Cup jeb Eiropas čempionātā un 3. vietu 

FIBA Pasaules tūres kopvērtē-
jumā.

Māris Jānis Šternmanis – 
Jelgavas Ledus sporta skolas 
šorttrekists Latvijas jauniešu 
izlases sastāvā piedalījās Eiropas 
Jaunatnes ziemas olimpiskajā 
festivālā, kā arī izcīnīja 2. vietu 
ISU starptautiskās sacensībās 
junioriem.

TRENERI
Juris Lauris – Jelgavas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas smaiļošanas 
treneris. Viņa audzēkne Melānija 
Čamane šosezon lieliski nostartēja 
Eiropas un pasaules čempionātā 
smaiļošanā juniorēm, kā arī starptau-
tiskajās sacensībās «Olimpic hopes» 
un Latvijas čempionātā junioriem un pieaugušajiem.

Sergejs Bobkovs – Jelgavas Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas kanoe 
airēšanas treneris. Viņa audzēknis Ro-
berts Lagzdiņš izcīnīja 2. vietu Eiropas 
U-23 čempionātā, piedalījās pasaules 
čempionātā pieaugušajiem un kļuva 
par trīskārtēju Latvijas čempionu.

Astra Ozoliņa – Jelgavas Specia-
lizētās peldēšanas skolas treneres 
audzēknis Nikolass Deičmans ir 
daudzkārtējs Latvijas čempions 
pieaugušo, junioru un jauniešu kon-
kurencē, viņam ir godalgotas vietas 
Baltijas un Ziemeļvalstu čempionātā 
jauniešiem, starptautiskajās sacen-
sībās «Madwave challenge of Latvia/
Stage 1», kā arī viņš pārstāvēja Latviju Eiropas Jaunat-
nes olimpiskajā festivālā.

Evita Krievāne – Jelgavas Le-
dus sporta skolas un SK «Zemgale» 
šorttreka treneres audzēknis Reinis 
Bērziņš piedalījās Pekinas ziemas 
olimpiskajās spēlēs un izcīnīja savu 
pirmo medaļu Pasaules kausa posmā, 
savukārt Māris Jānis Šternmanis 
piedalījās Eiropas Jaunatnes ziemas 
olimpiskajā festivālā un izcīnīja 

2. vietu ISU starptautiskās sacensībās junioriem.

Maija Ukstiņa – vieglatlētikas 
treneres audzēknis paravieglatlēts 
Edgars Bergs IWAS Pasaules spēlēs 
izcīnīja sudraba medaļu un guva 
panākumus arī citās sacensībās 
šosezon.

KOMANDAS
Hokeja komanda «Zemgale Juniors» 2021./2022. gada 

sezonā izcīnīja 1. vietu Latvijas Junioru attīstības hokeja 
līgā.

Basketbola komanda «Jelgava» 2021./2022. gada 
sezonā izcīnīja 1. vietu Latvijas Nacionālajā basketbola 
līgā.

Sieviešu volejbola komanda «Jelgava» 2021./2022. gada 
sezonā kļuva par Superkausa 2022 ieguvējām. Meitenes 
ir arī Latvijas vicečempiones.

Futbola komanda «FS Jelgava» 2021./2022. gada 
sezonā kļuva par Nākotnes līgas čempioniem un ieguva 
tiesības nākamsezon startēt Latvijas Futbola virslīgā.



SPORTS  |  13janvāris | 2023

Pirmo reizi Jelgavā – 
Latvijas čempionāts 
paukošanā 

Var apgūt basketbola 
tiesneša prasmes

Jelgavnieki – Eiropas 
Jaunatnes ziemas 
olimpiskajā festivālā

  4. un 5. februārī Jelgavā, 
Zemgales Olimpiskajā centrā, pirmo 
reizi notiks Latvijas čempionāts 
paukošanā kadetiem un junioriem, 
un par Latvijas čempiona titulu 
sacentīsies Latvijas labākie šī 
vecuma paukotāji. 
Plānots, ka čempionātā piedalīsies 
100 sportisti no Latvijas, 
piedalīties ir aicināti arī sportisti 
no kaimiņvalstīm. Šīs sacensības 
jaunajiem sportistiem ir ļoti svarīgas, 
jo tiek izcīnītas biļetes uz Eiropas un 
pasaules čempionātu. 4. februārī 
startēs kadeti, 5. februārī – juniori. 
Sacensību sākums abas dienas – 
pulksten 10. Skatītājiem ieeja 
sacensībās – bez maksas.

  Tā kā Jelgavā un apkārtnē trūkst 
basketbola tiesnešu, Sporta servisa 
centrs sadarbībā ar BK «Jelgava» 
2023. gadā īstenos semināru ciklu, 
piedāvājot apgūt basketbola 
tiesneša prasmes. Pieteikties 
apmācībām var līdz 31. janvārim.
Iniciatīvas mērķauditorija ir Jelgavas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
basketbola nodaļas audzēkņi, sākot 
no 14 gadu vecuma, bet pieteikties 
var arī citi interesenti, kuriem ir 
priekšzināšanas par basketbolu un 
vēlme darboties basketbola spēļu 
tiesāšanā. 
Interesenti apmācībām var pieteikties 
līdz 31. janvārim pa e-pastu 
jelgavas.tiesnesi@inbox.lv. Papildu 
informācija – pa tālruni 26542864.
Semināru ciklu plānots organizēt 
divas reizes mēnesī no janvāra 
līdz maijam un no septembra līdz 
decembrim. Nākamā nodarbība – 
2. februārī. Paredzētas teorētiskās 
nodarbības un basketbola 
noteikumu apguve, praktiskās 
nodarbības – tiesneša žestu nozīme 
un apguve, spēļu tiesāšana mentora 
klātbūtnē, pašu tiesāto spēļu analīze. 
Seminārus vadīs vieslektori – Latvijas 
Basketbola līgas un FIBA tiesneši. 
Semināru dalībniekiem būs iespēja 
iegūt licenci. Dalība semināru ciklā 
ir bez maksas.

  Līdz 28. janvārim Itālijā notiek 
Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskais 
festivāls, kas pulcē sportistus no 
47 valstīm. Latvijas komandas 59 
sportistu sastāvā uz turieni devušies 
arī divi Jelgavas Ledus sporta skolas 
audzēkņi – šorttrekists Linards Reinis 
Laizāns un daiļslidotājs Kirils Korkačs. 
Linards Reinis kopā ar kērlingisti 
Mariju Seļiverstovu festivāla 
atklāšanas ceremonijā 21. janvārī bija 
izraudzīti par Latvijas karognesējiem. 
Šorttrekists jau aizvadījis arī pirmās 
sacensības 1500 un 500 metru 
distancē, bet 24. janvārī paredzēts 
starts 1000 metros. Daiļslidošanā īsā 
programma Kirilam būs jādemonstrē 
25. janvārī, izvēles programma – 
26. janvārī. Festivāla noslēguma 
ceremonija notiks 28. janvārī, un 
tajā piedalīsies Kirils un viņa treneris 
Romāns Panteļejevs, jo šorttrekists 
kopā ar treneri Evitu Krievāni dosies 
uz Vāciju, lai 27. janvārī piedalītos 
junioru pasaules čempionātā. 

