Cienījamie jelgavnieki!
Mēs visi kopā esam uzņēmušies atbildību par Jelgavu. Uzņemties
atbildību nozīmē darīt savu darbu ikdienā, izvirzīt mērķus, meklēt
jaunus risinājumus un iespējas.
Paldies ikvienam Jelgavas iedzīvotājam par ieguldījumu pilsētas izaugsmē, jo, tikai liekot plecu pie pleca, visi kopā mēs veidojam šodienas
Jelgavu. Mēs esam Jelgava!

CETURTDIENA, 2019. GADA 23. MAIJS NR.21 (612)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS
/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

Visus jelgavniekus sveicu Jelgavas pilsētas
754. dzimšanas dienā!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Foto: Ivars Veiliņš

Jau rīt, 24. maijā, pulksten 18
ar krāšņu svētku gājienu,
kurā piedalīties aicināts
ikviens jelgavnieks, ievadīsim Pilsētas svētku nedēļas
nogali, ko caurvīs vēstījums «Mēs esam Jelgava».
Koncerti, teātra izrādes,
svētku gadatirgus, radošās
darbnīcas un atrakcijas bērniem, zaļumballe, sportiskas
aktivitātes – to visu Jelgavā
varēs izbaudīt līdz pat svētdienai. Lai vairotu svētku
sajūtu sev un citiem un
apliecinātu piederību savai
pilsētai, iedzīvotāji Pilsētas
svētkos tradicionāli aicināti
pie ēkām pacelt valsts vai
Jelgavas pilsētas karogu.
Jāpiebilst, ka, nodrošinot ikvienam ērtāku nokļūšanu uz
svētku pasākumiem, 25. un
26. maijā braucieni pilsētas
sabiedriskajā transportā būs
bez maksas.

Svinēsim Pilsētas
svētkus kopā!
Svētku laikā Jelgavā
jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem –
ar tiem var
iepazīties 3. lpp.

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Esam par pārmaiņām, kas
vērstas uz izaugsmi»
 Kristīne Langenfelde

«Ikvienas pārmaiņas ir attīstības virzītājspēks. Vieglāk
vai grūtāk pieņemamas, bet tās ir nepieciešamas katram personīgi, pilsētai un valstij kopumā. Mēs nekad
neesam baidījušies darīt, uzņemties iniciatīvu un atbildību, lai mainītu Jelgavu: pirmie valstī uzsākām izglītības reformu, nozīmīgas pārmaiņas turpinās Jelgavas
infrastruktūrā, pilsētvidē ieviešam arvien jaunus viedo
tehnoloģiju risinājumus, realizējam projektus, lai satiksmes organizācija pilsētā kļūtu ērtāka un drošāka. Un tā
ir tikai daļa no pārmaiņām. Taču vienlaikus jāatzīst, ka
tās nav vieglas, nākotnes vārdā pieņemti vairāki smagi
lēmumi, tāpēc, sagaidot Jelgavas 754. dzimšanas dienu, mums visiem novēlu spēju būt patiesi gudriem, lai
mēs kopā ieviestu tieši tās pārmaiņas, kas ceļ Jelgavu,»
uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Par pārmaiņām, kas jau notiek
mūsu pilsētā un kas vēl tikai
sāksies tuvākajā laikā, Pilsētas
svētku nedēļā – saruna ar domes
priekšsēdētāju A.Rāviņu.
Šajā gadā Jelgavā paredzēts realizēt vērienīgus projektus, kopā apgūstot 33 miljonus eiro. Vai tās nav vienas
no lielākajām investīcijām,
kas gada laikā pilsētā tiks
ieguldītas?
Šogad noslēdzas kārtējais ES
fondu plānošanas periods, līdz ar
to mums ir jāīsteno vairāki lielie
projekti, kas bija paredzēti šajā
posmā. Un noteikti var teikt, ka šogad apgūsim vienus no lielākajiem
projektu līdzekļiem. Līdz jūnijam
pilnībā būs pabeigta Jelgavas
Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija,
un septembrī skolēni varēs atgriezties savās mājās. Pilsētas skolas
iegūs arī trīs jaunus stadionus –
pie Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju
vidusskolas un 4. sākumskolas. Arī
Amatu vidusskolā turpinās nozīmīgs mācību vides uzlabošanas
process. Tāpat šogad noslēgsies
būvdarbi ēkā Zemgales prospektā
7, kur turpmāk vienkopus atradīsies bērnu un jauniešu centrs
«Junda», bet pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis» energoefektivitātes paaugstināšana jau veikta.
Vēl turpinās 1. kārtas darbi, lai
uzņēmējdarbības attīstībai sakārtotu infrastruktūru teritorijā, kur
jau notiek Neretas, Prohorova
un Garozas ielas pārbūve, un, lai
sakārtotu vidi Lielupes krastā un
radītu priekšnosacījumus loģistikas attīstībai, tiks nostiprināti
Lielupes krasti
un izbūvēti cietā
seguma laukumi
upes krastā.
Vecpilsētā tiek
restaurēta un
pārbūvēta ēka
Vecpilsētas ielā
14 un Krišjāņa
Barona ielā 50,
veidojot Zemgales Restaurācijas
centru. Tāpat
Jelgavā tiek īstenoti divi projekti plūdu risku
apdraudējuma
novēršanai – tie
paredz Jelgavas lidlauka poldera
dambja rekonstrukciju un Svētes
upes gultnes tīrīšanu caurplūdes
atjaunošanai. Savukārt Miera
ielā jau ir uzsākta tilta pārbūve
pār Platones upi. Un tā ir tikai
daļa no šobrīd pilsētā īstenotajiem
infrastruktūras projektiem.

Šobrīd projekta realizācija notiek pēc grafika, un mēs ļoti skrupulozi uzraugām darbu gaitu, lai
maģistrāles rekonstrukcija tiktu
veikta kvalitatīvi un paredzētajā
laikā, iespēju robežās arī atvieglojot būvdarbu radītās neērtības
iedzīvotājiem. Tieši tāpēc objektā
darbs notiek pa posmiem, regulāri
optimizējot satiksmes organizāciju. Tāpat esam raduši iespēju uz
laiku izbūvēt pagaidu autostāvvietu tuvējo māju iedzīvotājiem, kuri
visvairāk izjūt Loka maģistrāles
rekonstrukcijas procesu.
Kaut arī tas šobrīd ir vislielākais projekts pilsētā,
perspektīvā Loka maģistrāles
rekonstrukcija ir daļa no vēl
vērienīgāka projekta – Ziemeļu šķērsojuma jeb tilta izbūves
pār Lielupi. Vai pēc notikušās
ietekmes uz vidi sabiedriskās
apspriešanas tilta izbūve pilsētā kļuvusi reālāka?
Pēc sabiedriskās apspriešanas
beidzot esam guvuši pārliecību, ka
tilta būvniecība pār Lielupi, šķērsojot Lielupes palienes pļavas jeb
«Natura 2000» teritoriju, ir iespējama. Tas nozīmē, ka pašvaldība
var turpināt darbu un strādāt pie
finansējuma piesaistes, lai jaunais
tilts, kas pilsētai ir vitāli svarīgs
gan no satiksmes organizācijas un
drošības, gan arī no uzņēmējdarbības attīstības bijušajā lidlauka
teritorijā viedokļa, Jelgavā beidzot
tiktu uzbūvēts.
Kā savā ziņojumā atzina vides
speciālisti, pašreizējā Lielupes tilta
kapacitāte ir 26 000 transportlīdzekļu diennaktī, bet jau šobrīd
to diennaktī
šķērso ap 40
000 transporta
vienību. Savukārt, modelējot nākotnes
perspektīvas,
eksperti secina, ka ik gadu
transporta
plūsma pilsētā
pieaug vidēji
par diviem
procentiem.
Pēdējos gados
vien reģistrēto auto skaits
pilsētā palielinājies par 10 procentiem. Ja tiltu
neuzbūvēs, tuvākajos gados trokšņu līmenis pilsētas centrā pieaugs
vēl par 14 procentiem, neskatoties
uz to, ka tas jau šobrīd pārsniedz
normu. Tie ir skaitļi, kas apliecina:
pilsētā ir vajadzīgs vēl viens tilts.

«Esam uzsākuši Tehnoloģiju vidusskolas
renovācijas projekta
sagatavošanu. Mūsu
mērķis ir, lai pēc renovācijas skola kļūtu
par labāko tehnoloģiju izglītības laboratoriju valstī.»

Lielākais projekts – Loka
maģistrāles rekonstrukcija –
pilsētā noslēgsies pēc diviem
gadiem. Kā šobrīd tas virzās?

Izglītības reforma ir vēl
viens ļoti nozīmīgs pārmaiņu process, kas šogad sācies
pilsētā. Izglītības un zinātnes
ministre pēc iepazīšanās ar

«Loka maģistrāles rekonstrukcija šobrīd

notiek pēc grafika, un mēs ļoti skrupulozi
uzraugām darbu gaitu, lai rekonstrukcija tiktu
veikta kvalitatīvi un paredzētajā laikā, iespēju
robežās arī atvieglojot būvdarbu radītās neērtības iedzīvotājiem,» uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas skolu tīkla sakārtošanas plānu secināja, ka Jelgavas piemērs var kalpot kā
paraugs citām pašvaldībām,
jo pilsēta atbildīgi veic reformas skolu tīkla sakārtošanā.
Kādi būs lielākie izaicinājumi,
šo reformu īstenojot?
Strādājot pie izglītības reformas,
būtiski ir divi jautājumi: skolu
tīkla sakārtošana un izglītības
kvalitātes celšana. Izanalizējot
situāciju līdzšinējā skolu tīklā,
skolēnu skaita samazināšanos,
valsts pieņemtos lēmumus par
pāreju uz mācībām valsts valodā,
sapratām, ka jaunas skolas ēkas
būvniecība būtu nelietderīga,
tāpēc tika pieņemts lēmums optimizēt skolu tīklu un mācību
procesa nodrošināšanai izmantot
esošās ēkas.
Mūsu pirmais solis bija lēmums
par skolu tīkla sakārtošanu, taču
tas ir tikai sākums, jo reformas
galvenais mērķis ir izglītības
kvalitātes paaugstināšana pilsētas skolās. Lielākais izaicinājums
neapšaubāmi būs kvalificētu
pedagogu piesaiste – valsts piešķirtais finansējums pedagogu
algām joprojām ir nepietiekams,
tas nemotivē jauniešus izvēlēties skolotāja profesiju. Taču
vienlaikus ar valsts uzdevumu
paaugstināt pedagogu algas ir būtiski kāpināt skolotāja profesijas
prestižu, un tā jau ir visas mūsu
sabiedrības atbildība – cienīsim
mūsu skolotājus! Ir svarīgi, lai
skolotājs klasē ienāktu ne vien
ar zināšanām, bet arī ar degsmi,
radošumu, aizrautību.
Lai risinātu pedagogu jautājumu, pašvaldība turpina iesaistīties
kustībā «Iespējamā misija», kas
skolām kā pedagogus piesaista un
sagatavo tikai labākos augstskolu
absolventus un profesionāļus ar
līdera dotībām.
Tāpat reformas gaitā pašvaldība
ir uzdevusi katrai skolai izstrādāt
savu spēcīgu attīstības virzienu,
un pirmie soļi jau tiek realizēti.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
uzsākusi gatavoties tam, lai skolā
varētu apgūt starptautiskā bakalaurāta programmu, kas nozīmē,

ka skola piedāvās programmu,
kurā liela daļa priekšmetu tiks
pasniegti angļu valodā. Šāda vidējās izglītības diploma ieguvējs var
kvalificēties tālākajām studijām
labākajās pasaules augstskolās.
Savukārt Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola ir skaidri definējusi
savu attīstības virzienu – tehnoloģijas un inženierzinātnes.
Esam uzsākuši
Tehnoloģiju vidusskolas renovācijas projekta
sagatavošanu.
Mūsu mērķis ir,
lai pēc renovācijas šī skola kļūtu
par valstī labāko
tehnoloģiju izglītības laboratoriju, kas integrēs
tehnoloģijas un
inženierzinātnes. Ja šogad pilsētas
dāvana mūsu izglītības sistēmai
ir rekonstruētā Valsts ģimnāzijas
ēka, tad tuvāko gadu laikā pilnīgi
jaunā veidolā darbu sāks arī Tehnoloģiju vidusskola.

