Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 146 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 30. maija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 108 dalībnieki.
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Smilšu festivāls ar
senās pasaules stāstu
Foto: Ivars Veiliņš

«Agrāk vairāk strādāju ar sudrabu un bronzu, pēdējā laikā veidoju arī koka un ledus skulptūras, bet šobrīd top mana pirmā smilšu
skulptūra. Gadu desmitiem ilgā pieredze tēlniecībā ļauj man izaicināt sevi ar vēl neapgūtiem materiāliem,» teic tēlnieks no Kazahstānas
Marats Gabdrahmanovs. Savā skulptūrā viņš atveido klejotājus uz kamieļa, simboliski ieskicējot Zīda ceļa tematiku un to, cik liela nozīme
Centrālajai Āzijai bijusi Eiropas un Āzijas kultūru saplūšanā. Gan viņš, gan tēlnieks Munhs Erdene Cagāns no Mongolijas šā gada festivāla tēmu «Antīkā pasaule» atklāj, ieskicējot savai kultūrai raksturīgus simbolus un tēlus. Mongolija un Kazahstāna Jelgavas festivālā
pārstāvētas pirmoreiz. Jau rīt tiks apbalvoti 13. Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla laureāti, bet novērtēt mākslinieku veikumu
Pasta salā ikviens aicināts 8. un 9. jūnijā. Jāatgādina, ka līdz 7. jūnijam ieejas biļetes var iegādāties lētāk. Festivāla programma – 7. lpp.

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Zaiga Vaita, Ingrīda Ērika Trupa, Irēna Sloga, Inta Ķince,
Liena Deičmane, Anna Gerasimjonoka, Gunta Freimane,
Edgars Rutups, Kristīne Krastiņa, Guna Čaplinska.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Pagalmu labiekārtošanai var
pieteikties līdz 29. jūlijam
 Anastasija Miteniece

Līdz šim Jelgavas pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanas programmā iesniegti projekti, kuri varētu apgūt
vien 30 procentus
šogad pieejamā finansējuma, tādēļ
šonedēļ izsludināta
trešā programmas
kārta – pagalmu lab
iekārtošanas pieteikumi tiks gaidīti līdz
29. jūlijam.
Programmas pirmās pieteikšanās kārtas laikā līdz
18. martam pašvaldības līdz
finansētajā daudzdzīvokļu
māju labiekārtošanas programmā iesniegti divi projekti,
kas pretendē uz pašvaldības
līdzfinansējumu 12 000 eiro
apmērā, savukārt otrajā kārtā – vēl divi projekti ar kopējo
finansējumu 19 935,23 eiro.
«Šobrīd aizvien nav apgūta
vairāk nekā puse pieejamā pašvaldības līdzfinansējuma, tādēļ
aicinām iedzīvotājus izrādīt
iniciatīvu un izmantot iespēju
sakārtot daudzdzīvokļu māju
pagalmus,» norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs, atgādinot, ka pastāv iespēja saņemt
konsultācijas par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu.
Jāpiebilst, ka līdz šim labiekārtošanas projektus iesnieguši Krišjāņa Barona ielas

10. nama, Pulkveža Brieža
ielas 14. nama un Katoļu ielas
19. nama dzīvokļu īpašnieki.
Viņi pretendē uz pašvaldības
līdzfinansējumu, lai izbūvētu lietusūdens kanalizācijas
tīklus, laukumu atkritumu
konteineru novietošanai, kā arī
sakārtotu iebrauktuvi.
Konkursa nosacījumi ir tādi
paši kā iepriekš: pieejamais
atbalsts darbiem, kam nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte, ir 10 000
eiro, savukārt darbiem, kam
nepieciešams paskaidrojuma
raksts, maksimālais pieejamais
atbalsta apmērs ir 2000 eiro.
Pašvaldības atbalsts nevar
pārsniegt pusi no kopējām izmaksām, izņemot gadījumus, ja
plānots sakārtot piebraucamo
ceļu, kas kopīgs vairākām mājām, – tad pašvaldības atbalsts
var būt līdz 80 procentiem no
izmaksām. Ja projektu iesniedz
vairākas mājas kopā, arī pieejamā atbalsta apmērs būs lielāks.
Ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdz
finansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai»
var iepazīties «Pilsētsaimniecības» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv. Informāciju
par pieteikuma sagatavošanu
un iesniegšanu var saņemt
pa tālruni 63084470, e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē
iestādē pirmdienās no pulksten
18 līdz 19, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63084470.