AktuālAis sportA 
pAsākumu kAlendārs –

Jelgava.lv

 Ilze Knusle

Svinīgajā Trīs zvaigžņu bal-
vas pasniegšanas ceremonijā 
sumināti pagājušā gada Lat-
vijas sporta dzīves izcilnieki 
14 nominācijās. Divās nomi-
nācijās balvu saņēma jelgav-
nieki – trenere Maija Ukstiņa 
par mūža ieguldījumu sportā 
un 3x3 basketbolists Edgars 
Krūmiņš nominācijā «Gada 
labākā mazā komanda».

Balva par mūža ieguldījumu sportā 
pasniegta Jelgavas vieglatlētikas un 
pielāgotā sporta trenerei M.Ukstiņai, 
kura savam darbam veltījusi pusgad-
simtu. M.Ukstiņa ir dzimusi Jelgavā 
1941. gada 27. maijā. Treneres darba 

Maija Ukstiņa un Edgars Krūmiņš 
saņem Trīs zvaigžņu balvu

gaitas viņa uzsāka Jelgavas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā 1973. gadā – 
tūlīt pēc studijām Latvijas Valsts fi-
ziskās kultūras institūtā. Pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas, kad tika 
nodibināts Jelgavas rehabilitācijas 
un pielāgotā sporta klubs «Cerība», 
M.Ukstiņa piekrita nodarboties ar 
parasportistu trenēšanu, un to viņa 
dara kopš 1995. gada. Viņas darba 
galvenais moto ir: «Sasniegt rezultātu, 
nenodarot pāri sportistam.»

Balvu M.Ukstiņai pasniedza Lat-
vijas Valsts prezidents Egils Levits. 
Saņemot balvu, trenere bija aizkus-
tināta un norādīja, ka atrasties viņai 
līdzās uz skatuves un saņemt šo balvu 
ir pelnījuši daudzi Latvijas treneri. 
Viņa arī atklāja, ka viņas sapnis ir, 
lai Latvijā tiktu izveidots parasporta 

centrs, kurā parasportisti varētu 
saņemt medicīnas, rehabilitācijas 
pakalpojumus un treneru padomus, 
kā arī aizvadīt treniņnometnes. Un 
būtisks nosacījums – lai centrā vismaz 
trešā daļa darbinieku ir cilvēki ar 
īpašām vajadzībām. «Mīļie, ne jau es 
esmu īpaša, bet īpašs ir parasports un 
sportisti tajā. Paldies visiem! Šo balvu 
es uztveru kā vērtējumu parasportam 
Latvijā,» tā trenere.

Uz skatuves pēc balvas treneri 
pavadīja viņas audzēknis Jelgavas 
Vieglatlētikas kluba parasportists 
Edgars Bergs, kurš ar treneri kopā 
strādā jau 20 gadu. Runājot par 
treneri, Edgaram iemirdzas acis un 
viņš sirsnīgi saka: «Par savu trenerīti 
varu pateikt īsi un konkrēti – katram 
sportistam novēlu tādu treneri kā 

Maija.» Tagad viņu mērķis ir Parīzes 
paraolimpiskās spēles. «Es nezinu, vai 
mums viss izdosies tā, kā mēs gribam. 
Mēs gribam, lai Parīzē skan Latvijas 
himna, jo mums abiem Latvija ir 
sirdī,» atklāja M.Ukstiņa.

Nominācijā «Gada sporta mazā 
komanda» uzvarēja Latvijas 3x3 bas-
ketbola izlase ar jelgavnieku E.Krū-
miņu sastāvā. Komandā spēlē arī 
Agnis Čavars, Kārlis Pauls Lasmanis 
un Nauris Miezis. Jāpiebilst, ka 3x3 
izlase balvu šajā nominācijā saņēma 
otro gadu pēc kārtas. 

Trīs zvaigžņu balvas pasniegtas  
trešo reizi. Ar visiem laureātiem var 
iepazīties mājaslapā www.olimpiade.
lv. Pasākumu organizēja Latvijas 
Olimpiskā komiteja ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas atbalstu.

Foto: Latvijas Olimpiskā  
komiteja/Lauris Vīksne

 Ilze Knusle

Noslēdzies Jelgavas futbola 
čempionāts «Ziema 2022», 
kurā komandas sacentās 
telpu futbolā formātā 5:5. 
Čempionu titulu izdevās 
nosargāt pērnā gada uzvarē-
tājiem FK «LLU».

Šoreiz par čempionu titulu cīnījās 
astoņas komandas – par divām vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Pērnā gada 
čempionu sniegums šoreiz bija tik 
pārliecinošs, ka jau pirms čempionāta 
noslēdzošās kārtas bija skaidrs, ka arī 
šogad viņi būs čempioni. Komandas 
aizvadīja apļa turnīru, izspēlējot katra 
ar katru, un FK «LLU» uzvarēja visās 
spēlēs.

FK «LLU» un arī visa čempionāta 
labākais vārtu guvējs bija Helvijs 
Staļģis – viņš čempionātā guva desmit 
vārtus. «Es šo čempionātu raksturotu 
kā ļoti interesantu, labi noorgani-
zētu, pozitīvu un draudzīgu futbola 
vidi, kur satikties ar draugiem un 
sāncenšiem, izkustēties un parādīt, 
kurš uz ko ir spējīgs. Pats šajā turnīrā 
piedalījos pirmo reizi, bet, atskatoties 
uz iepriekšējiem gadiem, kad biju 
līdzjutēja  lomā, noteikti varu teikt, ka 

turnīra līmenis ir audzis un komandas 
kļuvušas tikai stiprākas un konkurēt-
spējīgākas. To pašu varu teikt arī par 
mūsu komandu,» norāda H.Staļģis.

Par 2022. gada Jelgavas čempio-
niem telpu futbolā FK «LLU» sastāvā 
kļuva H.Staļģis, Aldis Trukšāns, 
Mareks Plonis, Kārlis Paegle, Mārtiņš 
Pivarovičs, Aivars Ķeris, Eduards 
Zecmanis, Aksels Grosfogels, Gustavs 
Riekstiņš, Uldis Aišpurs, Antons 
Dresmanis, Artūrs Vītoliņš, Dāgs Ap-
sītis, Emīls Dobrājs, Kaspars Sondors. 

2. vietu čempionātā izcīnīja ko-
manda «JFC-87», 3. vietu – FK «Pār-
lielupe». Čempionāta labākais vārt-
sargs – Tomass Linds no «JFC-87», 
labākais aizsargs – D.Apsītis no 
FK «LLU», labākais vārtu guvējs – 
H.Staļģis no FK «LLU», rezulta-
tīvākais spēlētājs (gūtie vārti un 
rezultatīvas piespēles) – A.Trukšāns 
no FK «LLU», čempionāta labākais 
futbolists – Edgars Fjodorovs no 
«JFC-87».

Sacensības organizēja biedrība 
«Jaunatnes futbola centrs «Jelgava»» 
sadarbībā ar Sporta servisa centru, 
lai popularizētu un attīstītu ama-
tieru futbolu Jelgavā un veicinātu 
iedzīvotāju pievēršanos aktīvam 
dzīvesveidam.

FK «LLU» nosargā Jelgavas 
čempionu titulu futbolā

 Ilze Knusle

Jelgavas Specializētā pel-
dēšanas skola (JSPS) apko-
pojusi audzēkņu sasniegto 
2022. gadā. Augstvērtīgu 
rezultātu sasnieguši 11 sko-
las audzēkņi, bet labākais 
JSPS peldētājs pērn bijis 
Nikolass Deičmans. Viņš, 
Kristians Brenčs un Matīss 
Kaktiņš iekļauti Latvijas 
izlases pamatsastāvā. 