Šogad valsts ir mainījusi
kārtību, kādā pašvaldība
savu projektu realizācijai var
iegūt aizņēmuma līdzekļus no
Valsts kases. Kurus no pilsētas
projektiem šīs izmaiņas ietekmē visbūtiskāk?
Šīs izmaiņas mūsu pilsētai ir
ļoti nepatīkamas, jo Valsts kases
aizņēmuma
saņemšanai ir
noteikta jauna
kārtība. Tagad,
pat ja mums
ir gatavs projekts un mēs
varētu sākt tā
realizāciju, šo
izmaiņu dēļ to
nevaram darīt. Visbūtiskāk tas skar
plānoto Satiksmes ielas
brauktuves seguma atjaunošanu
– mums ir ne tikai projekts, bet
jau noslēdzies iepirkums par
būvdarbiem, un esam izdarījuši
visu, lai šovasar asfalta segumu
Satiksmes ielā atjaunotu, bet
valsts noteiktās izmaiņas mums
to liedz. Šobrīd saņemam solījumus, ka šim mērķim naudu
varēsim aizņemties rudenī.
Vienlaikus šīs izmaiņas skar
arī citu projektu realizāciju pilsētā, piemēram, ēkas Stacijas ielā
13 renovāciju, Miera ielas tilta
rekonstrukciju, kur kā papildu
līdzekļus nepieciešams piesaistīt
aizņēmumu daļu no Valsts kases.
Līdz ar to pašvaldībai ir jāspēj operatīvi pārskatīt projektu realizācijas gaitu un meklēt risinājumus,
lai darbus īstenotu.

«Pašvaldība var turpināt darbu un strādāt pie finansējuma
piesaistes, lai jaunais
tilts, kas pilsētai ir vitāli
svarīgs, Jelgavā beidzot
tiktu uzbūvēts.»

Cik tālu ir attīstījusies jaunā bērnudārza Nameja ielā
būvniecības iecere?
Pirmais pašvaldības izsludinātais metu konkurss par jaunā
bērnudārza vizuālo koncepciju
noslēdzās bez rezultāta, tāpēc tika
izsludināta konkursa otrā kārta.
Tā nupat noslēgusies, un jāatzīst,
ka pašvaldība saņēma jau daudz
kvalitatīvākus metus. Esam izvēlējušies uzvarētāju, kura piedāvājumā jaunais bērnudārzs Nameja
ielā tiek veidots nevis kā viena ēka,
bet apļa formā izvietotas vairākas
ēkas, un katrā no tām atradīsies
sava bērnudārza grupa. Tagad
varēs sākties jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes projektēšana.
Paralēli tam pašvaldība jau risina
jautājumu par pievedceļu un
infrastruktūras sakārtošanu šai
teritorijai. Jaunajā bērnudārzā
varēs uzņemt 360 audzēkņus.
Vienlaikus paredzam, ka perspektīvā arī ēkā Brīvības bulvārī 31
varētu ierīkot bērnudārzu.

Vēl viens jaunums, ar ko
šogad nākusi klajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), ir
jauna administratīvi teritoriālās reformas karte, kurā
skaidri iezīmētas apvienoto
pašvaldību teritorijas, kādas
valsts vēlas redzēt jau 2021.
gadā. Tajā paredzēts apvienot
Jelgavu, Jelgavas novadu
un Ozolnieku novadu, kopā

veidojot jaunu pašvaldību. Kā
jūs vērtējat šo piedāvājumu?
Kā jau minēju, pārmaiņas virza
attīstību, bet tikai tad, ja ir izanalizēti visi «par» un «pret», ja pārmaiņas veiktas gudri un pārdomāti.
Manuprāt, reformējot pašvaldības,
svarīgi ir saprast pareizo ceļu, lai
mēs sasniegtu mērķi un pašvaldības Latvijā kļūtu ekonomiski
stiprākas. Taču šobrīd valsts piedāvā no jauna uzzīmētu pašvaldību
karti, bet to, kādi būs soļi, kas ļaus
sasniegt gaidīto rezultātu, no valsts
tā arī neesam dzirdējuši.
Tāpat bažas rada vēlme šo
procesu sasteigt un īstenot jau
2021. gadā – jāsaprot, ka katra
pašvaldība šobrīd lielā mērā virza
savu attīstību, saistot to ar ES fondu plānošanas periodu. Jaunais
plānošanas periods sākas 2021.
gadā, un Jelgava pašlaik strādā
pie aplēsēm, kādu atbalstu mēs
kā pilsēta tajā varētu saņemt. Sarunās jau esam guvuši pārliecību,
ka mums aktuālās jomas, kurās
projekti varētu tikt atbalstīti, ir
IT ieviešana, energoefektivitātes
paaugstināšana, viedā pilsēta un
speciālistu piesaiste. Tādējādi līdz
2021. gadam mēs kā pašvaldība
jau būsim saskaņojuši savu rīcības
plānu ES finansējuma saņemšanai un sākuši projektu izstrādi.
Un tieši tad, kad būs jāuzsāk projektu realizācija, pašvaldības paredzēts reformēt… Tāpēc šobrīd
plānotā apvienošana valstī nekādi
neiet kopā ar pašvaldību attīstības
plāniem ES fondu kontekstā. Šie
ir galvenie jautājumi, par kuriem
vēlamies diskutēt ar VARAM.
Vienlaikus pašvaldība ir aicinājusi
visas savas iestādes un kapitālsabiedrības analizēt iespējamos
ieguvumus un zaudējumus, kas
sagaidāmi plānotās administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā.
Tomēr vēlos uzsvērt, ka, neskatoties uz reformām, būtiski ir
nezaudēt piederības sajūtu savai
dzimtajai vietai, pilsētai, valstij,
kurā mācāmies, strādājam, kurā
aug mūsu bērni un mazbērni.
Mums ir jābūt atbildīgiem par
nākotni, un Latvijas nākotne ir
Eiropā.
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Lemsim par Latvijas
pārstāvniecību Eiropā
 Ilze Knusle

Sestdien, 25. maijā,
Latvijā notiks Eiropas
Parlamenta vēlēšanas, bet šodien, 23.
maijā, no pulksten
9 līdz 12 un rīt, 24.
maijā, no pulksten
10 līdz 16 iespējams
nobalsot iepriekš.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu
dienā vēlēt varēs konkrētā iecirknī, kurā persona ir reģistrēta.
Vēlēšanu iecirkņi 25. maijā būs
atvērti no pulksten 7 līdz 20.
Balsstiesīgajiem iedzīvotājiem tika izsūtīti informatīvi
paziņojumi drukātā formātā
par to, kurā vēlēšanu iecirknī persona ir reģistrēta un
drīkstēs balsot 25. maijā. Tie,
kas pastkastītē nav saņēmuši
paziņojumu par savu vēlēšanu
iecirkni un kārtas numuru
sarakstā, aicināti izmantot
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) bezmaksas e-pakalpojumu «Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana»
mājaslapā www.pmlp.gov.lv
– to var izmantot bez autentifikācijas, norādot tikai savu
vārdu, uzvārdu un personas
kodu. Savukārt šīs nedēļas sākumā, reaģējot uz iedzīvotāju
sūdzībām, PMLP paziņojumus
izsūtīja arī Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā jeb EDS. Paziņojumi izsūtīti tiem, kas 16.

kas nodarbojas ar ēku fasādes apšuvuma paneļu ražošanu un eksportē 100% savas produkcijas,
aicina pievienoties savai komandai

IEPIRKUMU SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt efektīvu sagādes un iepirkumu
procesu betona paneļu ražošanai;
• materiālu piegādātāju meklēšana un atlase;
• sadarbības veidošana un uzturēšana ar
esošajiem un jaunajiem ražotājiem un piegādātājiem.
Prasības:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze loģistikas un iepirkumu jomā;
• pieredze iepirkumu procesu dokumentācijas
sagatavošanā;
• labas latviešu, angļu valodas zināšanas gan
rakstiski, gan mutiski.

Satiksmes ielā veido
rotaļlaukumu

maijā bija reģistrēti kā aktīvi
EDS lietotāji, – pavisam 1 101
756 personām. Papildus savu
vēlēšanu iecirkni balsošanai
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
vēlētājs var uzzināt, arī vēršoties kādā no PMLP teritoriālajām nodaļām klātienē, zvanot
pa PMLP informatīvo tālruni
67209400 vai pa Centrālās
vēlēšanu komisijas informatīvo
tālruni 67049999.
23. un 24. maijā nobalsot
var jebkurā vēlēšanu iecirknī,
tomēr personai jārēķinās, ka
process var ieilgt – vēlēšanu
iecirkņa darbinieki pārbaudīs,
vai persona jau nav nobalsojusi
iecirknī, kurā reģistrēta.
Savukārt vēl līdz 25. maijam
iespējams pieteikt balsošanu
savā dzīvesvietā – vēlētājam
vai viņa uzticības personai
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs ir reģistrēts, jāiesniedz
iesniegums. To var izdarīt 23.
maijā no pulksten 9 līdz 12, 24.
maijā no pulksten 10 līdz 16 un
vēlēšanu dienā, 25. maijā, līdz
pulksten 12. Pieteikt balsoša-  Anastasija Miteniece
nu vēlētāja atrašanās vietā šajā
dienā varēs arī pēc pulksten
Satiksmes ielā 59
12, taču jāņem vērā, ka tad
– starp bērnudārvēlēšanu komisija izbrauks
zu «Kamolītis» un
pie vēlētāja, ja varēs paspēt
daudzdzīvokļu māierasties vēlētāja atrašanās
jām – uz pašvaldībai
vietā līdz balsošanas beigām –
piederošas zemes
pulksten 20.
sākušies būvdarbi –
Lai piedalītos vēlēšanās,
līdz maija beigām tur
nepieciešams derīgs personu
paredzēts izveidot
apliecinošs dokuments – pase
rotaļlaukumu dažāda
vai personas apliecība.
vecuma bērniem.