Sveikti 412 skolēni, kuru vidējā atzīme nav zemāka par 8,5 ballēm
 Ilze Knusle

Mācību gada pēdējā
dienā Jelgavā pasniegta Izglītības kvalitātes
balva 7.–12. klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem,
kuru gada vidējā atzīme nav zemāka par 8,5
ballēm. Pavisam šogad
sveikti 412 skolēni, un
tas ir lielākais skaits
kopš balvas iedibināšanas 2012. gadā. Tāpat šogad pirmo reizi
apbalvota skolniece,
kuras vidējā gada atzīme ir 10 balles.
Pamatskolas klašu grupā Izglītības kvalitātes balvu saņēma
240 skolēni, savukārt vidusskolas klašu grupā – 172. Ar absolūti
augstāko vidējo vērtējumu – 10
balles – šo mācību gadu noslēdza Jelgavas Valsts ģimnāzijas
12. klases skolniece Anastasija
Šļapina. «Vienmēr esmu labi

mācījusies, bet šogad man bija
nepieciešama pēc iespējas augstāka vidējā gada atzīme, jo tā
tiks ņemta vērā manis izvēlētajā
augstskolā,» norāda A.Šļapina,
atklājot, ka plāno studēt bioķīmiju Glāzgovas Universitātē.
Viņas mīļākie mācību priekšmeti ir matemātika un ķīmija.
«Smagāk iet ar humanitārajiem
priekšmetiem, valodām, tāpēc
tajos vairāk strādāju, cītīgāk
stundās klausījos, pierakstīju,
pārbaudījumiem rūpīgi gatavojos, kā arī vairāk mājās darīju
papildus. Savukārt, piemēram,
sportā vienkārši centos – mēģināju atkal un atkal, kamēr
sanāca,» saka Anastasija. Viņa
uzskata, ka atzīmes gan nekādi
neietekmē un neatspoguļo viņu
kā personību – tās vienkārši ir
nepieciešamība, ejot pa izvēlēto
profesionālo ceļu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, sveicot Izglītības
kvalitātes balvas saņēmējus,
uzsvēra: «Izglītības sistēmas
galvenais uzdevums ir veidot

domājošu mūsu valsts pilsoni,
vadītāju, biznesmeni, zinātnieku.
Un pilsētā plānotās un īstenotās
izglītības sistēmas reformas ir
vērstas uz izglītības kvalitātes
paaugstināšanu.»
Vidusskolas klašu grupā ar vidējo atzīmi 9,62 balles šo mācību
gadu noslēdza Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 12. klases skolnieces
Elīna Smetaņina un Amanda
Zvaigzne. «Patiesībā atzīmes ir
sekundāras, jo augstskolā, kurā
jau esmu uzņemta, tās netiek
ņemtas vērā. Vienkārši daru,
cik labi varu, kaut gan pēc gadiem mani atcerēsies nevis pēc
atzīmēm, bet pēc tā, kāds cilvēks
esmu,» spriež Amanda, kura
Stokholmas Ekonomikas skolā
plāno studēt ekonomikas zinātni un biznesu. Savukārt Elīnai,
kura Rīgas Stradiņa universitātē
studēs starptautiskās attiecības,
gada vidējā atzīme ir svarīga.
«Studiju programmā, ko esmu
izvēlējusies, bija milzīgs konkurss
– uz 38 budžeta vietām ap 250
pretendentu –, tāpēc arī apmek-

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

lēju augstskolas sagatavošanas
kursu. Tā noslēgumā komplekso
pārbaudījumu nokārtoju uz 10
ballēm, kas nebija piedzīvots
gadus septiņus astoņus, nopelnot
iespēju studēt budžeta grupā, un
tas arī bija mans mērķis,» stāsta
Elīna.
Savukārt pamatskolas klašu
grupā augstākā vidējā gada atzīme – 9,63 balles – ir Jelgavas 2.
pamatskolas 9. klases skolniecei
Darjai Antoņenko. «Es necentos
iegūt pēc iespējas augstākas
atzīmes – vienkārši labi mācos
un gatavojos iestājeksāmeniem
Rīgas Valsts 2. vidusskolā. Tā ir
skola ar matemātikas un valodu
novirzienu, tāpēc es to izvēlējos.
Savu nākotni gribētu saistīt ar
farmācijas studijām ārzemēs, tāpēc vēlos padziļināti apgūt ķīmiju
un svešvalodas,» stāsta jauniete.
Izglītības kvalitātes balva tiek
pasniegta 7.–12. klases skolēniem un profesionālās izglītības
iestāžu 1.–4. kursa audzēkņiem,
kuriem, noslēdzoties mācību
gadam, vidējā atzīme nav ze-