Audzēkņu rezultāti tiek vērtēti, iz-
mantojot Starptautiskās peldēšanas 
federācijas (FINA) 2022. gada pun-
ktu kalkulatoru. Visaugstvērtīgāko 
rezultātu pagājušajā gadā uzrādīja 
un līdz ar to labākais JSPS peldētājs 
pērn ir treneres Astras Ozoliņas au-
dzēknis N.Deičmans, kura sniegums 
100 metros uz muguras novērtēts ar 
726 FINA punktiem.

JSPS audzēkņu augstvērtīgā-
kie rezultāti 2022. gadā

Nikolass Deičmans – 726 punkti 
100 m uz muguras 50 m baseinā 
(57,67 sek.).

Jevgeņijs Boicovs – 721 punkts 
100 m brasā 25 m baseinā 
(1:01,70 min.).

Kristians Brenčs – 719 punkti 
100 m uz muguras 50 m baseinā 
(57,87 sek.).

Laura Šinkus – 672 punkti 50 m uz 
muguras 50 m baseinā (30,79 sek.).

Matīss Kaktiņš – 667 punkti 100 m 
brasā 25 m baseinā (1:03,25 min.).

Deniss Petrago – 643 punkti 
100 m brīvajā stilā 50 m baseinā 
(54,33 sek.).

Sergejs Židkovs – 642 punkti 50 m 
tauriņstilā 25 m baseinā (25,21 sek.).

Rūta Šķirus – 639 punkti 50 m 
brasā 25 m baseinā (33,15 sek.).

Roberts Gūtmanis – 631 punkts 
50 m tauriņstilā 25 m baseinā 
(25,35 sek.).

Elijs Aleksejevs – 605 punkti 
100 m tauriņstilā 50 m baseinā 
(58,45 sek.).

Nikola Elpe – 601 punkts 
200 m brīvajā stilā 25 m baseinā 
(2:10,84 min.).

Trīs junioru vecuma grupas JSPS 
peldētāji – N.Deičmans, K.Brenčs un 
M.Kaktiņš – iekļauti Latvijas izlases 
sastāvā 2023. gadā. Izlasē kopumā 
ir 25 peldētāji. Iekļaušana Latvi-
jas izlases pamatsastāvā garantē 
sportistam finansiālu un cita veida 
atbalstu mācību un treniņu procesa 
pilnveidei, kā arī dalībai sacensībās, 
pārstāvot Latviju, informē Latvijas 
Peldēšanas federācijā. Katram no 
izlases sportistiem tiek piešķirts 
bāzes finansējums, kas atkarībā no 
vecuma grupas un vietas reitingā 
svārstās no 600 līdz 2400 eiro. Kā arī 
federācija nodrošinās apmaksātus 
slodzes testus, vispārējās fiziskās 
sagatavotības un fizioterapeita 
pakalpojumus visa gada garumā, 
peldēšanas tehnikas videoanalīzi 
treniņu un sacensību laikā, kā arī 
izlases formastērpus, treniņu un 
sacensību ekipējumu. Sadarbības 
līgumos ir atrunāts arī papildu fi-
nansiālais atbalsts, izpildot kvalifikā-
cijas kritērijus Eiropas un pasaules 
čempionātā, kā arī naudas balvu un 
prēmiju apmērs par augstvērtīgiem 
rezultātiem.

Apkopoti peldētāju augstvērtīgākie
rezultāti; trīs sportisti iekļauti Latvijas izlasē

Foto:Sporta Servisa cents
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IZSTĀDES
 � No 24. janvāra līdz 26. martam – Mārtiņa Heimrāta tek-

stilmākslas izstāde (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 
izstāžu zālē).

 � Līdz 30. janvārim – Lauras Mazules glezniecības un grafikas 
darbu izstāde «Simbioze». Stāsts par dabas un cilvēka līdzās-
pastāvēšanu (kultūras nama 1. stāva foajē).

 � Līdz 30. janvārim – izstāde «Kalendārā sagūstītais laiks». 
Kalendāri no Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja 
krājuma. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

 � Līdz 31. janvārim – Laimis Baltmanis, Ingūna Pole. Glez-
nu izstāde «Psihodēliskā romantika» (kultūras nama 1. stāva 
galerijā).

 �  Līdz 31. janvārim – Indras Grasbergas jubilejas izstāde 
«Krāsas un emocijas» (kultūras nama 2. stāva galerijā).

 � Līdz 31. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde «Portreti». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

 � Līdz 3. februārim – Jelgavas Mākslas skolas 6. klašu audzēk-
ņu darbu izstāde pedagoģes Kristīnes Veinbergas vadībā «Klusā 
daba pasteļtehnikā» (ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).

 � No 1. līdz 28. februārim – Ligitas Stafeckas gleznu izstāde 
«Skatījums telpā» (kultūras nama 1. stāva galerijā).

 � No 1. līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā-
zijas audzēkņu darbu izstāde «Plakāti» (kultūras nama 1. stāva 
foajē).

 � No 1. līdz 28. februārim – skolēnu veidoto kolāžu konkursa 
«Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā» darbu izstāde 
(kultūras nama 2. stāva galerijā).

 � No 1. līdz 28. februārim – Jettes Užānes cimdu izstāde. 

Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 � No 3. februāra līdz 12. martam – piemiņas izstāde «Reži-

sorei Lūcijai Ņefedovai 90» pasākumu cikla «Lūcija. Kas mīl...» 
ietvaros. Biļešu cena – 0,70 € (Ādolfa Alunāna memoriālajā 
muzejā).

 � No 6. februāra līdz 3. martam – Jelgavas Mākslas skolas 
audzēkņu datorgrafikas darbu izstāde «Mākslas skola nākotnes 
perspektīvā» (ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).

 � No 8. februāra līdz 26. martam – Mārča Stumbra (1942–
2014) un Gunāra Ezernieka (1932–2019) piemiņas izstāde. Biļe-
šu cena – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā).

 � Līdz 12. februārim – Ilizanes Grīnbergas darbu izstāde 
«Mana otrā āda». Ādas dizains. Biļešu cena – 1,50 € (Ģ.Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejā).

26. JANVĀRĪ 
 � Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).

29. JANVĀRĪ 
 � Pulksten 12 un 15 – ekskursija ekspozīciju speciālista pa-

vadībā pa Jelgavas Vecpilsētas māju. Jāmaksā tikai par ieeju 
Jelgavas Vecpilsētas mājā. Ieejas maksa – 4 € pieaugušajiem, 
1,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem, 6 € ģimenei. 
Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005407, 27309673 vai e-pastu 
vecpilseta@jelgava.lv.

 � Pulksten 14 – Lasītāju klubiņa tikšanās «Detektīvromāni – no 
klasikas līdz mūsdienām». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas 
bibliotēkā).

3. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 18 – piemiņas izstādes «Režisorei Lūcijai Ņefedo-

vai 90» atklāšana pasākumu cikla «Lūcija. Kas mīl...» ietvaros.  
Ieeja – bez maksas (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

 � Pulksten 19 – atceres sarīkojums «Mēs esam ierakstīti viens 
otra biogrāfijā» Lūcijas Ņefedovas 90 gadu jubilejas pasākumu 
cikla «Lūcija. Kas mīl...» ietvaros. Vietu skaits ierobežots. Bezmak-
sas ielūgumus var saņemt Jelgavas kultūras nama kasē (Ādolfa 
Alunāna memoriālajā muzejā).