«Skonto» grupas uzņēmums SIA «Skonto Concrete Cladding» (reģ.Nr.40203099258),

Piedāvājam:
• profesionālu kolēģu komandu;
• darbu starptautiskā «Skonto» grupas
uzņēmumā;
• darbavietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu – no 1200 līdz
1440 EUR mēnesī (bruto) un sociālās garantijas.
Ja atbilstat prasībām, lūdzam pieteikties līdz
10. jūnijam, CV un pieteikuma vēstuli nosūtot
pa e-pastu personnel@skontocc.com vai pa
pastu uz adresi: Viskaļu iela 78B, Jelgava,
LV-3008, ar norādi «Pieteikums konkursam
«Iepirkumu speciālists»».

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Audita pārvaldes auditora amata vietu
(1 vakance uz noteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt auditus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās,
kapitālsabiedrībās ar pašvaldības kapitāla daļu, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
struktūrvienībās saskaņā ar apstiprināto auditu gada plānu;
2. sagatavot novērtējumus par auditējamo sistēmu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem,
finanšu uzskaites un citas informācijas pietiekamību un ticamību, resursu lietderīgu izmantošanu
un iekšējās kontroles darbības efektivitāti;
3. apkopot auditu rezultātus un sniegt ieteikumus auditējamo vienību darbības uzlabošanai un
konstatēto neatbilstību novēršanai.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Foto: Ivars Veiliņš

izbūvi Satiksmes ielā 59 pieņemts jau pērnā gada aprīlī
un vieta izvēlēta, ņemot vērā
iedzīvotāju pieprasījumu un
pašvaldības zemes pieejamību.
Šogad projekts tiek realizēts.
Laukums tiek veidots Satiksmes ielā 59, un tajā paredzētas
divas rotaļu zonas – 105 kvadrātmetru platībā būs laukums
bērniem vecumā no viena
līdz astoņiem gadiem un 155
kvadrātmetru platībā laukums
lielākiem bērniem – vecumā no
Pašvaldības iestādē «Pil- pieciem līdz 12 gadiem. Abos
sētsaimniecība» skaidro, ka būs pieejamas vairākas šūpolēmums par rotaļlaukuma les un dažādi rotaļu elementi.

Katrā zonā tiks izvietots arī
soliņš, atkritumu urna un
informācijas stends.
Objektā jau izbūvēts apgaismojums – ierīkota jauna
apgaismojuma līnija un uzstādīti trīs apgaismes balsti
–, bet šobrīd notiek laukuma
ierīkošanas darbi – sagatavota
pamatne, vesta smilts, uzstādīti soliņi. Kad laukums būs
sagatavots, tiks izvietotas arī
iekārtas.
Darbus veic SIA «JLD», un
to izmaksas ir 44 843 eiro ar
PVN. Būvdarbus plānots īstenot līdz maija beigām.

Sestdienās poliklīnikā var nodot
analīzes un vērsties pie dežūrārsta
 Anastasija Miteniece

Domājot par klientu
ērtībām, SIA «Jelgavas poliklīnika» paplašināts sestdienās
pieejamo pakalpojumu klāsts – sestdienās no pulksten
8 līdz 12 ir pieejams
procedūru kabinets, laboratorija un
dežūrārsts.
Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne skaidro, ka procedūru kabinetā var
nodot asins analīzes, vakcinē-

ties un vajadzības gadījumā
veikt medikamentu ievadīšanu intravenozas infūzijas ceļā
jeb uzlikt sistēmu. «Sestdienās
var saņemt arī asinsainas,
urīna analīžu, demodekozes
un citu laboratorisko izmeklējumu rezultātus,» tā viņa,
uzsverot: pacientiem gan jāņem vērā, ka izmeklējuma
rezultātu sagatavošana prasa
laiku, tādēļ tie, kuri vēlas
saņemt rezultātus tajā pašā
dienā, nodot analīzes aicināti
no pulksten 8 līdz 10, savukārt
pēc pulksten 10 nodoto analīžu rezultātus varēs saņemt
pirmdienā. Tāpat kā iepriekš,
izmeklējumu rezultātus var

saņemt pa e-pastu vai izdrukāt laboratorijas atbilžu
printerī poliklīnikā.
Procedūru kabineta un laboratorijas darba laiks sestdienās ir no pulksten 8 līdz
12. Jāpiebilst, ka cena par
analīžu ņemšanu un izmeklējuma rezultātu sagatavošanu
brīvdienā ir tāda pati kā darba
dienās.
Būtiski uzsvērt, ka dažādu
akūtu saslimšanu gadījumā
sestdienās poliklīnikā pie
ejams arī dežūrārsts – ārste
Ļubova Timofejeva pacientus
pieņem rindas kārtībā katru sestdienu no pulksten 8
līdz 12.

Īsi
 Slēgts SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvaldes» (JNĪP) norēķinu
punkts tirdzniecības centrā «Valdeka», informē uzņēmumā. Pārējie
punkti atrodas JNĪP administrācijas
ēkā Pulkveža Brieža ielā 26, veikalā
«Rimi» Satiksmes ielā 35, tirdzniecības
centrā «Vivo centrs» Katoļu ielā 18,
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»
Driksas ielā 4 un pie veikala «Mini Rimi»
Pērnavas ielā 4. JNĪP norēķinu punktos
bez komisijas maksas var samaksāt JNĪP,
SIA «Fortum Jelgava», SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» rēķinus, Jelgavas pašvaldības nodokļus un nodevas,
kā arī iegādāties vai atjaunot Jelgavas
Autobusu parka e-karti. Savukārt par
«Latvenergo» elektrības rēķina un «Baltcom» komunikāciju rēķina apmaksu tiks
piemērota komisijas maksa 50 centi.
Jāatgādina, ka no maija JNĪP rēķinus
iespējams samaksāt arī jebkurā veikala
«Maxima» kasē (par pakalpojumu tiks
ieturēta komisijas maksa 50 centi).
 Līdz 30. maijam Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) pieņem biedrību un nodibinājumu pieteikumus
pasākuma «Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» īstenošanai, iesaistot bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem
darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt
peļņu. Īstenot pasākumu var jebkura
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. NVA
nevalstiskajām organizācijām palīdzēs
izvēlēties atbilstošākos kandidātus no
NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem
vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Darba
pienākumi biedrībā vai nodibinājumā
pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras
stundas un ne vairāk kā astoņas stundas
dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no
diviem līdz sešiem mēnešiem. Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA
saņems stipendiju piecus eiro dienā.

30.05.2019. plkst.18
Jelgavas 6. vidusskolā

Loka maģistrālē 29
būs tikšanās ar vecākiem,
kuru bērni 2019./2020.
mācību gadā uzsāks mācības
Jelgavas 6. vidusskolas
1. klasē.
Jelgavas
6. vidusskolas
administrācija

Jelgavas Mūzikas vidusskola
aicina jaunus audzēkņus.
Uzņemšanas pārbaudījumi –
no plkst.16 līdz 18:
• 29.05. – klavierspēle,
• 30.05. – vijoļspēle, čella, akordeona,
ģitāras, kokles spēle;
• 31.05. – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija –
katru darba dienu no plkst.10 līdz 17
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2,
pa tālruni 63020203, 63022173
vai e-pastu intaslaveika @inbox.lv.

No 2. līdz 31. maijam
Jelgavas Mākslas skola

pieņem iesniegumus jaunajam mācību gadam.
Uzņemam 8–25 gadus vecus izglītojamos
programmā «Vizuāli plastiskā māksla», 20V un 30V.
Tālrunis 26674446; www.j-m-s.lv.

Prasības:
• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) ekonomikas
vai finanšu jomā;
• vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ekonomikas vai finanšu jomā;
• darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
• izpratne par grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības jautājumiem.

«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171

Pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves gaitas apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Audita pārvaldes auditora amata konkursam» līdz 2019. gada 4. jūnijam (ieskaitot)
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas
centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, vai sūtot pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām 63005581, e-pasts indra.lazdina@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 15. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1260 euro.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei
atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes
pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa
rezultātu paziņošanas brīža.

3

Pasākumu laikā:
Slēgtie ielu posmi, izņemot sabiedriskajam transportam
24.05. no plkst. 18:00 līdz plkst. 3:00
25.05. no plkst. 19:00 līdz plkst. 3:00
Slēgtie ielu posmi 24.05. no plkst. 16:00 līdz 26.05. plkst. 2:00

Svētku gājiens 24.maijā no plkst.17:30 līdz plkst.20:00
Svētku gājiena maršruts

Aizliegts novietot transportu stāvvietās ielu malās
24.05. no plkst. 7:00 līdz plkst. 20:00:
- Lielā iela no Dambja ielas līdz Uzvaras ielai;
- Uzvaras ielā no Lielās ielas līdz Dobeles ielai.
no 23.05. no plkst.17:00 līdz 26.05. plkst. 3:00:
- Krišjāņa Barona ielā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai.

Slēgtie ielu posmi
Autostāvlaukumi apmeklētājiem
Slēgto ielu posmu apbraucamais ceļš

Aicinām izmantot stāvlaukumu Sporta ielā!

Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Šovakar, 23. maijā, domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgajā pieņemšanā Zemgales Olimpiskajā centrā ar Jelgavu cieši
saistītiem cilvēkiem pasniegs pilsētas augstākos apbalvojumus – «Goda zīmi» un «Goda rakstu». Pilsētas svētku laikā tiks
godināti cilvēki, kuri ar savām idejām un darbu devuši būtisku ieguldījumu Jelgavas attīstībā. Viens no augstākajiem apbalvojumiem – «Goda zīme» – par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā Jelgavas pilsētā tika pasniegts jau pagājušajā nedēļā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības
policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšniekam Aivaram Putniņam.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar apbalvojuma saņēmējiem, jautājot, kas, viņuprāt, ir viņu lielākais devums mūsu pilsētai.