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Šogad pirmo reizi apbalvota skolniece ar absolūti augstāko
vidējo vērtējumu – 10 balles. Ar šādu rezultātu šo mācību
gadu noslēdza Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece
Anastasija Šļapina.
Foto: Ivars Veiliņš
māka par 8,5 ballēm. Viņi no
Jelgavas pilsētas pašvaldības
saņem naudas balvu 75 eiro.
Savukārt A.Šļapina saņēma
arī īpašu balvu – to pēc savas
iniciatīvas pasniedza A.Rāviņš,
jo viņa ir pirmā skolniece, kura
kopš balvas ieviešanas mācību

gadu noslēgusi ar vidējo atzīmi
10 balles.
Izglītības kvalitātes balva iedibināta 2012. gadā, un skolēnu skaits,
kas to saņem, aug: 2015. gadā tie
bija 134 jaunieši, 2016. gadā – 251,
2017. gadā – 313, 2018. gadā – 377,
šogad – 412.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Attēli: SIA «DO Studio» izstrādātie jaunā bērnudārza meti

Uzsāk jaunā bērnudārza
Nameja ielā projektēšanas darbus
 Kristīne Langenfelde

Noslēdzies Jelgavas
pašvaldības rīkotais
metu konkurss bērnudārza būvniecībai Nameja ielā, un
šobrīd jau uzsākta
jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes
projektēšana. Paralēli
tam pašvaldība veido infrastruktūru un
pievadceļus topošā
bērnudārza teritorijai. Jaunajā dārziņā
plānots uzņemt 360
audzēkņus.
Pieci savas jomas profesionāļi izstrādāja un konkursam
iesniedza oriģinālus un kvalitatīvus būvprojekta metus
pirmsskolas izglītības iestādes
jaunbūvei, kas nodrošina moderna, arhitektoniski augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva,
energoefektīva un funkcionāli
piemērota objekta izveidošanu
zemesgabalā Nameja ielā 30.
Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina SIA «DO Studio»
izstrādāto piedāvājumu – tas
paredz, ka katrai grupiņai
bērnudārzā būs atsevišķa ieeja
un pagalms, kā arī ģērbtuvju
un sanitāro telpu risinājumi
pie baseina.
Zemesgabals Nameja ielā 30
ar kopējo platību 60 452 kvadrātmetri pieder pašvaldībai.
Teritorija šobrīd ir neapbūvēta, tā robežojas ar 2. līniju, 3.
līniju un Nameja ielu, kā arī
savrupmāju apbūvei paredzētiem zemesgabaliem ziemeļu
pusē. Bērnudārza celtniecību
plānots uzsākt nākamā gada

otrajā pusē, un tiks uzbūvēta
pirmsskolas izglītības iestāde,
kas nodrošinās pirmsskolas
izglītības apguvi 360 bērniem,
tajā skaitā 36 bērniem ar īpašām vajadzībām. Jaunajā bērnudārzā plānotas 18 grupas,
no kurām astoņas paredzētas
bērniem vecumā no 1,5 līdz
3 gadiem, bet desmit – bērniem vecumā no 4 gadiem
līdz pamati zglītības ieguves
uzsākšanai.
Jāatgādina, ka pēdējo piecu
gadu laikā Jelgavā rekonstruēta pirmsskolas izglītības
iestāde «Rotaļa», uzcelti divi
jauni bērnudārzi – «Kāpēcīši»
un «Zīļuks» –, nodrošinot
vietu 432 mazajiem jelgavniekiem, un paaugstināta
bērnudārza «Sprīdītis» ēkas
energoefektivitāte. Savukārt
ēkai Brīvības bulvārī 31 ir
sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, un šomēnes
sāksies projektēšanas darbi
ēkas pārbūves un piebūves
būvprojekta izstrādei, līdz ar
to pilsētā būs vēl viena pirmsskolas izglītības iestāde, kurā
paredzētas 150 vietas bērniem
pirmsskolas vecumā.
Jelgavas Izglītības pārvaldē
informē, ka pašvaldības bērnu
reģistrā pirmsskolas izglītības
apguvei līdz šā gada 28. maijam reģistrēti 1550 bērni, kas
sasnieguši 1,5–6 gadu vecumu,
ar Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētu
dzīvesvietu. 1172 bērni ir vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, bet 378 bērni ir obligātās
izglītības vecumā un apgūst vai
2019. gada septembrī uzsāks
apgūt pirmsskolas izglītības
programmu. Uzbūvējot divus