 � Pulksten 18 līdz 22 – 24. Starptautiskais ledus skulptūru 
festivāls Jelgavā. Senās dievības ledus mākslā. Festivāla darbus 
veido 32 tēlnieki no 12 valstīm. Populāru Latvijas un Lietuvas 
mūziķu koncerti. Uzzini vairāk: Jelgava.lv, kultura.jelgava.lv. 
Biļešu cena iepriekšpārdošanā, līdz 2. februārim, – 4–15 €; biļešu 
cena pasākuma laikā – 5–20 € (Pasta salā, Jāņa Čakstes bulvārī, 
brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

4. UN 5. FEBRUĀRĪ 
 � No pulksten 10 līdz 22 – 24. Starptautiskais ledus skulptūru 

festivāls Jelgavā. Senās dievības ledus mākslā. Festivāla darbus 
veido 32 tēlnieki no 12 valstīm. Populāru Latvijas un Lietuvas 
mūziķu koncerti. Uzzini vairāk: Jelgava.lv, kultura.jelgava.lv. 
Biļetes iepriekšpārdošanā, līdz 2. februārim, – lētāk (Pasta salā, 
Jāņa Čakstes bulvārī, brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

5. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 10 – atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru 

piemiņai (pie kultūras nama «Rota» piemiņas akmens).

10. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: 

Ēriks Emanuels Šmits «Jūtu tektonika». Franču dramaturga lugas 
darbība noris mūsdienu Parīzē – izsmalcinātajā mūžīgās mīlestības 
pilsētā, un izrādās, ka pat tur noticēt mīlestībai nav viegli. Režisore – 
Aija Treija. Piedalās Līga Martinenko, Roberts Avots, Elita Majevska, 
Zane Vītoliņa, Viktorija Laura Vītola. Scenogrāfs un gaismu māks-
linieks – Kārlis Freibergs, horeogrāfe – Dace Kravale, muzikālais 
noformējums – Paulis Straume. Biļešu cena – 7 € (kultūras namā).

11. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: 

Ēriks Emanuels Šmits «Jūtu tektonika». Biļešu cena – 7 € (kul-
tūras namā).

12. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 12 – KINO. Drāma «Mātes piens». Jauna, daudz-

sološa ārste konfliktā ar totalitāro padomju režīmu zaudē  
visu – karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot 
savam bērnam mātes pienu. Režisore – Ināra Kolmane. Filmas 
garums: 1 st. 50 min. Biļešu cena – 5 € (kultūras namā).

14. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 19 – Roberto un Jenny May Valentīndienas kon-

certā «Amore – Mīla». Koncertā izskanēs tādi grandi kā «Besame 
Mucho», «O'Sole Mio», «Mamma Maria», kā arī Jenny May lielākie 
hiti «Es gribu vēl mīlēt», «Bez puišiem nevar». Biļešu cena –  
12–20 € (kultūras namā).

15. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 19 – Ārijai Elksnei 95: koncerts «Ārijas Elksnes 

dzīves melodijas». Piedalās Laila Ilze Purmaliete, Dace Bonāte, 
Juris Hiršs, Ieva Sutugova, Anatolijs Livča, Jānis Kalniņš, Uģis 
Kruskops, Aleksejs Bahirs, sieviešu vokālais ansamblis «Guns» 
Gunas Agrumas vadībā. Īpašais viesis – Uldis Marhilēvičs. Biļešu 
cena – 15–25 € (kultūras namā). 

16. FEBRUĀRĪ 
 � Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkā).
 � Pulksten 18 – sarunu vakars ar torņa 4. stāva ekspozīcijas «Mode 

Jelgavā cauri gadsimtiem» līdzautori Baibu Grīnu par modes un-
tumiem vēstures griežos. Dalības maksa – 5 € pieaugušajiem, bez 
maksas – skolēniem, studentiem, pensionāriem. Iepriekš jāpiesakās 
pa tālruni 63005447 (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

 � Pulksten 19 – Latvijas un Vācijas nacionālo bruņoto spēku 
klarnešu kvartetu sadraudzības koncerts «Clarinata». Ielūdz 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba orķestra senākais kamer-
ansamblis klarnešu kvartets «Quattro Differente», atzīmējot savu 
24. gadadienu, sadarbībā ar Vācijas Bruņoto spēku orķestra 
klarnešu kvartetu un NBS Štāba orķestri. Latvijas un Vācijas 
bruņoto spēku klarnešu kvarteti priecēs klausītājus, uzstājoties 
visdažādākajos instrumentu sastāvos. Koncertu iesākot, būs 
iespēja dzirdēt kompozīcijas mūsu pašu un viesu kameransmbļu 
interpretācijā, bet izskaņā pievienosies arī NBS Štāba orķestris, 
kā arī kvartetu dalībnieki apvienosies. Solisti būs klarnetisti 
virsseržants Guntars Gedroics un štāba virsseržants Kristofs 
Demeters, bet pie diriģenta pults stāsies kapteiņleitnants Guntis 
Kumačevs. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

18. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 19 – tautas deju koncerts «Mēs mīlam dejā». Pieda-

lās DA «Daiļrade», TDA «Rotaļa», «Vektors», «Teiksma», «Lielupe», 
Agra Daņiļeviča deju skola «Dzirnas». Koncerta mākslinieciskā 
vadītāja – Elita Simsone. Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).

19. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 17 – stāvizrāde «Mačo». Veicot vīriešu tipoloģijas 

pētījumus un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, 
izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas 
Birbeles acīm. Biļešu cena – 15–20 € (kultūras namā).

23. FEBRUĀRĪ 
 � Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas pilsētas biblio-

tēkās).

25. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra mūzikls «Oza 

zemes burvis». Brīnumiem pilna pasaka par lielo burvi Ozu un 
Dorotiju. Par trim mazās meitenes Dorotijas draugiem – Putnu-
biedēkli, Dzelzs Malkascirtēju un Lauvu. Režisore – Dace Vilne, 
scenogrāfs – Ivars Pirvics, muzikālais vadītājs – Uldis Timma. 
Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).

26. FEBRUĀRĪ 
 � Pulksten 12 un 15 – ekskursija ekspozīciju speciālista pa-

vadībā pa Jelgavas Vecpilsētas māju. Jāmaksā tikai par ieeju 
Jelgavas Vecpilsētas mājā. Ieejas maksa – 4 € pieaugušajiem, 
1,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem, 6 € ģimenes biļete. 
Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005407, 27309673 vai e-pastu 
vecpilseta@jelgava.lv. 

 � Pulksten 14 – Lasītāju klubiņa tikšanās «Pasaku kamols rit 
un rit» Starptautiskās pasaku dienas ietvaros. Ieeja – bez maksas 
(Jelgavas Pilsētas bibliotēkā).

 � Pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra mūzikls «Oza 
zemes burvis». Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).

1. MARTĀ 
 � Pulksten 19 – Mārtiņa Kantera koncertprogramma «Glezna». 

Pārcelts no 17.09.22. Iegādātās biļetes derīgas. Koncerts divās 
daļās. Piedalās Saulkrastu jauktais koris «Anima» un Evelīna 
Krama, grupa Māra Vitkus vadībā (Jānis Čubars (ģitāra), Edijs 
Šimiņš (bungas), Rolands Stepanovs (bass), Māris Vitkus (taus-
tiņi)). Biļešu cena – 12–22 € (kultūras namā).