«Esmu atradusi savu
dzīves aicinājumu»

«Tas ir uzticības apliecinājums
Jelgavas ceļu policijai»

GODA ZĪME

GODA ZĪME

par ilggadēju
un profesionālu
ieguldījumu
Jelgavas
pilsētas
izglītības
sistēmā

JANĪNA RUDZĪTE, Jelgavas tehnikuma direktore:
«Ir liels gods pilsētas augstāko novērtējumu saņemt gadā, kad mana skola – Jelgavas
tehnikums – svin 50 gadus. 28. septembrī atzīmēsim pusgadsimta jubileju, aicinot ciemos
absolventus un bijušos darbiniekus. Šajā skolā
esmu nostrādājusi jau 31 gadu, tostarp deviņus
esot šīs izglītības iestādes direktore, un lepojos
ar savu skolu. Es piederu tiem laimīgajiem cilvēkiem, kuriem darbs ir arī dzīves aicinājums.
Līdz šim ne reizi neesmu nožēlojusi savu izvēli
un joprojām katru dienu uz darbu eju ar prieku.
Darbs skolā man dod piepildījumu un pārliecību, ka es esmu izdarījusi pareizo izvēli. Manā
tehnikuma kolektīvā, kas apvieno 143 cilvēkus,
ar šādu degsmi strādā daudzi. Man ir tā laime

par godprātīgu
dienesta
pienākumu
pildīšanu,
ieguldījumu
sabiedriskās
kārtības
un drošības
nodrošināšanā
Jelgavas pilsētā

strādāt ar atbildīgu un saliedētu komandu, lai
kopā dotos uz vienotu mērķi – jaunajai paaudzei
nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību.
Šis apbalvojums ir visa mana kolektīva nopelns, jo Jelgavas tehnikums ir devis nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā – 50 gadu
laikā tehnikumu ir absolvējuši vairāk nekā
12 tūkstoši profesionāļu. Lepojamies ne tikai
ar to, ka mūsu izglītojamie ir labi apguvuši
izvēlēto profesiju un sevi apliecinājuši darba
tirgū, bet arī ar viņu panākumiem sportā un
kultūrā. Vislielākais gandarījums ir tehnikuma
izlaidumā, kad redzu, kā no nedroša tīņa izaudzis pašapzinīgs, patstāvīgs jauns cilvēks, kurš
ieguvis ne tikai diplomu, bet arī stabilu pamatu
savai neatkarībai nākotnē. Ir viegli strādāt, ja
līdzās ir atbalstošs plecs, un man tas ir mana
komanda. Ir prieks un gods strādāt Jelgavā!»

AIVARS PUTNIŅŠ, pulkvežleitnants
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks:
«Savā dzīvē daudz esmu pieredzējis, un mani ir
grūti pārsteigt, taču ziņai par piešķirto apbalvojumu
tas izdevās. Paldies maniem kolēģiem, kuri ir novērtējuši manu darbu. Uzskatu, ka satiksmes drošības
jomā viens nav karotājs, kā tas varbūt ir mākslā,
kur tiek vērtēts katra mākslinieka individuālais
sniegums. Tāpēc šī Goda zīme ir simtprocentīgs
mana kolektīva un arī sadarbības partneru nopelns.
Nav noslēpums, ka par ceļu policiju iedzīvotājiem
ir atšķirīgs viedoklis, esam sodošā institūcija, līdz
ar to ne no mīlētākajām, tāpēc gribas teikt: šis apbalvojums ir uzticības apliecinājums Jelgavas ceļu
policijai, ka mēs strādājam labi un atbildīgi. Ceļu

policijā sāku strādāt pirms 26 gadiem, bet no 2003.
gada esmu Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks. Uz
darbu joprojām eju ar prieku, jo zinu, ka ik diena
būs citādāka. Policijā strādā tikai fanātiķi, kuriem
šis darbs ir aicinājums, – te nevar daudz nopelnīt,
arī policista profesija mūsdienās diemžēl vairs nav
prestiža, taču zināma romantika tajā visā ir. Esmu
īsts jelgavnieks – šeit dzimis, audzis, mācījies – un ar
lepnumu katru gadu noraugos, kā pilsēta attīstās.
Mēs varam būt gandarīti, ka Jelgavā ir tik daudz
darīts, lai uzlabotu satiksmes drošību, un to nevar
nepamanīt. Tiesa, pie visa labā mēs arī ātri pierodam,
tāpēc to nespējam novērtēt. Vai kāds vēl atceras, ka
1993. gadā vienīgais veids, kā pārkļūt pāri Lielupei,
bija tilts pilsētas centrā ar vienu braukšanas joslu
katrā virzienā? Vai kāds vēl atceras, kādi braukšanas
apstākļi pirms rekonstrukcijas bija Dobeles šosejā?
Novērtēsim, cik daudz mūsu labā tiek darīts!»

«Es lepojos ar to, ko
40 gados esam radījuši»

«Strādāju tā, kā gribētu,
lai strādā ar mani»

GODA ZĪME

GODA
RAKSTS

par ieguldījumu
pedagoģiskajā
darbā un
nesavtīgu
darbu
Jelgavas
pilsētas
izglītības
sistēmā

ILZE PUTNIECE, pirmsskolas izglītības
iestādes «Rotaļa» vadītāja:
«Ikviens cilvēks vēlas, lai viņš būtu novērtēts, un
šis ir novērtējums spēcīgai pirmsskolas izglītības iestādei ar stiprām tradīcijām – manai «Rotaļai», kuru
vadu jau 41 gadu. Mēs esam liels bērnudārzs – ar 12
grupām, kurās ikdienā mācās 250 mazo pilsētnieku. Bērnam pirmajos dzīves gados ir nepieciešama
aprūpe, mīlestība un sakārtota vide, kurā viņš var
pilnvērtīgi attīstīties, un to ar savu darbu un kolektīva
līdzdarbošanos arī esmu centusies nodrošināt. Šķiet,
tas arī ir mans lielākais devums pilsētai. Paldies
pašvaldībai, kas sniegusi neatsveramu atbalstu,
noticējusi man un ļāvusi īstenot daudzas idejas,
izveidojot «Rotaļu» tādu, kāda tā ir. Mums ir liela
sporta zāle ar nepieciešamo aprīkojumu, baseins,
kuru apmeklē ne tikai «Rotaļas», «Vārpiņas» un

par augstu
profesionālo
meistarību
un
ieguldījumu
Jelgavas
pilsētas
iedzīvotāju
veselības
aprūpē

«Zīļuka», bet arī citi pilsētas bērni vecumā no diviem
mēnešiem līdz trim gadiem. Ir tik patīkami brīdī, kad
apmeklētājs ienāk pie mums iestādē un saka: «Cik
pie jums mājīgi!» Tas nozīmē, ka mūsu darbs nav
veltīgs. Es lepojos, ka dzīvoju un strādāju pilsētā, kur
izglītība ne tikai vārdos, bet arī darbos ir prioritāte.
Strādāju ekspertu komandā, kas vērtē pirmsskolas
izglītības iestādes visā Latvijā, tāpēc varu salīdzināt,
un, jāatzīst, Jelgava ir soli priekšā. Diemžēl problēma
šobrīd ir darbinieku trūkums – ne visi var kļūt par
pirmsskolas pedagogiem, jo tas ir sirdsdarbs. Taču es
vienmēr saku, ka pie mums paliek tikai tie, kuriem
«Rotaļa» ir dzīvesstils. Patīkamākais, ka pie mums
strādā bijušie audzēkņi, ir arī ģimeņu dinastijas – agrāk strādāja vecmāmiņa, šobrīd – mazmeita. Tāpat
ir ģimenes, kas pie mums ved jau ceturto bērnu, un
tad iedomājieties, cik daudz gadu jau esam kopā! Es
lepojos ar to, ko esam radījuši.»

SANITA ZEMĪTE, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» vecmāte:
«Šis man ir apbalvojumu gads – martā saņēmu balvu kā Gada vecmāte Latvijā, bet tagad
man piešķirts pilsētas Goda raksts. Neslēpšu
– ir patīkami, jo cilvēkam prieku sagādā katrs
paldies, taču šāda uzmanība rada arī zināmu
satraukumu, kas mazliet traucē darbā. Es
strādāju tā, kā gribētu, lai strādā ar mani, grūtniecības laiku padarot patīkamu un vieglu. Par
vecmāti kļuvu, iedvesmojoties no savas vecmātes Lailas Budrēvicas pirmā bērniņa gaidībās,
– pie viņas es jutos aprūpēta un vienmēr gaidīta.
Tas manī rosināja domu, ka tieši tā es gribētu
pavadīt savu darba dienu un tieši tas mani
darītu laimīgu. Uzsākot strādāt kā vecmāte,
pārliecība apstiprinājās. Jelgavas pilsētas slim-

nīcas Dzemdību nodaļā sāku strādāt tūlīt pēc
studijām – 2000. gadā – un jau 19 gadu pieņemu
dzemdības, bet 15 gadu aprūpēju un ik dienu
vadu ap 30 topošo māmiņu grūtniecību. Esmu
sava darba fanātiķe. Neskaitu darba stundas
un saprotu, ka arī pēc darba dienas slimnīcā
mans darbs nebeidzas, jo atbalsts grūtniecei ir
nepieciešams arī ārpus pieņemšanas un man
ir jābūt sasniedzamai jebkurā mirklī. Lielākais laimes brīdis manā darbā ir mirklis, kad
saņemu zvanu vai īsziņu no jaunās ģimenes, ka
mazulis sagaidīts un viss ir kārtībā. Es cenšos,
lai katra māmiņa grūtniecības laikā justu, ka
viņa ir īpaša, gaidīta, un viņas rūpes vienmēr
tiktu uzklausītas. Liels paldies Jelgavas slimnīcas atbalstošajai komandai, kas ir neatverams
palīgs. Lai visiem laba veselība un jelgavnieku
ģimenēs dzimst bērniņi!»

Ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

AUGSTĀKIE APBALVOJUMI
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«Acīmredzot cilvēki uzskata, «Ar Jelgavas pili esmu saaugusi
ka esmu izdarījis ko vērtīgu» un cenšos to popularizēt,
piešķirot savu stāstu»
GODA
RAKSTS

par augstu
profesionālo
meistarību un
ieguldījumu
sabiedrības,
kultūras un
izglītības
jomā Jelgavā

JURIS ZĒBERGS, fotogrāfa amata
meistars:
«Patiesībā pēc dabas esmu diezgan kautrīgs
un atturīgs un man nepatīk dižoties ar saviem
darbiem, bet visu labāk jau vienmēr redz kāds
no malas. Acīmredzot cilvēki uzskata, ka esmu
izdarījis ko vērtīgu, lai mani šādā veidā paslavētu. Paldies! Mans galvenais uzdevums šajā
dzīvē allaž ir bijis veidot labu un kvalitatīvu
fotogrāfiju. To cenšos parādīt arī skatītājiem.
Pērn, Latvijas simtgades gadā, Jelgavā un
tuvākajā apkārtnē man notika 20 izstādes.
Neslikti! Savu pienesumu esmu devis arī
Jelgavas pilsētas svētkiem – kopš pagājušās
nedēļas Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā ir
skatāma mana fotoizstāde «Dabas prelūdijas», un šonedēļ tiek atklāts mans jaunākais
veikums. No trešdienas izstādi «Ieskaties
Jelgavā!» var novērtēt Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, bet 26. maijā
pulksten 14 durvis vērs manu darbu izstāde
«Attiecības» Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Jau
15 gadu es uzticīgi veidoju kalendāru ar Jelgavas bildēm dažādos gadalaikos – ir mainījies

GODA
RAKSTS

par
ilggadēju un
profesionālu
darbu
Jelgavas un
Zemgales
kultūras
mantojuma
popularizēšanā
kalendāra formāts, izmērs, veidols, tirāža, bet
ideja – parādīt Jelgavu – palikusi nemainīga.
Lai gan pilsētu fotografēju jau vairākus gadu
desmitus, tikai tagad varu teikt, ka tā ir kļuvusi pateicīga fotografēšanai. Atceros laiku,
kad pilsētas smukumbildes sanāca tikai tad,
ja ar ceļamkrānu pacēlās mazliet augstāk, bet
šobrīd teju uz katra stūra ir kas fotogrāfijā
iemūžināms. Tas arī mani mudina vairāk
fotografēt Jelgavu – tā ir gaiša, ziedoša, zaļa
un piesaistoša. Mani uzrunā dažādi smalkumi,
kam ikdienā cilvēks, garām skrienot, nepievērš lielu uzmanību, tieši tāpēc es daudz staigāju kājām – lai visu pamanītu. Īpaši mīļš man
ir Jelgavas pils parks, kur katru reizi atrodu
ko jaunu un neredzētu. To es varu fotografēt
visos gadalaikos, un man pat bija kalendārs,
kurā iekļautas sešas bildes ar Jelgavas pils
parku dažādos gadalaikos. Pieļauju, ka vēl
viens no maniem ieguldījumiem pilsētai ir sabiedrības izglītošana – pie manis ir skolojušies
un padomu neesmu liedzis daudziem, tostarp
tiem fotogrāfiem, kuri šobrīd strādā mūsu
pilsētā, bet jau šomēnes pie manis darbu sāks
pieci praktikanti.»

«Es piedalos vēstures
glabāšanas procesā»
GODA
RAKSTS

par mūža
ieguldījumu
Latvijas un
Jelgavas
kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanā

JĀNIS VILKS, kolekcionārs:
«Grāmata ir liela vērtība, jo tā uzkrāj mūsu
vēsturi, bet es tikai piedalos šīs vēstures glabāšanas procesā, mājās ierīkojot savu bibliotēku.
Jau vairāk nekā 60 gadu vācu izdevumus, ko
sarakstījuši latvieši un kuros rakstīts par
Latviju, latviešiem. Mani visos laikos īpaši
saistījuši tieši mūsu pilsētā iespiestie darbi
– manā kolekcijā varētu būt ap 500 Jelgavā
izdotu grāmatu, bet kopējais krājums mērāms tūkstošos dažādu iespieddarbu. Gribas
domāt, ka man ir viena no bagātākajām veco
grāmatu kolekcijām. Senākais izdevums tajā
ir 1584. gadā izdots «Rūsova hronikas» pirmizdevums. Es jau smejos, ka mājās vairs īsti
nav kur apgriezties, tomēr joprojām priecājos
par katru jaunieguvumu, kas papildina manu
kolekciju. Ik pa laikam šos retumus gribas
parādīt citiem, tāpēc labprāt piekrītu izstāžu
rīkošanai, – ne tāpēc, lai lielītos, bet lai cilvēkiem dotu iespēju redzēt oriģinālu, kam,
manuprāt, ir augsta pievienotā vērtība. Mani
gan apbēdina fakts, ka cilvēkiem mūsdienās
grāmata ir mazā vērtē. Tas neattiecas tikai uz
lasīšanu, bet arī uz izstādēm – ir grūti skatītāju piesaistīt. Mana paaudze ir izaugusi ar

GINTA LINĪTE, Jelgavas pils muzeja
vadītāja:
«Es jūtos šai vietai piederīga. Mani vecāki
savulaik iepazinās Jelgavas pilī, mācoties
akadēmijā, un vēlāk abi pilī arī strādāja. Tā
ar to Jelgavas pili esmu saaugusi un cenšos to
popularizēt, piešķirot savu stāstu. Jelgavas
pils ir unikāls arhitektūras piemineklis ne
tikai Jelgavas, bet visas Latvijas kontekstā,
turklāt tieši no šīs vietas sākās mūsu pilsēta,
tāpēc ir liels gods šeit strādāt. Šobrīd Jelgavas pils muzejā redzamais, protams, nav tikai
mans nopelns, bet arī to cilvēku, kas no 1957.
gada, kad sākās Jelgavas pils atjaunošana,
vāca palikušās liecības. Man atliek tās turēt
godā, sargāt un piešķirt tām stāstu. Jelgavas
pils muzeju vadu kopš 1997. gada, kad uz to
pārnācu strādāt no Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja. Jā, tieši tur es
guvu pirmo pieredzi muzeja darbā, iemācījos
pamatus. Muzeja direktore Gita Grase bija

mana pirmā skolotāja un joprojām ir ļoti
liels atbalsts. Es jūtu, ka esmu īstajā vietā,
lai gan šis darbs nav ne labi atalgots, ne
sevišķi prestižs, taču muzejnieki ir gudri un
inteliģenti cilvēki. Ja citi saka, ka viņi iet uz
darbu, es vienmēr saku, ka eju uz pili. Tā ir
lielākā celtne mūsu pilsētā, pašā Lielupes
krastā, un diendienā man blakus ir LLU
studenti un pasniedzēji. Es patiesi lepojos
ar to, ka strādāju pilī, turklāt Jelgavas pils
ir lielāka par Rundāles pili, kas bija tikai
hercoga vasaras rezidence, un tā ir vienīgā
pils Latvijā, kurā atrodas augstskola ar senām tradīcijām. Tieši šo unikalitāti es vienmēr arī uzsveru muzeja ciemiņiem. Esmu
ārkārtīgi priecīga, ka pēc daudziem gadiem
mans muzejs ir piedzīvojis remontu, tagad
tikai atliek to apdzīvot un moderni iekārtot.
Pilsētniekiem vēlu, lai mēs ne tikai viesiem
rādītu, cik skaista ir mūsu pilsēta, bet arī
paši ikdienas steigā atrastu laiku novērtēt
to, kas mums dots.»

«Daru man uzticēto ar
lielu atbildību pret pilsētas
iedzīvotājiem»
GODA
RAKSTS

par
nozīmīgu
ieguldījumu
Jelgavas
pilsētas
centralizētās
siltumapgādes
sistēmas attīstībā,
efektivitātes
grāmatām, zina, kas tā par bagātību, taču, kad uzlabošanā un
jaunākiem pajautā, kādu grāmatu pēdējo izla- pilnveidošanā
sīja, viņi brīnās un smaida. Internets šobrīd ir
pārņēmis visu. Jā, arī tā ir milzīga bagātība,
taču mēs nereti nemākam to izmantot, lai
kļūtu inteliģentāki. Bieži novēroju situāciju,
kad vērtīgas grāmatas tiek vienkārši izmestas,
un tad sāp sirds. Taču man interesē ne tikai
grāmatas, bet arī avīzes un žurnāli. Manuprāt,
avīzes ir dzīves dienasgrāmata, pirmavots, kas
visātrāk pavēsta par apkārt notiekošo. Tās ir
jāsaglabā tāpēc vien, lai zinātu kaut vai to,
kas pirms gada pilsētā un valstī notika. Grāmatas un avīzes ir mana otrā dzīve, bet savu
ieguldījumu pilsētai esmu devis vēl kādā jomā,
proti, 10 gadu nostrādāju par «Latvijas gāzes»
Jelgavas iecirkņa vadītāju. Mani šajā amatā
ievēlēja kolēģi, un tieši manā laikā tika radīta
bāze 4. līnijā, kur izveidojām tolaik modernu
tenisa laukumu, uz kuru trenēties brauca
pilsētas bērni, un vairākus gadus pie mums
notika Jāņu nakts tenisa turnīrs pieaugušajiem. Paldies Jelgavas pilsētas bibliotēkai un
tās vadītājai Lāsmai Zariņai, kura mani šim
apbalvojumam izvirzīja. Bet jelgavniekiem
gribu vēlēt, lai lasa grāmatas, cik spēdami, un
nežēlojas par dzīvi!»

JĀNIS ZVIRBULIS, SIA «Fortum
Jelgava» Siltumapgādes servisa
vadītājs:
«Man pašam visvairāk patīk sajūta, kad
kaut ko daru, viss izdodas un varu atviegloti
nopūsties, kad tas paveikts. Esmu darītājs
un pateicības nekad negaidu, bet paldies
par mana darba novērtējumu. Šis ir augsts
uzticības apliecinājums no Jelgavas pilsētas.
Man gan šķiet, ka šo apbalvojumu vairāk ir
pelnījuši īstie jelgavnieki – cilvēki, kuri šeit
dzimuši un dzīvo. Es esmu rīdzinieks un
vairāk nekā 10 gadu ik dienu mēroju ceļu
no Rīgas uz Jelgavu un atpakaļ, lai šeit strādātu, darot man uzticēto pēc labākās sirdsapziņas un ar lielu atbildību pret Jelgavas
iedzīvotājiem. Kopā ar savu 15 cilvēku lielo
komandu gādājam par to, lai pilsētnieki saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu – siltumu un
karsto ūdeni. Manas nodaļas pārziņā ir 450
siltumpunkti, 77 kilometrus gara siltumtrase
un 670 siltuma skaitītāji. Siltumapgādes sis-

tēma pilsētā ir ļoti svarīgs organisms – gluži
kā cilvēkam asinsvadi –, un par to ir jārūpējas ar lielu atbildību. To arī cenšos darīt. Man
Jelgava ļoti patīk, jo tā ir zaļa un uz attīstību
vērsta pilsēta. Jāatzīst, ka dažkārt mazliet
nožēloju, ka savulaik nemācījos studentu pilsētā, taču uz to mudinu savus mazbērnus, jo,
manuprāt, Jelgavā ir plašas iespējas saņemt
kvalitatīvu izglītību un atrast darbu. Arī es
cenšos dot savu artavu jaunā darbaspēka
sagatavošanā, praksē ņemot gan Jelgavas
tehnikuma, gan LLU audzēkņus. Savā darbā
esmu novērojis, ka jelgavnieki ir atsaucīgi
un reizē prasīgi, turklāt ļoti seko līdzi visam
pilsētā notiekošajam. Tas ir tikai apsveicami,
jo apliecina viņu piederību pilsētai. Jāatzīst,
ka «Fortum Jelgava» strādāšu vēl tikai līdz
šīs vasaras beigām, bet tad došos pelnītā
atpūtā, taču līdz tam man ir jāierāda amats
manam sekotājam.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš
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Gada sportiskākā komanda

Par programmas
«Bērnu
vieglatlētika» pirmās
sezonas
uzvarētājiem kļuvusi Jelgavas 4. vidusskolas otro klašu komanda, kas atzīta
par Gada sportiskāko komandu Latvijā.
Sacensību finālā piedalījās 20 otro klašu
komandas, tostarp no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un 4. vidusskolas,
sacenšoties 10 stafetēs, piemēram,
lēkšanā ar lecamauklu, šķēpu mešanā,
izturības skrējienā. Programmu īsteno
Latvijas Vieglatlētikas savienība kopā ar
uzņēmumu «Maxima Latvija» un Latvijas Sporta federāciju padomi.
Foto: publicitātes

Aizvada divas spēles

FK «Jelgava» aizvadījis divas «Optibet»
Virslīgas spēles. 17. maijā mūsu komanda izbraukumā tikās ar FK «Liepāja»
un ar rezultātu 0:1 bija spiesta atzīt
liepājnieku pārākumu. Šī spēle bija
īpaša ar to, ka nu jau galveno treneru
lomās spēlē tikās kādreizējais skolotājs
Aleksandrs Starkovs, liepājnieku galvenais treneris, un viņa audzēknis Marians
Pahars, jelgavnieku galvenais treneris.
Savukārt 21. maijā jelgavnieki savā
bāzes laukumā uzņēma FK «Spartaks»
un ar 0:3 atzina viesu pārākumu. «Jau
ilgāku laiku cīnāmies ar traumām un
nevaram spēlēt optimālā sastāvā,» pēc
spēles ar «Spartaku» rezumēja mūsu
komandas treneris M.Pahars. Nākamā
spēle FK «Jelgava» būs 31. maijā pulksten 19.30 izbraukumā pret FK «Metta».