jaunus bērnudārzus, tiks nodrošinātas papildu 510 vietas
mazajiem jelgavniekiem.
Plānojot grupu komplektāciju 2019./2020. mācību gadam,
2. maijā pašvaldības bērnudārzos tika piešķirtas 350 vietas.
55 vietas palika neaizpildītas
– vecāki atteicās vai nereaģēja
uz piedāvājumu –, bet vēl divas
vietas atbrīvojušās. Kopumā 57
brīvās vietas atkārtoti piešķirtas 28. maijā.
Vienlaikus pilsētas privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm pašvaldība sniedz
atbalstu 209,16 eiro mēnesī
par katru audzēkni, bet par
bērniem, kuri apgūst obligāto
sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei privātajos bērnudārzos,
pašvaldības atbalsts ir 200 eiro
mēnesī. Jelgavas pašvaldība atbalsta arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus,
nodrošinot 120 eiro mēnesī
par katru audzēkni, un šobrīd
atbalstu saņem 90 bērni. Pašvaldība sadarbojas ar desmit
privātajām izglītības iestādēm
Jelgavā un septiņām privātajām izglītības iestādēm citās
administratīvajās teritorijās.
Jāuzsver, ka atbilstoši valstī
un pašvaldībā noteiktajām
prioritātēm bērnudārzā ārpus
kārtas tiek uzņemti Nacionālo
bruņoto spēku karavīru bērni,
aizbildniecībā, adopcijā esoši
bērni, daudzbērnu ģimeņu
bērni, dvīņi un trīņi, brāļi un
māsas, pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu bērni, konkrētā bērnudārza darbinieku
bērni, kā arī ārstniecības personu bērni, informē pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

JAUNĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TERITORIJA
Teritorijasārējaisperimetrsvizuālinorobežotsarstādījumiem.
Piebraukšanai paredzēts izmantot abas jaunizbūvējamās
ielas. Autostāvvietas izvietotas pa visu ēkas perimetru,
nodrošinot vecākiem un bērniem maksimālu komfortu.

Galvenā ieeja

Parks ar rekreācijas zonu pie
galvenās ieejas

Ainaviski dekoratīvi stādījumi

Augļu un ogu dārzs dabas nodarbībām

Norobežojošie stādījumi pa gruntsgabala
perimetru(nelielaskļavas,fizokarpi,grimoņi)

Izglītojošas
gājēju pārejas
ar luksoforiem

Fizisko aktivitāšu laukums ar šķēršļu joslām, reljefa zona
ar kalniņiem, vieta bumbu spēlēm un kustību rotaļām

Sols ar augu kasti
(skarainā hortenzija, Ķīnas miskante, lapsastu spalvuzāle
un vasaras puķes)

Kļavas
‘Drummondi’

Dažādi pundurveida
augļu koki un krūmi

Kļavas ‘Crimson King’
Brīvi augošs dzīvžogs –
grimonis ‘Balhalo’

Kļavas ‘Brilliantissim’
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Jelgavā ieradīsies
NATO karavīri

 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 9. jūnijā, Jelgavā notiks NATO paplašinātās klātbūtnes
Latvijā kaujas grupas
organizēts pasākums,
kurā no pulksten 12
līdz 18 Hercoga Jēkaba laukumā iedzīvotāji
aicināti tikties ar NATO
karavīriem, apskatīt
militāro tehniku un ekipējumu, kā arī uzzināt
par dienesta iespējām
Zemessardzē.
Aizsardzības ministrijas Preses
nodaļas vecākā referente majore
Mairita Senkevicina stāsta, ka jau
sestdien, 8. jūnijā, ap 50 NATO
karavīru ieradīsies Jelgavā, lai
apmeklētu Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta
bataljonu Dambja ielā. Pēc vizītes bataljonā karavīri dosies uz
piecām Jelgavas novada skolām,
kur viņi pārnakšņos, lai svētdien,
9. jūnijā, pulksten 8 kājām dotos
uz Jelgavu. Karavīriem ceļā no
Kalnciema vidusskolas, Staļģenes
vidusskolas, Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas,
Līvbērzes pamatskolas un Vircavas vidusskolas Platones filiāles
aicināti pievienoties arī iedzīvotāji.
Pārgājienu karavīri noslēgs
Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā, kur no pulksten 12 līdz
18 ikviens varēs aplūkot NATO
paplašinātās klātbūtnes Latvijā