4. MARTĀ 
 � Pulksten 14 un 18 – mūzikls «Agrā rūsa». Mūzikla pamatā 

ir Elīnas Zālītes romāns, kas stāsta par jaunas lauku meitenes 
dzīves līkločiem 30. gadu Latvijā un viņas vēlmi skaisti, bezrūpīgi 
dzīvot Rīgā. Biļešu cena – 25–32 € (kultūras namā).

25. MARTĀ 
 � Pulksten 18 – koncerts «Dieva dēli. Saules meitas». Biļešu 

cena – 18–25 € (kultūras namā).

13. APRĪLĪ 
 � Pulksten 19 – Dzintara Čīčas 30 gadu jubilejas koncerts «Va-

jag tikai mīlēt». Programmā: čigānu tautasdziesmas un Dzintara 
Čīčas hiti. Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).

20. APRĪLĪ 
 � Pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde «Mēs, roks, 

sekss un PSRS». Stāsts par jauniem cilvēkiem, kuri 1985. gadā 
piedzīvoja leģendāro grupas «Pērkons» koncertu Ogres estrādē 
un tam sekojošo vilciena izdemolēšanu. Biļešu cena –18–22 € 
(kultūras namā).

5. MAIJĀ 
 � Pulksten 16 – grupas «The Sound Poets» akustiskais kon-

certs «Pie vienas uguns». Biļešu cena – 18–30 € (kultūras namā).

Jelgavas valstspilsētas pasākumu plāns

Uzzini vairāk: Jelgava.lv

Foto: Ivars Veiliņš

 Līga Klismeta

10.   februārī  pulk-
sten  19 Ādolfa Alu-
nāna Jelgavas teātris 
skatītājiem piedāvās 
pirmizrādi  – franču 
autora Ērika Emanu-
ela Šmita melodrāmu 
«Jūtu tektonika», ko 
iestudējusi režiso-
re Aija Treija. Tas ir 
stāsts par smalkām 
jūtu vibrācijām – mī-
lestību un lepnumu.

«Domāju, ka šī luga ļoti 
rezonē ar lielu sabiedrības 
daļu, kas ir attiecībās. Tas 
ir stāsts par mīlestību, kura 
pēc rozā briļļu perioda trans-
formējas, un tiek meklētas 

atkal jaunas rozā brilles. 
Nozīmīga daļa šajā stāstā 
ir arī par lepnumu, ko iz-
audzējam kā aizsargbruņas, 
jo attiecībās baidāmies no 
ievainojumiem un atraidī-
juma,» lugas tēmu ieskicē 
A.Treija. Darbība noris mūs-
dienu Parīzē – izsmalcinātajā 
mūžīgās mīlestības pilsētā, 
un izrādās, ka pat tur noticēt 
mīlestībai nav viegli. Lugas 
centrā ir divi galvenie varo-
ņi – visās jomās veiksmīgas 
personības. Juriste Diāna ir 
sasniegusi augstu punk tu 
karjerā – līdz parlamentam. 
Savukārt Rišārs ir turīgs uz-
ņēmējs, kurš tagad var bau-
dīt sava darba augļus. Darbu 
ritenī ierauta sieviete nespēj 
noticēt mīļotā jūtu patiesu-

mam un pieņemt lēmumu 
par laulībām, tāpēc izgudro 
mīlas trijstūri, iesaistot spēlē 
trešo personu. Kad mīlestība 
tiek pārbaudīta, aiz lepnuma 
likta uz spēles, dzīve gribot 
negribot mainās. Vai cilvēka 
spēkos ir apturēt stihiju? 
Tālākais izvēršas neiedomā-
jamā notikumu virknē.

Izrāde būs skatāma kul-
tūras nama lielajā zālē, taču 
tā savā veidā būs kamerizrā-
de. «Skatītājs būs klātesošs 
vistiešākajā nozīmē – uz 
skatuves kopā ar aktieriem,» 
atklāj režisore. Izrādi vien-
laikus varēs noskatīties ap 
100 cilvēku.

Izrādes režisore – A.Treija. 
Aktieri – Līga Martinenko, 
Roberts Avots, Elita Ma-

jevska, Zane Vītoliņa, Vik-
torija Laura Vītola. Sceno-
grāfs un gaismu māksli-
nieks – Kārlis Freibergs, 
horeogrāfe – Dace Kravale, 
kostīmu māksliniece – Elita 
Majevska, muzikālais no-
formējums – Paulis Strau-
me. Izrāde būs skatāma arī 
11. februārī pulksten 16. 
Biļešu cena – 7 eiro.

Beļģijā dzimušais franču 
rakstnieks, dramaturgs un 
filozofijas doktors Ē.E.Šmits 
ir viens no pazīstamākajiem 
franču mūsdienu romānu un 
lugu autoriem, viņa darbi 
iestudēti vairāk nekā 50 pa-
saules valstīs. «Jūtu tektoni-
ka» ir 2008. gadā sarakstīts 
darbs, kas iestudēts dažādos 
Eiropas teātros.

Ālunāna teātris aicina uz pirmizrādi – franču melodrāmu par jūtām
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27. janvārī pulksten 15 Ģe-
derta Eliasa Jelgavas vēs-
tures un mākslas muzejā 
notiks grāmatas «Esejas 
par hercogiem Kurzemes 
un Zemgales hercogistē» 
atvēršana. 

Nelielā greznā grāmata ļauj ielū-
koties hercogistes tapšanas vēsturē 
no Livonijas sabrukuma līdz herco-
gistes izskaņai uz Polijas-Lietuvas 
valsts drupām. Grāmatas autors 
Gints Putiķis eseju formā stāsta par 
11 hercogiem un viņu devumu her-
cogistes vārda spodrināšanā. Grā-
mata izdota Jelgavas valstspilsētai 
nozīmīgā gadā – šogad atzīmējam 
450 gadus, kopš Jelgavai piešķirtas 
pilsētas tiesības un ģerbonis.  

«Esejas par hercogiem Kurzemes 
un Zemgales hercogistes laikā ir 
ieskats hercogistes vēsturē un tās 
politiskās varas avotos, hercogu 
dzīvesstāstos akcentējot svarīgākos 
lēmumus, kas veicināja vai kavēja 
hercogistes politisko un ekonomisko 
attīstību,» stāsta muzeja direkto-
res vietnieks zinātniskajā darbā 
G.Putiķis. 

Kurzemes un Zemgales herco-
gistes (1561–1795) laiks ir īpašs 
Jelgavas vēsturē, jo tad Jelgava 
bija galvaspilsēta, kurā dzīvoja 
hercogistes augstākās amatperso-
nas – hercogi.

Mūsdienās vairāk tiek pieminēts 
pirmais hercogs Gothards Ketlers, 
visplašāk pazīstams ir hercogs 
Jēkabs, ar grezno piļu celtniecī-
bu vēsturē iegājis Ernsts Johans 
Bīrons, savukārt pēdējo hercogu 
Pēteri atceras par viņa ieguldījumu 

«Esejas par hercogiem 
Kurzemes un Zemgales hercogistē»

izglītības veicināšanā un «Academia 
Petrina» mantojumu. Par pārējiem 
septiņiem hercogiem plašākam 
cilvēku lokam informācija ir mazāk 
zināma. Grāmatas autors esejās 
izceļ arī šo hercogu nozīmīgāko pa-
veikto. Piemēram, hercogs Frīdrihs 
Vilhelms III savā īsajā mūžā mūs-
dienām atstājis Atzinības krusta 
ideju un māksliniecisko risināju-
mu priekšteci – Atzinības ordeni, 
savukārt par Frīdrihu Kazimiru 
grāmatā vēstīts, ka viņa valdīšanas 
laikā 1685. gadā izdota Kurzemes 
un Zemgales superintendanta 
Heinriha Ādolfija mācību grāmata 
«Pirmais mēģinājums īsai latviešu 
valodas mācībai».