Notiks bezmaksas florbola
un futbola spēles
 Anastasija Miteniece

Arī šovasar bērni un jaunieši
vecumā no septiņiem līdz
25 gadiem aicināti piedalīties bezmaksas turnīros
«Basta floorball» un «Basta
football». Šosezon pirmās
florbola sacensības notiks 5.
jūnijā pulksten 16 Jelgavas 5.
vidusskolas stadionā.
«Pērn florbola un futbola turnīri
guva ļoti lielu atsaucību – aktīvi pavadīt brīvo laiku ieradās gan tie bērni
un jaunieši, kuri šajos sporta veidos
ir iesācēji, gan tie, kuri tajos trenējas.
Arī šogad piedalīties turnīros aicinām
ikvienu interesentu, neatkarīgi no
prasmēm un fiziskās sagatavotības,»
saka Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciālists Oskars Šulcs,
papildinot, ka pasākums ir bez maksas
un arī inventārs dalībniekiem tiks no-

drošināts. Apmeklētājiem līdzi jāņem
vien ērti sporta apavi.
«Basta floorball» turnīri Jelgavas 5.
vidusskolas stadionā notiks 5. un 20.
jūnijā, 4. un 18. jūlijā, kā arī 1. un 15. augustā, savukārt «Basta football» turnīri
– 12. un 27. jūnijā, 11. un 25. jūlijā un 8.
un 22. augustā. Taču šogad remontdarbu
dēļ mainīta futbola sacensību norises
vieta – tās notiks Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra stadionā.
Spēles sāksies pulksten 16, bet komandu
reģistrācija notiks stundu pirms sacensībām – no pulksten 15 – stadionā.
Turnīri abos sporta veidos risināsies
trīs vecuma grupās: vecākajā grupā
(1993.–2001. gadā dzimuši spēlētāji),
vidējā grupā (2002.–2006. gadā dzimuši
spēlētāji) un jaunākajā grupā (2007.–
2011. gadā dzimuši un jaunāki spēlētāji).
Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Futbola
federācijas Zemgales futbola centru un
biedrību «FK JeNo».

Apkopoti peldētāju
augstvērtīgākie rezultāti
 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļā norisinājās Jelgavas vasaras
čempionāts peldēšanā, pēc
kura Jelgavas Specializētā peldēšanas skola (JSPS)
apkopojusi šā gada pirmās
puses augstvērtīgākos savu
audzēkņu rezultātus.

gadā) sasniedza jaunu rekordu 50 metros tauriņstilā 9–10 gadu vecuma grupā
(Jura rezultāts – 35,32 sekundes), savukārt Kristians Brenčs (dzimis 2006.
gadā) ir Jelgavas jaunais rekordists 100
metros uz muguras 11–12 gadu vecuma
grupā (Kristiana rezultāts – 1:08,89
minūtes). Sacensību laikā pirmo reizi
III sporta klases normatīvu izpildīja
Gļebs Petrils.
«Tradicionāli pēc vasaras čempionāta apkopojam audzēkņu augstvērtīgākos rezultātus, izvērtējot startus visās
sacensībās no janvāra līdz šim čempionātam,» norāda JSPS direktore Zelma
Ozoliņa. Vērtējot pēc FINA punktiem,
šogad augstvērtīgāko rezultātu uzrādījis Didzis Rudavs 50 metros brasā
50 metru baseinā, nopeldot distanci
28,68 sekundēs un izcīnot par to 740
punktus.

Jelgavas vasaras čempionātā piedalījās 158 sportisti – JSPS pārstāvēja 140
peldētāji, vēl bija viesi no Rīgas Olimpiskā sporta centra, Ķīpsalas, Ziepniekkalna un Jūrmalas. Divu dienu laikā
Jelgavas peldētāji izcīnīja astoņas zelta,
sešas sudraba un 12 bronzas medaļas.
Lai popularizētu tauriņstilu, kas Latvijā nav pārāk iecienīts, JSPS jau gadus
20 pasniedz speciālu kausu ātrākajiem
šajā distancē. Šogad
atsevišķs kauss tika
JSPS audzēkņu augstvērtīgākie rezultāti
paredzēts jaunāka2019. gada 1. pusgadā
jiem peldētājiem
50 metru distancē Vieta
Sportists
Distance
Rezultāts
FINA
un ātrākajam ab(baseina garums)
(laiks)
punkti
solūtajā vērtējumā 1.
Didzis Rudavs
50 m brass (50 m)
28,68 sek.
740
100 metru distancē. 2.
Jevgeņijs Boicovs
50 m brīvais stils (50 m)
29,09 sek.
709
Kausu 2007. gadā
3.
Kristers Gromovs
50 m brass (50 m)
29,65 sek.
670
dzimušo un jaunā4.
Elīza Lagzdiņa
50 m brass (50 m)
33,88 sek.
653
ku sportistu grupā
Emīls Dūmiņš
100 m brīvais stils (50 m) 54,09 sek.
652
izcīnīja JSPS au- 5.
Maksims Ņikitins
50 m uz muguras (50 m)
27,77 sek.
645
dzēkņi Nikola Elpe 6.
100 m brass (50 m)
1:14,31 min. 642
un Roberts Lej- 7./8. Jana Dobrjanska
nieks. Absolūtajā 7./8. Jēkabs Audzēvičs 400 m brīvais stils (50 m) 4:15,06 min. 642
vērtējumā 100 met- 9.
Anete Meja Kalniete 100 m brīvais stils (50 m) 1:00,82 min. 614
ros tauriņstilā labā- 10.
Sergejs Židkovs
100 m brīvais stils (50 m)
55,21 sek.
613
kais bija jelgavnieks 11.
Andris Skuja
100 m brīvais stils (50 m) 55,34 sek.
609
Jevgeņijs Boicovs.
12.
Kristaps Kalniņš
100 m brīvais stils (50 m)
55,55 sek.
602
Jāpiebilst, ka šaGermans Golcvarts
200 m brass (25 m)
2:22,96 min. 597
jās sacensībās labo- 13.
Renāte Artamonova 50 m brīvais stils (50 m) 28,27 sek.
586
ti arī divi Jelgavas 14.
15.
Iļja
Boicovs
200
m
komplekss
(50
m)
2:16,29
min.
585
rekordi: Juris KalLaura Šinkus
50 m uz muguras (50 m) 32,38 min.
583
nietis (dzimis 2009. 16.

SPORTS
Iegūst starptautisku
sertifikātu

Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas akadēmiskās
airēšanas trenere Agita
Puriņa absolvējusi starptautisko treneru tālāk
izglītības programmu
ICECP Delaverā, ASV.
Tas bija iespējams, pateicoties piešķirtajai
olimpiskās solidaritātes stipendijai. Kursa
darbu viņa rakstīja par motivācijas lomu
panākumu sasniegšanā airēšanas sportā.
Darbu prezentācija un sertifikātu saņemšana notika Starptautiskās olimpiskās
komitejas mītnesvietā jeb olimpiskajā
galvaspilsētā Lozannā, Šveicē. Jāpiebilst,
ka A.Puriņa ir viena no astoņiem Latvijas
treneriem, kas absolvējuši programmu ar
olimpiskās solidaritātes stipendiju.

Ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Ķers Lielupes zandartu

1. jūnijā notiks makšķerēšanas sacensības no laivām «Lielupes zandarts».
Dalībnieku reģistrācija būs sacensību
dienā no pulksten 5 norises vietā –
Jelgavas novada Valgundes pagasta
Vītoliņos, 1 km no Iecavas ietekas
Lielupē pa straumi uz leju (Lielupes
labajā krastā). Startēt var komandā
(laivā divi cilvēki) vai individuāli (laivā
viens cilvēks). Makšķernieki sacentīsies
divos etapos: no pulksten 6 līdz 10.30
un no 12 līdz 16. Pēc katra tiks svērtas
zivis un dalībnieki sarindoti vietu secībā. Kopvērtējumu noteiks, summējot
vietas abos posmos, bet par lielāko
noķerto zandartu būs speciāla balva.
Sacensības organizē makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši» sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Izpilda Eiropas olimpiskā
festivāla normatīvu

Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta
skolas audzēkne
Māra Anna Zīverte Rīgas atklātajā
čempionātā, kas
norisinājās aizvadītās nedēļas nogalē, U-18 grupā izcīnījusi zelta godalgu
400 m skrējienā (rezultāts – 57,52
sekundes) un 400 m barjerskrējienā.
Turklāt barjerskrējienā viņa izpildīja
normatīvu – finišēja 1:01,25 minūtēs
–, lai pretendētu uz iekļūšanu Latvijas
izlases sastāvā, kas jūlijā piedalīsies
Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā
Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.
Foto: athletics.lv/Jānis Pinkulis