kaujas grupas un Zemessardzes
militāro tehniku un ekipējumu,
uzdot jautājumus un arī nofotografēties. «Hercoga Jēkaba
laukumā šajā dienā rādīsim Jelgavas zemessargu jaunieguvumu
– militāro bagiju, ko saņēmām
tikai pagājušajā nedēļā. Tas ir
transportlīdzeklis, kas paredzēts
braukšanai pa bezceļu apvidiem.
Savukārt NATO kaujas grupa uz
Jelgavu atvedīs bruņu transportu
un tanku, kas uz šādiem pasākumiem tiek vests salīdzinoši reti.
Jāpiebilst, ka interesentiem būs
iespēja arī aprunāties ar apkalpi
un iesēsties militārajā tehnikā,»
stāsta Jelgavā izvietotā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes
52. kaujas atbalsta bataljona
komandieris pulkvežleitnants
Arvis Zīle, piebilstot, ka pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties
arī ar dažāda veida vieglajiem
strēlnieku ieročiem un uzzināt
vairāk par zemessargu ikdienu
un iespēju iestāties Zemessardzē.
Dalība pasākumā – bez maksas.
Jāpiebilst, ka NATO daudznacionālo kaujas grupu Latvijā veido
aptuveni 1400 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas,
Melnkalnes, Polijas, Slovākijas,
Slovēnijas un Spānijas, kas pilda
dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem,
tādējādi uzlabojot sadarbību ar
reģionālajiem sabiedrotajiem, lai
spētu reaģēt uz drošības vides
izaicinājumiem.

Restaurēts Mīlestības
alejas piemineklis
 Ritma Gaidamoviča

Pēc restaurācijas Mīlestības alejā atgriezies
advokātam Kristapam
Ludvigam Tečam veltītais kapa piemineklis –
urna ar divām čūskām
un liesmiņu, informē
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Pērn septembrī tas tika nogādāts SIA «Akmens apstrādes
centrs «AKM»» darbnīcā, bet
tagad, pēc pusgada ilga restaurācijas procesa, piemineklis – urna
ar divām čūskām un liesmiņu
– uzstādīts atpakaļ Mīlestības
alejā. «Restaurācijas laikā notīrīts
pieminekļa marmors, tas nedaudz
pielabots un apstrādāts ar aizsargmateriālu. Tāpat nomainīti
postamenta akmeņi, kā arī atjaunoti pieminekļa uzraksta burti.
Vēl piemiņas vietā Mīlestības
alejā iztaisnoti granīta stabiņi ap
pieminekli,» stāsta «Pilsētsaimniecības» pārstāve Kristīne Lazdiņa.
Viņa norāda, ka ir labiekārtota
pieminekļa pakāje, uzberot un nolīdzinot melnzemi, iesējot zālienu.
Nākotnē tiek plānots atjaunot arī
metāla nožogojumu un labiekārtot
apkārtējo teritoriju.

Atjauno
marķējumu

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 29. jūlijam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 68 064,77 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv
vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 63084470,
sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē
pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.
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Īsi
 Saskaņā ar Satiksmes kustības
drošības komisijas lēmumu pilsētā izvietotas papildu ceļa zīmes.
Stacijas ielā pie privātās pirmsskolas izglītības iestādes «Pūčuks» ar
mērķi atvieglot bērnu pievešanu pie
iestādes darba dienu rītos 85 metru
posmā ierobežots stāvēšanas laiks.
Ierobežojums attiecas uz darba
dienām no pulksten 7 līdz 9 – šajā
laikā Stacijas ielas posmā automašīnas novietot atļauts 30 minūtes.
Pārējā laikā stāvēšanas ierobežojumu nav. Savukārt Pērnavas ielā
pie 12. nama izveidotas invalīdu
autostāvvietas – tās aprīkotas ar
attiecīgām ceļa zīmēm «Stāvvieta»
un papildu zīmēm «Invalīdiem» un
«Darbības zona».
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
paziņojusi uzņēmuma labākos
autobusa vadītājus pilsētas un
starppilsētu pārvadājumos aprīlī
Foto: JV