Grāmatā varēs iepazīties ar vi-
siem hercogiem, apzināties, ka 
hercogistes tronis bija gana vērtīgs, 
lai par to cīnītos un iegūtu. «Baltijas 
jūras reģiona valstu kontekstā her-
cogistei un hercogiem bija iespējas 

neatšķirties un pielāgoties citu val-
stu politiskajam un ekonomiskajam 
attīstības modelim, bet, pateicoties 
harizmātiskiem un jaunu ideju 
pārņemtiem hercogiem (diemžēl 
ne visiem), hercogiste atšķīrās un 
spēja izcelties, veidojot savu unikālo 
patību gan Latvijas, gan Eiropas 
vēstures kontekstā. Eiropas vald-
nieku galmos zināja, kur atrodas 
Kurzemes un Zemgales hercogiste 
un kurš ir tās hercogs,» raksta 
G.Putiķis.

Izdevums papildināts ar hercogu 
portretiem, laikmetu raksturojošām 
tabulām, ilustratīvo materiālu no 
Jelgavas muzeja krājuma, hercogis-
tes politisko karti un pārvaldes shē-
mu. Kopsavilkums lasāms arī angļu, 
vācu un lietuviešu valodā. Grāmatas 
dizaina autore ir Daiga Brinkmane, 
izdevums 600 eksemplāru tirāžā 
drukāts «Jelgavas tipogrāfijā», un 
to varēs iegādāties muzejā.

Foto: Ivars Veiliņš

 Līga Klismeta

Ieplīsusi smalka tasīte, gadsimta uzslāņojums uz senas monē-
tas, varbūt no vecmāmiņas mantotā pirms vairāk nekā simts 
gadiem darinātā tautastērpa atsevišķām daļām nepieciešama 
restaurācija? – šo seno priekšmetu uzglabāšanai, apkopei un 
restaurācijai ir vēlama speciālista konsultācija un palīdzība. Tas 
tagad ir iespējams arī Jelgavā, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures 
un mākslas muzeja struktūrvienībā «Zemgales Restaurācijas 
centrs» Vecpilsētas ielā 14. Tur atrodas metāla, tekstila un ke-
ramikas izstrādājumu restaurācijas darbnīcas, kuru aprīkojums 
atbilst mūsdienu restaurācijas darbu specifikai un vajadzībām. 

«Priekšmeti, par kuriem var 
interesēties, var būt jebkas, kas 
cilvēkam ir vērtīgs un palicis kā 
dārga piemiņa, tomēr tiem jāatbilst 
restauratoru specializācijai – kera-
mika/stikls/porcelāns, tekstilijas, 
metāla priekšmeti, gleznas un iko-
nas. Jau šobrīd Restaurācijas centra 
speciālisti konsultē par monētu un 
gleznu apkopi mājas apstākļos un 
izvērtē, piemēram, saplīsušas por-
celāna tasītes restaurāciju,» stāsta 
Restaurācijas nodaļas vadītāja un 
stājglezniecības darbu restauratore 
Saiva Kuple.

Pieteikties konsultācijām par 
priekšmetu aprūpi un restaurāciju 
var pa tālruni 29158241 vai e-pastu 
saiva.kuple@muzejs.jelgava.lv. «Mu-
zeja mājaslapā www.jvmm.lv, sadaļā 
«Maksas pakalpojumi», pieejams dar-
bu cenrādis, tomēr katra priekšmeta 
atjaunošanas izmaksas tiks noteiktas 
individuāli,» uzsver S.Kuple. 

Iedzīvotāji var izmantot Zemgales 
Restaurācijas centra pakalpojumus

Šogad tur sākuši strādāt trīs res-
tauratori. Speciālistu pamatdarbs 
ir apkopt un restaurēt Jelgavas 
muzeja krājuma priekšmetus, taču 
viens no uzdevumiem ir arī palīdzēt 
seno priekšmetu saglabāšanā ikvie-
nam – gan citiem muzejiem, gan 
jebkuram interesentam. Tā stikla 
un keramikas restauratorei Ancei 
Ūdrei ir prasmes ne tikai stikla un 
keramikas priekšmetu restaurācijā, 

bet arī vitrāžu izgatavošanā. Tērpu 
atdarinājumu un modes speciāliste 
Zanda Zariņa darbosies tekstila 
saglabāšanā un restaurācijā, savu-
kārt metāla restaurators Dmitrijs 
Gordijenko vispirms turēs rūpi par 
muzeja krājumā esošajiem metāla 
priekšmetiem, taču ir gatavs palī-
dzēt arī privātpersonu kolekcijās 
esošo priekšmetu restaurācijā un 
konservācijā. 

Foto: Ivars Veiliņš
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Ar Lūcijai Ņefedovai veltītu izstādi un atceres pasākumu 
3.  februārī Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā atzīmēs 
izcilās režisores 90. jubileju. Izstādes atklāšana būs pulk-
sten 18, bet jau pulksten 19 viņas talanta cienītāji aicināti 
uz pasākumu «Mēs esam ierakstīti viens otra biogrāfijā». 
Pasākumā vietu skaits ierobežots. Bezmaksas ielūgumus 
iespējams saņemt Jelgavas kultūras nama kasē.

 

Jelgavas Pilsētas bib-
liotēkas (Akadēmijas 
ielā 26) izstāžu galerijā 
un lasītavā līdz 30. jan-
vārim apskatāma izstā-
de «Kalendārā sagūstī-
tais laiks». Bibliotēka 
sadarbībā ar Ģederta 
Eliasa Jelgavas vēstu-
res un mākslas muzeju 
piedāvā ieskatīties kalendāru pirmsākumos un to daudzveidībā, 
tostarp aplūkot mūsu pilsētā izdotos un iespiestos kalendārus. 
«Mūsdienu cilvēka dzīve nav iedomājama bez kalendāra. Patla-
ban tos varam izvēlēties, pielāgojot jebkurai dzīves lomai. Grā-
matveža kalendārs, mednieka kalendārs, skolotāja kalendārs… 
Raibu raibi vāki un nosaukumi. Laiks kalendārā kā fantastikas 
filmā sapresēts nākotnes vai pagātnes iepakojumā. Jaunie 2023. 
gada kalendāri jau ieņēmuši savas vietas uz galdiem, nagliņām, 
datoros, pulksteņos, bet iepriekšējie iegūluši arhīvu, muzeju 
un bibliotēku plauktos,» teikts izstādes aprakstā. Izstādi var 
apmeklēt bez maksas.  

Atzīmēs režisores Lūcijas 
Ņefedovas 90. jubileju

Bibliotēkā – seno kalendāru izstāde

Šogad L.Ņefedova svinētu 
90. dzimšanas dienu, un viņai par 
godu Ādolfa Alunāna Jelgavas te-
ātris sadarbībā ar Ādolfa Alunāna 
memoriālo muzeju organizē pasā-
kumu ciklu «Lūcija. Kas mīl...». 
Režisores piemiņas godināšana sā-
kās Lūcijās 13. decembrī ar viņas 
studentu atmiņām un turpināsies 
viņas dzimšanas dienā 3. februārī.