Starptautiskajā badmintona
turnīrā būs pārstāvēta arī Jelgava

Pauls Eliass Rozenvalds ir vienīgais
jelgavnieks, kurš startēs starptautiskajā badmintona turnīrā «Yonex
Latvia International», kas no 30.
maija līdz 2. jūnijam norisināsies
Zemgales Olimpiskajā centrā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

kopā ar siguldieti Artu Priednieci,
pirmā spēle būs 31. maija rītā. Bija
Jau pēc nedēļas, 30. maijā,
plānots, ka Pauls Eliass startēs arī
ar kvalifikācijas kārtas spēvīriešu dubultspēlēs, bet viņa pārilēm Zemgales Olimpiskajā
nieks no Liepājas ir guvis traumu.
centrā sāksies pasaules
Tā kā šī turnīra nolikums nepieļauj
reitinga badmintona turpieteiktā sportista aizstāšanu ar citu,
nīrs «Yonex Latvia Internašoreiz vīriešu dubultspēles ies secen,»
tional», kam pieteikušies
stāsta turnīra direktors Kristians
262 spēlētāji no 40 valstīm.
Rozenvalds.
Pirmo reizi starp dalībniePasaules reitinga badmintona
kiem būs arī sportists no
turnīrs notiks no 30. maija līdz 2.
Jelgavas – Jelgavas 4. vijūnijam. Sacensību dalībnieki spēlēs
dusskolas 8. klases audzēksešos kortos, no kuriem viens būs
nis Pauls Eliass Rozenvalds.
nosaukts nesen ugunsgrēkā cietušās
Parīzes Dievmātes katedrāles vārdā
Starptautiskais badmintona tur- (Notre-Dame). To rotās Latvijas
nīrs Jelgavā notiks ceturto reizi, bet
šogad mainīta tā norises vieta – sacensības tiks aizvadītas Zemgales Olimpiskajā centrā. Pasaules badmintona
federācija ir apstiprinājusi turnīra
dalībnieku sarakstu – tam pieteikušies 262 spēlētāji no 40 valstīm, tajā
skaitā arī no tādām tālām valstīm kā
Čīle, Peru, Dominikāna, Trinidada
un Tobago, ASV, Austrālija, Malaizija,
Indija un Bahreina. Vislielāko delegāciju uz turnīru ir pieteikusi Polija – 32
spēlētājus –, no Igaunijas pieteikti 20
badmintonisti, no Zviedrijas – 19, no
Norvēģijas – 18.
Plānots, ka Latviju pārstāvēs 29
spēlētāji, starp kuriem pirmo reizi
būs arī sportists no Jelgavas – 4. vidusskolas 8. klases skolnieks P.E.Rozenvalds, kurš jau vairākus gadus sevi
labi apliecina Latvijas mērogā savā
vecuma grupā un arī startējot kopā
ar vecākiem sportistiem. «Pirmais
pārbaudījums Paulam Eliasam būs
jau 30. maija rītā, vīriešu vienspēļu
kategorijā tiekoties ar spēcīgu pretinieku no Igaunijas. Savukārt jauktajās dubultspēlēs, kur viņš startēs

Badmintona federācijas rīkotajā konkursā iesūtītie zīmējumi. Gan turnīra
dalībnieki un apmeklētāji klātienē,
gan ikviens interesents interneta
vietnē foto.inbox.lv varēs nobalsot
par zīmējumu, kurš uzrunājis visvairāk. Visvairāk balsu saņēmušo
darbu autori tiks pie balvām. Tāpat
turnīra laikā plānoti dažādi konkursi
skatītājiem, semināri badmintona
treneriem un tiesnešiem. Skatītājiem
ieeja turnīrā ir bez maksas.
Badmintona turnīru «Yonex Latvia International» atbalsta sporta
inventāra ražotājs «Yonex», Latvijas
Sporta federāciju padome un Jelgavas
pilsētas pašvaldība.

Ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Outsourcing without
the Compromises

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
Piedāvājam:
• bruto stundas likmi 6–8 EUR atkarībā no prasmēm un
iemaņām, papildus arī piemaksu par darba rezultātiem;
• apmācību, ja tāda nepieciešama, pirms uzņēmuma
nodrošinātās starptautiskā metinātāja sertifikāta
nokārtošanas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba
dienas un iespēju pievienoties veselības apdrošināšanas polisei pēc pārbaudes laika;
• labus darba apstākļus un nepieciešamos individuālos
darba aizsarglīdzekļus;
• darbavietu Dobelē ar nodrošinātu bezmaksas transportu darbiniekiem maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava;
• darbu darba dienās divās maiņās – no plkst.6.15 līdz
15 un no 15.15 līdz 24;

aicina darbā METINĀTĀJUS(-AS).

• vienmēr laikā izmaksātu algu, nomaksātus nodokļus,
visas sociālās garantijas, apmaksātu četru nedēļu ikgadējo atvaļinājumu, likumdošanā noteiktās apmaksātās
papildbrīvdienas.
Uzņēmuma darbinieki un viņu ģimenes ir vienas no mūsu
pamatvērtībām, tādēļ tradicionālos komandas saliedēšanas pasākumus organizējam darbiniekiem ar iespēju
ņemt līdzi dzīvesbiedrus un bērnus – gan uz ikvasaras
spartakiādi, gan Ziemassvētku eglītēm ar dāvanām un
paciņām darbinieku bērniem. Arī uz ikgadējo Ziemassvētku balli aicinām darbiniekus kopā ar dzīvesbiedriem.
Gaidām tavu pieteikumu
pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 63781825, 28626844.

www.jelgavasvestnesis.lv
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PAZIŅOJUMI
Būvmateriālu veikals «Pilsēta»
(reģ.Nr.40003948365)
savai komandai aicina pievienoties

PĀRDEVĒJU KLIENTU KONSULTANTU(-I).
Mēs piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• iegūt jaunas zināšanas;
• jūsu pieredzei atbilstošu atalgojumu;
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā.
Pienākumi:
• konsultēt un apkalpot klientus;
• rūpēties par preču izvietojumu un kārtību veikalā.
Prasības:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• augsta atbildība un spēja strādāt komandā;
• pozitīva attieksme;
• latviešu un krievu valodas zināšanas.
Atalgojums – no 4,40 EUR/st. (bruto).
CV sūtīt pa e-pastu ivars.gutmanis@bvp.lv.
Tālrunis 26666616.

AS «G4S Latvia»

Meklē darbu

ĒKAS DEŽURANTUS(-ES) Rīgā.

Meklēju jebkādu darbu jūsu vasarnīcā. Priekšroku dodu zāles pļaušanai.
T.29726383.

(reģ.Nr.40103058465)
aicina darbā

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu (no 2,90 līdz 3,10 EUR/h (bruto));
• visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• apmaksātas pusdienas (mazumtirdzniecībā);
• bezmaksas formas tērpu.
Prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vēlme strādāt apsardzē.
SVARĪGI! Darbiniekiem no reģioniem apmaksājam
dzīvesvietu un transporta izdevumus.
Pieteikties pa tālruni 27807264
vai e-pastu cv@lv.g4s.com.

Atvadu zvans nopelniem bagātajai skolotājai

ZENTAI BRIĢEI

(25.04.1928.–17.05.2019.)
Pēc gara un skaista pedagoģiskā darba mūža
17. maija tumšākajā nakts stundā mūžībā devusies
pirmā Jelgavas Sanatorijas internātskolas direktore
Zenta Briģe. Atvadīšanās no viņas notiks ceturtdien, 23. maijā, pulksten 15 Baložu kapu kapsētas
Sēru namā.
Lai izšķir laiks, cik vērti esam mēs,
Ko nopels, samīs, varbūt paslavēs...
Šīs dzejnieces Ginas Vallietes dzejas rindas likušas
aizdomāties par cienījamās, pirmās, ilggadējās Jelgavas Sanatorijas internātskolas direktores Z.Briģes
darba mūžu.
Z.Briģe (Hāne) dzimusi 1928. gada 25. aprīlī Jelgavā Roberta un Annas
Hānu ģimenē.
Darba gaitas pēc Jelgavas Pedagoģiskās skolas beigšanas viņa uzsāka Jelgavas 2. vidusskolā kā pirmo četru klašu skolotāja, paralēli studējot Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē, kuru beidza 1954. gadā. Vēlākos gados
strādāja par Jelgavas pilsētas un rajona Izglītības pārvaldes vadītāju, bijusi
Jelgavas pilsētas Pedagogu biedrības priekšsēdētāja un Jelgavas pilsētas
Zinību biedrības priekšsēdētāja vietniece. Kopš 1961. gada – Jelgavas Sanatorijas internātskolas direktore.
Jau no pirmajām skolas pastāvēšanas dienām Z.Briģe mācīja saviem
skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, ka skola ir viņu otrās mājas un par
mājām ir jārūpējas, tās ir jāmīl un ar tām jālepojas. Z.Briģe ievadījusi darba
gaitās daudzus jaunos skolotājus, nododot viņiem savu pieredzi, iedrošinot.
Vienmēr interesējās par audzēkņu turpmākajām darba gaitām un lepojās
ar viņu panākumiem. Direktore darīja savu darbu pēc labākās sirdsapziņas,
būdama godprātīga un nelokāma savās prasībās arī pret sevi pašu.
Z.Briģe vienmēr bija jautra, dzīvespriecīga, viņai patika mūzika, dziesmas,
patika uzņemt ciemiņus – tie vienmēr bija mīļi gaidīti –, sirdi sildīja gaišās
tikšanās reizes un sarunas.
Z.Briģe, 1984. gadā aizejot pensijā, turpināja strādāt skolā, mācot savu
mīļo priekšmetu – ģeogrāfiju.
Vēl pirms gada Z.Briģe ar lielu entuziasmu nūjoja, izstaigāja skolas
teritoriju, apskatīja un novērtēja jauno sporta laukumu, skolas internātu,
vajadzības gadījumā izteica savu profesionālo vērtējumu un kopā ar mīļajiem cilvēkiem atzīmēja savu 90. dzimšanas dienu.
Atmiņas paliek, paliek visiem tiem, kuri bija satikuši un bija tuvi Jelgavas
Sanatorijas internātskolas direktorei Z.Briģei.
Mums visiem pietrūks šīs izcilās pedagoģes, sirsnīgā un vienkāršā cilvēka
– Z.Briģes. Mūžīga gaisma lai spīd, viņai staigājot mūžības ceļu!
Patiesā cieņā – Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes
«Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs» centra kolektīvs
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Vīrietis (60) meklē darbu celtniecībā.
Ir autovadītāja apliecība
(B, C, E kategorija).
T.20525623.
Būvinženieris Ivars Lasis
meklē darbu projektēšanā.
T.26395876.

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) aicina
darbā jauku, radošu pirmsskolas izglītības skolotāju. Piedāvājam darbam
labu un atbilstošu vidi, lieliskus kolēģus,
atalgojumu 820 eiro (par 1 slodzi).
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu
sanita_viluma@inbox.lv vai zvanīt
pa tālruni 26123171 (vadītāja).
SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151)
piedāvā darbu kvalificētām(-iem)
šuvējām(-iem) vai māceklēm(-ļiem)
(ar priekšzināšanām) trikotāžas apģērbu
šūšanā. Darba apmaksa –
sākot no 500 EUR – ir atkarīga
no paveiktā darba apjoma un kvalitātes.
Ir iespēja strādāt nepilnu darba dienu.
Darba laiks – no plkst.7.30 līdz 16.45.
Pieteikties, zvanot pa tālruni 29547628,
personīgi ierodoties K.Barona ielā 8,
Jelgavā, vai arī CV sūtot pa e-pastu
maritesia@inbox.lv.
Ozolnieku novada pašvaldības
SAC «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
piedāvā darbu medicīnas māsai(-am)
uz nenoteiktu laiku (viena slodze).
Jābūt māsu reģistrā. Plānotais atalgojums – 750 EUR (bruto). Pieteikties
pa e-pastu diana.valtere@ozolnieki.lv.
T.63050449, 63022863.