 Anastasija Miteniece

Pilsētā uzsākta horizontālo apzīmējumu
atjaunošana asfaltētajās ielās, un sākotnēji tas tiek darīts uz
gājēju pārejām. Darbi
turpināsies līdz jūnija
beigām.
Marķējums pilsētā tiek atjaunots gan mehanizēti, gan ar rokām. «Apsekojam pilsētu, vērtējot, uz kuriem asfaltētajiem
ceļiem marķējums jāatjauno.
Vietās, kur ir gluds asfaltēts
ceļa segums, tas tiek uzklāts,
izmantojot plastiku, savukārt
nelīdzenos ceļa posmos marķē-

juma atjaunošanai tiek izmantota krāsa ar atstarojošiem elementiem,» stāsta pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs Imants Auders. Viņš
norāda, ka šie darbi tiek veikti
tikai tajās vietās, kur konstatēts nodilums. Jāpiebilst, ka
mehanizēti tiek atjaunotas
braucamās daļas joslas sadalošās līnijas, savukārt gājēju
pāreju marķējums un bultas
uz braucamās daļas ar rokām
klāj strādnieki.
Apzīmējuma atjaunošana
vispirms veikta Lielajā ielā no
Jāņa Čakstes bulvāra līdz Māras ielai un Dobeles šosejā no
Māras ielas līdz Atmodas ielai.

Turpmākās ielas un to posmi
secīgi būs Uzvaras, Driksas,
Katoļu, Krišjāņa Barona, Pas
ta, Mātera, Rīgas iela un citas.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu
satiksmi, šogad uzņēmums
izrādīja iniciatīvu horizontālo
marķējumu klāt vakara un
nakts stundās, tomēr atsevišķos gadījumos šo darbu gaitā
arī pa dienu iespējami nelieli
satiksmes ierobežojumi.
Līdz jūnija beigām marķējumu paredzēts atjaunot visās
pilsētas asfaltētajās ielās, izņemot tās, kur šobrīd notiek
plānoti remontdarbi, savukārt
vasaras sezonā nodilušos horizontālos apzīmējumus plānots
atjaunot augustā un septembrī.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana būs
«Zemgales Eko» pārziņā; meklē darbiniekus

Jāatgādina, ka piemineklis
advokātam K.L.Tečam ir valsts  Anastasija Miteniece
nozīmes kultūras piemineklis.
Jelgavas domes sēdē
Leģenda vēsta, ka apmēram pirms
pieņemts lēmums
225 gadiem Jelgavā dzīvojuši divi
paplašināt SIA «Zemdižciltīgi muižnieki – jurists, advogales Eko» funkcijas
kāts, padomnieks K.L.Tečs (1735–
– no 1. jūlija uzņē1793) un advokāts un Kurzemes
mums organizēs arī
galma padomnieks Zigismunds
klaiņojošo vai bezpaGeorgs Švanders (1727–1784). Abi
līdzīgā stāvoklī nonānešķiramie draugi bija iecienījuši
kušo dzīvnieku izķerpastaigu pa skaistu aleju, kuru,
šanu, veterinārmekā rodamas ziņas periodikā, dēsdicīniskās palīdzības
tījis muižnieku draugs virsnieks
sniegšanu atrastaLīvens. Kad muižnieki nomira,
jiem dzīvniekiem un
viņus pēc pašu vēlēšanās apglabāja
bojāgājušo savvaļas
katru savā alejas galā, uzceļot lepdzīvnieku savākšanu.
nus pieminekļus: Z.G.Švanderam
Līdz ar pienākumu
– obelisku, bet K.L.Tečam – urnu
pārņemšanu uzņēar divām čūskām un liesmiņu, kas
mums aicina darbā
noliekusies austrumu virzienā.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

dzīvnieku ķērājus.

Šobrīd klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un,
ja nepieciešams, eitanāziju,
pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības
sniegšanu atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem
dzīvniekiem, kā arī bojāgājušo
savvaļas dzīvnieku savākšanu
un utilizāciju uzrauga pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», bet to veic uzņēmums,
kas piesaistīts iepirkuma
kārtībā. Savukārt no 1. jūlija
atbilstoši domes lēmumam šo
pašvaldības funkciju nodos
SIA «Zemgales Eko». «Galvenais ieguvums, pārņemot
šo funkciju, ir operativitātes
un līdz ar to arī pakalpojuma
kvalitātes uzlabošana. Šobrīd
pilsētā darbojas Bauskas uzņēmums, kuram uz izsaukumu jāmēro ievērojams ceļš,
bet mūsu ķērāji varēs reaģēt,
jau esot Jelgavas pilsētā,»
norāda SIA «Zemgales Eko»
valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.