Vispirms muzejā, kura dibinā-
šanā ir arī L.Ņefedovas nopelns, 
atklās viņai veltītu izstādi. «Tā 
būs iespēja ieskatīties lielā mūžā 
caur teātra prizmu. Eksponēsim 
režisores apbalvojumus – Trīs 
Zvaigžņu ordeni, Jelgavas pilsē-
tas augtāko apbalvojumu «Goda 
zīme» un īpašo atzinības zīmi 
«Jelgava 750 – Vēstures griežos». 
Būs arī personīgās piezīmes, 
fotogrāfijas un režisores tērpi,» 
stāsta Ādolfa Alunāna memoriālā 
muzeja vadītāja Elīna Skutele. 

Vakars turpināsies ar piemiņas 
sarīkojumu, kura nosaukumā ir 
izvēlēta atsauce uz Gunāra Priedes 
lugas «Udmurtijas vijolīte» tekstu: 
«Tu esi ierakstīts manā biogrāfijā, 
tāpat kā es tavējā, un par to var 
nerunāt, bet aizmirst to nevar un 
padarīt par nebijušu nav iespē-
jams.» «Lūcijai Ņefedovai veltītā 
vakara nosaukumā citāts mazliet 
pārfrāzēts, bet būtība paliek – 
Lūcija Ņefedova lieliem burtiem 
ierakstīta katra cilvēka biogrāfijā, 
kurš var saukt viņu par savu te-
ātra skolotāju, un, iespējams, arī 
uzticīgo skatītāju biogrāfijās, kuri 
cauri gadiem dzīvojuši līdzi iestu-
dējumiem viņas režijā,» izvēlēto 
nosaukumu pamato E.Skutele.

Atceres pasākuma norisi orga-
nizē Alunāna teātra dalībniece 
Zane Vītoliņa. «Godinot režisori 
un viņas mūžā nozīmīgo teātri, 
varēs skatīties fragmentus no da-
žādu laiku iestudējumiem Lūcijas 
Ņefedovas režijā. Būs fragmenti 
no Annas Brigaderes lugas «Maija 
un Paija» ar Ilvu Zvilnu, Zaigu 
Zariņu un Jāni Dūrēju, Eleono-
ras Hārperes Porteres romāna 
«Pollianna» dramatizējuma, kur 
bērnībā titullomā atgriezīsies 
Līga Martinenko, Jāņa Dreslera 
jestrajā «Burbuļmātes priekos un 
bēdās» Burbuļmātes tēlā vēlreiz 
iejutīsies Liene Strauta, no Saul-
cerītes Vieses un Jūlija Bebriša 
lugas «Zvaigzne iet un deg, un…» 
uz mirkli atkal izkāps Aspazija 
un Rainis Lindas Baumanes un 
Ilmāra Dūrīša atveidojumā, bet 
Anšlava Eglīša «Kazanovas mē-
teli» sev ap pleciem vēlreiz apliks 
Maija Matisa,» stāsta Z.Vītoliņa. 

L.Ņefedova par Ādolfa Alunāna 
Jelgavas teātrī pavadīto laiku 
rakstīja: «Tas ir liels un reizē arī 
mazs laika sprīdis, bet šie gadi ir 
bijuši mīlestības pilni. Iemīļots te-
ātris, tā kolektīvs un lomu varoņi. 
Esam strādājuši, atraduši un pa-
zaudējuši, bet visiem šiem gadiem 
cauri mūs vadījusi mīlestība uz 
teātri un cilvēkiem.» L.Ņefedova 
Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas 
teātra vadību pārņēma1965. gada 
janvārī un šo darbu turpināja līdz 
aiziešanai mūžībā 2022. gada 
17. janvārī. Šajā teātrī režisore ir 
iestudējusi ap 150 izrāžu, īpašu 
uzmanību veltot latviešu drama-
turģijai. 

Foto: JV arhīvs

Foto: Ivars Veiliņš

2015. gada 
maijā 
L. Ņefedovai 
tika pasniegta 
īpašā pilsētas 
atzinības zīme 
«Jelgava 750 – 
Vēstures 
griežos»
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JELGAVA 
SOCIĀLAJOS 

TĪKLOS

JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA

ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS 
VĒSTURES UN MĀKSLAS 
MUZEJS

LBTU – LATVIJAS BIOZINĀTŅU 
UN TEHNOLOĢIJU 
UNIVERSITĀTE

Vēlamies teikt sirsnīgu PALDIES Jelgavas 
Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem, 
kuri mūsu Bērnu nodaļas pacientiem 
sagādājuši mīļu pārsteigumu un mazo 
slimnieciņu sirsniņas iepriecina ar jau-
kām svētku dāvanām! 
Paldies mazajiem Ziemassvētku rūķiem 
un skolotājai Smaidai par sniegto prieku 
un laimi mūsu pacientiem! 
Sveicienus sūta Bērnu nodaļas kolek-
tīvs! 

 Jelgavas pilsētas tiesībām un ģerbo-
nim šogad 450 gadi!

Līdz 27. janvārim Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātē (LBTU, iepriekš 
LLU) tiek organizēta dokumentu pie-
ņemšana doktora studijās. Uzņemšana 
maksas doktora studiju vietās notiek 
visu gadu, bet janvārī pretendentiem ir 
iespēja piedalīties konkursā par valsts 
finansētajām studiju vietām.

Ledus skulptūru 
festivāls – jau 
nākamnedēļ!

 Līga Klismeta

Ar vairāk nekā 60 ledus ob-
jektiem, ledus skulptūru 
veidošanas paraugdemons-
trējumu dueļiem un plašu iz-
klaides programmu Jelgavā 
no 3. līdz 5. februārim notiks 
jau 24. Starptautiskais ledus 
skulptūru festivāls. Jāņa 
Čakstes bulvārī, Pasta salā 
un brīvdabas koncert zālē 
«Mītava» 32 profesionāli 
tēlnieki no 12 valstīm kals 
un slīpēs 80 tonnas kris-
tāldzidra ledus, lai atklātu 
savu redzējumu par senajām 
dievībām.  

«Katru gadu, izvēloties tēmu festi-
vālam, saskaramies ar zināmu izaici-
nājumu – ir svarīgi, lai tā būtu skatī-
tājiem interesanta un lai mākslinieki 
varētu izpausties radoši, demonstrējot 
tehnisko virtuozitāti. Šoreiz tēlniekus 
aicinājām vizualizēt senās dievības un 
to nozīmi dažādās kultūrās. Dievības 
ir mītiskas un nedaudz mistiskas, 
taču tajā pašā laikā mūsu senči tām 
ticēja, paļāvās. Tātad tas ir kaut kas 
netverams un zināmā mērā līdzīgs 
ledum, kas ļauj attēlot vizuālās ilūzijas 
un izgaist izkūstot,» saka pašvaldības 
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts 
Buškevics. 

Starptautiskās ledus un sniega 
skulptūru asociācijas informatīvajos 
materiālos Jelgava ir iekļauta kā viens 
no pasaules ledus skulptūru konkursu 
organizatoriem. «Esam viens no pē-
dējiem ledus festivāliem Eiropā, kas 
saglabājis konkursa formātu, tādā 
veidā veicinot veselīgu konkurenci un 
attīstot mākslinieku radošo izaugs-
mi,» uzsver M.Buškevics.