Dažādi
Aicinām vecākus pieteikt bērnus individuālajām Montesori nodarbībām, lai
palīdzētu bērniem kļūt patstāvīgiem un
neatkarīgiem. Nodarbības notiks
SIA «Mītavas Elektra» PPII «Varavīksne»
Vaļņu ielā 6. Sīkāka informācija –
pa tālruni 29337554.

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
(Ā.Elksne)
Skumju brīdī esam kopā
ar tuviniekiem, atvadoties
no skolotājas bijušās Jelgavas
1. sanatorijas internātskolas
direktores Zentas Briģes.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS LIEPA (1941. g.)
GENĀDIJS SAĻVA (1968. g.).
Izvadīšana 23.05. plkst.13 Meža kapsētā.
MIRDZA VELTA STRAUTMANE (1931. g.).
Izvadīšana 24.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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Baznīcu naktī pulcēs
trīs Jelgavas dievnami
 Jana Bahmane

7. jūnijā Latvijā notiks
Baznīcu nakts, kad savas
durvis interesentiem vērs
Latvijas dievnami. Mūsu
pilsētā Baznīcu naktī gaidīs Bezvainīgās Jaunavas
Marijas Romas katoļu katedrāle, Jelgavas Baptistu
baznīca un Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas
Jelgavas draudze, aicinot
izzināt dievnamu vēsturi,
baudīt mūziku un nesteidzīgu kopā būšanu.
Jelgavas katoļu katedrālē Katoļu
ielā 11 pasākumu pulksten 18 ievadīs
Svētā Mise, pēc kuras būs iespēja
noklausīties lektores Daces Indrikas
lekciju par Romas katoļu baznīcas
garīdznieku tērpiem, to teoloģisko
un simbolisko nozīmi. Pulksten 20
notiks ekskursija pa baznīcu un
klosteri, varēs baudīt zupu dievnama
dārzā, bet pulksten 21 ikviens aicināts uz katedrāles kora koncertu, pēc
kura līdz pat pusnaktij varēs izbaudīt
žēlsirdības vakaru – meditatīvu pielūgsmes laiku klusumā un mūzikā.
Baznīcu nakts Jelgavas Baptistu
baznīcā Mātera ielā 54 pulksten
18 sāksies ar mācītāja uzrunu un
stāstījumu par draudzi, kas šogad
atzīmē savu 145. jubileju, un muzikālu priekšnesumu sniegs draudzes
koris, kuram šogad arī aprit 145 gadi.
Pulksten 19.15 un 21.05 apmeklētājiem būs iespēja doties ekskursijā
pa dievnama un svētdienas skolas

NOTIKUMI
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Līdz ar gaismu augt!

Foto: no «Laipas» arhīva
telpām, apskatīt kristību baseinu un
uzzināt, kas ir pagremdes kristības.
Baznīcā būs skatāma fotogrāfiju
izstāde «Svētā zeme Izraēla», kā arī
varēs nobaudīt draudzes saimnieču
gatavoto zupu un siltu tēju. Pulksten 20 gide Signe Lūsiņa Jelgavas
vēstures interesentus gaidīs uz
lekciju «Jelgavas nopostīšana», bet
mazajiem pasākuma apmeklētājiem
no pulksten 18.10 līdz 21.30 pagalmā
būs pieejamas piepūšamās atrakcijas. Tāpat draudze būs sarūpējusi
sporta aktivitātes un galda spēles,
bet vakara izskaņā – no pulksten
21.15 līdz 22.30 – ikviens aicināts uz
sadraudzību, sarunām un mūzikas
baudīšanu.
Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudzes dievnams Pētera ielā 4 Baznīcu naktī būs
atvērts no pulksten 19, un pulksten
20 ikviens aicināts uz svētbrīdi, kurā
svētrunu teiks draudzes mācītājs
Jānis Baumanis. «Pēc svētbrīža līdz
pat pulksten 22 dievnamā varēs
skatīties prezentāciju par draudzi,
tās aktualitātēm, piedalīties sarunās,  Jana Bahmane
aizlūgšanā. Ja kādam būs vēlme,
varēs individuāli aprunāties ar mā«Kolektīva 25. jubileju vēlacītāju,» norāda draudzes priekšniece
mies nosvinēt, dāvājot prieku
Sandra Kārkliņa.
ne vien sev, bet arī līdzcilvēJāpiebilst, ka šā gada Baznīcu
kiem, tādēļ 1. jūnijā, Starpnakts vienojošā tēma ir «Draudzītautiskajā bērnu aizsardzības
ba», ikvienu rosinot aizdomāties
dienā, aicinām ikvienu uz
par draudzības būtību – dalīties ar
labdarības koncertu «... līdz
otru tajā, kas pašam ir vērtīgs. Arī
ar gaismu augt...», kas veltīts
šogad pulksten 21 visi dievnami,
bērnu ar īpašām vajadzībām
kas piedalās Baznīcu naktī, aicinās
un viņu ģimeņu atbalstam.
vienoties tēvreizē un kopīgi izpildīt
Koncerts Jelgavas kultūras
mūsu valsts himnu.
namā sāksies pulksten 17, bet

pirms tā, no pulksten 15 līdz
16.30, bērni gaidīti radošajās
darbnīcās skvērā aiz kultūras
nama,» iesaistīties vidējās paaudzes deju kolektīva «Laipa»
jubilejas pasākumā aicina tā
mākslinieciskā vadītāja Mārīte
Skrinda.

Viņa atklāj, ka ideja atbalstīt ģimenes,
kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām,
radusies, pateicoties «Laipas» dejotājai
ģimenes ārstei Ilvai Koškinai, kura
strādā ar šādiem bērniem un sadarbojas
ar labdarības biedrību «Oranžais stars».
«Mums izdevās piesaistīt finansējumu
labdarības pasākuma organizēšanai,
taču, lai ne vien radītu ģimenēm svētkus, bet arī finansiāli tās atbalstītu,
uzrunājām uzņēmējus un guvām atsaucību. Daļa uzņēmēju atbalstīja ar savu
produkciju, ko izmantosim pasākumā.
Man ir gandarījums, ka cilvēki cits citam
palīdz. Es ticu, ka cilvēka gara spēks ir

neizmērojams,» vērtē M.Skrinda.
«Laipas» jubilejas koncerta pirmajā
daļā kolektīvs izpildīs savas iemīļotākās
dejas, tāpat uzstāsies «Laipas» draugi –
vidējās paaudzes deju kolektīvi «Dzīpars»
un «Mēmele», tautas deju ansambļi
«Diždancis» un «Ex Lielupe», bērnu un
jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš»
un senioru deju kolektīvs «Ozolnieki».
««Laipa» ir skaitliski neliels kolektīvs
– 27 dejotāji –, tādēļ, lai kuplinātu jubilejas koncertu, piedalīties tajā aicinājām
arī tuvākos sadraudzības kolektīvus.
Savukārt koncerta otrajā daļā kopā ar
«Vēja zirdziņa» bērniem un «Diždanci»
ļausimies gada maģiskākās dienas un
nakts burvībai, izdejojot un izdzīvojot līgosvētku sajūtas,» stāsta «Laipas» vadītāja,
piebilstot, ka koncerta otrās daļas tapšanā
lielu atbalstu snieguši horeogrāfi Dace
Adviljone un Gints Baumanis.
Bet pirms koncerta skvērā aiz kultūras
nama notiks radošās darbnīcas bērniem,
kurās varēs gan apgleznot seju, gan zīmēt
hennas tetovējumus, gan gatavot kuģīšus
no skārda bundžām, tāpat būs fotosiena,
kārumi un citi pārsteigumi. «Esam priecīgi, ka vadīt darbnīcas atsaucās pedagogi,
kuriem ir pieredze darbā ar bērniem, un
brīvprātīgie, kuri vienkārši mīl bērnus.
Tāpat esam pateicīgi par atbalstu iestādei
«Kultūra»,» papildina M.Skrinda. Ieeja
koncertā un dalība radošajās darbnīcās
būs par ziedojumiem, kas tiks novirzīti
minētajam mērķim.
««Laipa» ir enerģisks, mūžam jauns
kolektīvs. No rītiem dejotāji skrien,
vakaros nūjo, piedalās orientēšanās

un piedzīvojumu sacensībās – vairums
«Laipas» dalībnieku ir aktīva dzīvesveida
piekritēji. Mēs kopīgi dodamies pārgājienos, velobraucienos, esam ilggadēji Piena
paku laivu regates dalībnieki un laureāti.
Esam pat cits citu atbalstījuši kartupeļu
talkās,» tā M.Skrinda. Viņa norāda, ka
lielu daļu kolektīva veido precēti pāri,
kas «Laipā» dejo vairāk nekā 10, 15 un 20
gadu. «Man ir patiess prieks, ka mūsu dalībnieku bērni dejo pilsētas kolektīvos un
arī valsts vadošajos deju ansambļos. Koncertā mums būs viena īpaša deja, kurā
piedalīsies arī pašu bērni,» tā kolektīva
vadītāja, turpinot: «Koncerta moto – līdz
ar gaismu augt – simbolizē mūsu labos,
gaišos darbus, ko veicam no sirds uz sirdi.
Un tieši vasaras saulgrieži, kad diena ir
visgarākā un nakts – visīsākā, ir laiks,
kad mēs varam sevī rast visspēcīgākās
latviskuma tradīcijas un, jaunam ciklam
un dienai austot, varam līdz ar gaismu
augt – augt arī paši. Gadi iet, mainās
cilvēki, mainās daba, bet saule joprojām
aust tajā pašā pusē!»
Jāpiebilst, ka kolektīva aicinājumam
atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar
īpašām vajadzībām, atsaucās iestāde
«Kultūra», Jelgavas Pašvaldības policija,
«Kiilto», Armands Žubulis, Imants Kanaška, Aldis Knāviņš, Māris Pīlācis, «Stila
avēnija», «Silva», «Karameļu darbnīca»,
«Mr. Balloon», «Ideju studija», «Elker»,
«Jaunpils pienotava», «Media Jelgava»,
«Jelgavas tipogrāfija», «MC print»,
«Timermaņa foto», «Kanclers», «AKP
Būve», «RED Chocolate», «Parks», «Tarte», «Putni», «Milzu pārslas», «Čili pica».

Nāc uz Pilsētas svētkiem ar savu pilsētas karodziņu!
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