Jāpiebilst, ka iedzīvotāji
par klaiņojošiem, bezpalīdzīgā situācijā nonākušiem vai
bojāgājušiem dzīvniekiem arī
turpmāk varēs ziņot Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni
8787. Pērn un šā gada trīs
mēnešos LLU mazo dzīvnieku
patversmē nogādāts 61 klaiņojošs suns, 229 kaķi, viens
auns, viena jūrascūciņa un
divi degu.
A.Jankovskis stāsta, ka
uzņēmums jau gatavojas pakalpojuma nodrošināšanai.
Paredzēts, ka dzīvnieku izķeršanu, pirmās veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu

atrastajiem dzīvniekiem un
bojāgājušo savvaļas dzīvnieku
savākšanu veiks divi pilna laika darbinieki, kā arī tiks iegādāts specializētais transports.
Šajā procesā arī turpmāk
notiks sadarbība ar vairākiem
dienestiem. «Šobrīd aicinām
pieteikties dzīvnieku ķērāju
vakancēm. Galvenais nosacījums ir vēlme strādāt, jo pirms
darba uzsākšanas nodrošināsim apmācības,» uzsver
A.Jankovskis. Par prasībām,
atalgojumu un citiem jautājumiem pretendenti var interesēties pa tālruni 63023511,
29357119 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv.

Paziņojums par publisko apspriešanu
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019. gada
30. maija lēmumu Nr.2-26.3/4765 tiek nodota publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B,
Jelgavā, redakcija.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA «Metrum», adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga,
LV-1011, tālrunis 67860302.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas – no 10.06.2019.
līdz 01.07.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17. jūnijā plkst.18 Jelgavas pilsētas domes
telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, Konferenču zālē.
Ar detālplānojuma redakciju no 10.06.2019. līdz 01.07.2019. var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 01.07.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv
vai portālā www.geolatvija.lv.
AS «HKScan» (reģ.Nr.40003057228) ir Ziemeļvalstu gaļas pārstrādes un pārtikas rūpniecības uzņēmums,
ražo un tirgo kvalitatīvus un atbildīgi ražotus gaļas produktus, kas tiek piedāvāti zem pazīstamiem un iecienītiem
zīmoliem, tostarp Rakvere®, Tallegg®, Rīgas Miesnieks®, Jelgava®.

Uzņēmums aicina darbā čaklus(-as) UZKOPŠANAS DARBINIEKUS(-CES)
ražotnē Savienības ielā 8.
Darbs saistīts ar fizisku slodzi. Summētais darba laiks no plkst.20.30 līdz 5.
Piedāvātais atalgojums – 750–1000 EUR/mēn. (bruto); visas sociālās garantijas; veselības
apdrošināšana pēc 3 mēnešiem; nodrošinām ar darba apģērbu un apaviem.
Vakancei pieteikties, zvanot pa tālruni 24249960 vai sūtot pieteikumu pa e-pastu
beata.petkevica@hkscan.com.

– labākais autobusa vadītājs pilsētas
pārvadājumos ir Vjačeslavs Ovsjaņņikovs, bet reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos – Ainars Baumanis.
 Jau trešo reizi pasniegtas balvas
«Zemgales laiks Ziedonim» – trijās
no piecām nominācijām apbalvojums piešķirts jelgavniekiem. Balvu
par ieguldījumu zinātnē ieguva LLU
Ainavu arhitektūras un plānošanas
katedras profesore un vadošā pētniece
Daiga Zigmunde. Mākslas jomā balvu
saņēma deju un kustību terapeite Liene
Ķince, savukārt Gatis Valainis, kurš aktīvi
iesaistījies brīvprātīgo kustībā, novērtēts
bērnu un jauniešu lietu jomā. Jelgavniekus sveica pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne. Konkursa
mērķis ir izcelt tos zemgaliešus, kuri
visvairāk atbilst konkursa vērtībām,
tostarp viņi iedvesmo līdzcilvēkus, mudinot iesaistīties un sekot savām idejām.