Vislielākā valstu 
pārstāvniecība

Pirms festivāla notikušajā skiču 
konkursā žūrija izvēlējās 30 labā-
ko darbu autorus, kuri pārstāv re-
kordlielu valstu skaitu. Tēlnieki no 
12 valstīm – Indonēzijas, Mongolijas, 
Čehijas, Lielbritānijas, Somijas, Nī-
derlandes, Vācijas, Īrijas, Ukrainas, 
Polijas, Lietuvas un Latvijas – veidos 
45 konkursa ledus skulptūras. 15 
no tām būs komandu darbs, bet 30 
veidos mākslinieki individuāli. At-
lases procesā žūrija vērtēja ne tikai 
mākslinieciskās koncepcijas skici, bet 
arī tehnisko zīmējumu, lai saprastu 
mākslinieka tehnisko varēšanu. 
Daudzi mākslinieki Jelgavas festivālā 
piedalīsies pirmo reizi.

Kad mazais top liels
Ledus skulptūras taps nepilnas 

nedēļas laikā – tēlnieki darbu uzsāks 
30. janvārī. Taču tehniskais sagata-
vošanas process festivālam sāksies 
no 26. janvāra.  

Šī festivāla jaunums ir tas, ka 
individuālās skulptūras būs astoņas 
reizes lielākas, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem festivāliem. «Šogad mākslinieki 
individuālās skulptūras veidos no lielā 
ledus bloka, kas ir 1,8x1,1 metru liels 
un 50 centimetru biezs. Šo apjomu 
izvēlējāmies, domājot par apmek-
lētājiem, – lai darbs būtu lielāks un 
detaļām bagātīgāks. Apjomam ir arī 
praktiska nozīme, vērtējot laikaps-
tākļus, proti, lielāka ledus masa kūst 
lēnāk,» skaidro pašvaldības iestādes 
«Kultūra» Attīstības plānošanas un 
projektu vadības sektora vadītājs 
Ivars Pirvics.

Kā piemānīt atkusni
Konkursa darbiem tiek izmantots 

no destilēta ūdens speciāli saldēts 
ledus bez gaisa burbuļiem. Tas ir kris-
tāldzidrs un, pateicoties saldēšanas 
tehnoloģijai, kūst lēnāk.   

«Katrai skulptūrai būs atsevišķa 
nojume vai telts, kas pasargā no 
lietus, sniega un arī saules, kuras 
stari iegrauž ledū mikroplaisas, un 
skulptūra vairs nav caurspīdīga,» 
stāsta I.Pirvics.

J.Čakstes bulvārī būs izvietotas 
30 individuālās konkursa skulptū-
ras. Tās papildinās arī lielformāta 
ledus fotoskulptūras, kuras veidos 
tēlnieks Kārlis Īle. Savukārt Pasta 
salā ērti būs apskatāmas komandu 
skulptūras, fotoobjekti, ledus bārs un 
paraugdemonstrējumu laikā tapušās 
skulptūras. 

Brīvdabas koncertzālē «Mītava» 
būs paraugdemonstrējumu duelis, 
uz skatuves simboliski sacenšoties 
diviem tēlniekiem. Tur notiks arī 
festivāla koncertu programma. 

Kā sagatavoties festivālam
Festivāla organizatori darīs labāko 

iespējamo, lai skatītāji varētu ērti 
izbaudīt pasākumu, taču M.Buške-
vics aicina sagatavoties arī pašiem 
apmeklētājiem: «Noteikti iesakām 
iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā. 
Tas dos iespēju komfortabli apmeklēt 
festivāla teritoriju un būs arī lētāk.»

Tāpat jāizvērtē piemērotākais pasā-
kuma apmeklējuma laiks, jo festivāls 
piedāvā arī daudzveidīgas izklaides 
iespējas un koncertprogrammu. Pie-
mēram, rīta cēliens vairāk piemērots 
ģimenēm ar bērniem, jo paredzētas 

ne tikai rotaļizrādes, bet arī iespēja 
apmeklēt dažādas atrakcijas.

Festivāla viesi aicināti apmeklēt 
arī citus Jelgavas tūrisma objektus, 
tostarp Svētās Trīsvienības baznīcas 
torni un Ģederta Eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas muzeju, kam 
būs pagarināts darba laiks. Ar visiem 
tūrisma piedāvājumiem festivāla 
laikā var iepazīties mājaslapā www.
jelgava.lv.

Biļetes  
iepriekšpārdošanā – lētāk

Līdz 2. februārim biļetes «Biļešu 
paradīzes» kasēs var iegādāties lētāk. 
Vienas dienas biļešu cena pieauguša-
jiem – 7 eiro, skolēniem, studentiem, 
pensionāriem un invalīdiem – 4 eiro. 
Pieejamas arī ģimenes biļetes un 
biļetes ar «3+ Ģimenes karti» – cena 
iepriekšpārdošanā 15 eiro. Iepriekš-
pārdošanā Jelgavas kultūras nama 
kasē biļete, uzrādot Jelgavas skolēna 
apliecību, maksā 3 eiro. Vienīgi šajā 
kasē varēs iegādāties biļetes ar «Jel-
gavas Vēstneša» kuponu, cena – 5 eiro. 

No 3. februāra ieejas biļete pieau-
gušajiem maksās 10 eiro, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem un invalī-
diem – 5 eiro, bet ģimenes biļetes cena 
būs 20 eiro. Bērniem līdz septiņu gadu 
vecumam ieeja festivālā ir bez maksas.

Biļetes ir derīgas arī elektroniskā 
veidā. Tiešsaistē tās var iegādāties gan 
iepriekšpārdošanā, gan festivāla laikā.

Festivāla dienās biļešu kases būs 
trīs vietās pie festivāla teritorijas – 
Pasta salā, pie Studentu teātra un 
J.Čakstes bulvāra sākumā pie Lielās 
ielas –, kā arī lielākajā automašīnu 
stāvlaukumā pļavā pretī Jelgavas 
pilij. Visās biļešu iegādes vietās varēs 
norēķināties arī ar bankas kartēm.

Satiksmes ierobežojumi 
No 26. janvāra līdz 8. februārim 

apmeklētājiem slēgta Pasta sala 
aiz slidotavas un bērnu rotaļu laukumiem. 

No 1. februāra pulksten 9 līdz 
6. februāra pulksten 20 slēgta satiksme:
• Jāņa Čakstes bulvārī 
    no Elektrības ielas līdz Lielajai ielai;
• Driksas ielā 
     no Akadēmijas ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim;
• Ūdens ielā.

No 2. līdz 6. februārim 
gājēju tilts «Mītava» 

pieejams tikai pasākuma apmeklētājiem.

• Iebraucot pilsētā no Rīgas puses, automašīnas 
varēs novietot pļavā pretī Jelgavas pilij un Cukura 
ielā pļavā pie Lielupes kreisā krasta promenādes, 
Zemgales Olimpiskā centra un Jelgavas ledus 
halles stāvlaukumā.
• Iebraucot pilsētā no Dobeles vai Elejas puses, 
autovadītāji aicināti izmantot stāvlaukumu 
Sporta ielā 2C.

Autovadītāji aicināti izmantot navigācijas lietotni 
«Waze», kurā būs pieejama karte ar iezīmētiem 
stāvlaukumiem un satiksmes ierobežojumiem.