SIA «Dinair Filton» (reģ.Nr.40003801344)
aicina darbā

NOLIKTAVAS DARBINIEKUS(-CES).
Pienākumi:
• pieņemt noliktavā un marķēt piegādātos
materiālus un produktus;
• izvietot materiālus un produktus tiem paredzētajās vietās;
• pārbaudīt piegādāto/nosūtāmo preču
daudzuma un nomenklatūras atbilstību
pavaddokumentiem;
• strādāt ar datu uzskaites programmu
materiālu kustības fiksēšanai;
• uzturēt noliktavā kārtību.
Prasības:
• darba pieredze noliktavas darbā;
• autoiekrāvēja apliecība;
• godprātīga un pozitīva attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā, uz attīstību orientētā
ražošanas uzņēmumā;
• profesionālās apmācības kvalifikācijas celšanai;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• komandas saliedēšanas pasākumus;
• bezmaksas karstos dzērienus;
• transportu maršrutā Olaine–Jaunolaine–
Ozolnieki–Jelgava pēc 2. maiņas;
• darbavietu Olainē.
Piedāvātais atalgojums – 830 EUR (bruto).
CV un pieteikuma vēstuli lūgums sūtīt pa
e-pastu hr.latvia@dinair.se līdz 21. jūnijam.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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TĒMA

Sākusies pieteikšanās
strādājošo mācībām
Foto: no JV arhīva

Ceturtdiena, 2019. gada 6. jūnijs

JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PIEDĀVĀ
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Izglītības iestāde

Izglītības programma

Mācību centrs «Buts»

Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»

Mācību centrs «Buts»
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs
Mācību centrs «Buts»

 Anastasija Miteniece

Valstī startējusi ES fondu finansētā pieaugušo izglītības
projekta 4. kārta, kurā ikviens
strādājošais vecumā no 25 gadiem var pieteikties mācībām,
lai iegūtu jaunas kompetences vai pārkvalificētos. «Šajā
projekta kārtā Jelgavā jaunums ir izglītības programmas
mūžizglītības kompetencēs,
piemēram, uzņēmējiem, kuri
vēlas attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, kā arī
ikvienam, kurš tikai sāk īstenot savu biznesa ideju. Plašs
izglītības programmu piedāvājums pilsētā pieejams arī
būvniecības, kokrūpniecības,
metālapstrādes, enerģētikas
un ēdināšanas jomā,» stāsta
pieaugušo izglītības projekta
koordinatore Jelgavā Līga
Miķelsone. Pieteikties mācībām, kuras plānots uzsākt
jūlijā un augustā, iespējams
līdz 28. jūnijam. Ar izglītības
programmu piedāvājumu var
iepazīties mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv.
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā
īstenotas jau trīs kārtas, kurās mācības
uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo,
un arī projekta 4. kārtā ir pieejams plašs
izglītības programmu piedāvājums.
Strādājošie Latvijā var izvēlēties kādu
no 82 izglītības iestāžu piedāvātajām
800 izglītības programmām, kas ir teju
divreiz vairāk nekā pērn. Šoreiz mācības
pieejamas tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu izstrādājumu ražošana,
pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība,
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un
loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība,
būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko
un optisko iekārtu ražošana, informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Jelgavā projektā iesaistījušās četras
izglītības iestādes – Jelgavas tehnikums,
Jelgavas Amatu vidusskola, mācību centrs
«Buts» un Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) –, piedāvājot
kopumā 46 izglītības programmas.

Jaunums – programmas
mūžizglītības kompetencēs

L.Miķelsone stāsta, ka šajā projekta
kārtā jaunums ir izglītības programmas
mūžizglītības kompetencēs – tās ir iemaņas un prasmes, kas jāapgūst visas
dzīves garumā, lai pielāgotos izmaiņām
darba tirgū, turklāt tās var arī nebūt
saistītas ar darba nozari vai profesijas
specifiku. Jelgavā pieejamas neformālās
mācību programmas uzņēmējdarbības,
digitālajās, valodu un kultūras izpratnes
kompetencēs.

ZRKAC projekta koordinatore Ilze Osī
te skaidro, ka iestāde šajā kārtā piedāvā
mācīties dizaina domāšanu uzņēmējiem,
ieceres izstrādi veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai, produkta veidošanu un
pārdošanu, kā arī aicina apgūt digitālās
prasmes darba vajadzībām un profesionālo angļu valodu mehāniķiem. Jāpiebilst,
ka šīs ir neformālās izglītības programmas
– mācības tajās ilgst ne vairāk kā 159 stundas jeb dažus mēnešus, un to noslēgumā
strādājošie saņem sertifikātu.
Arī šajā projekta kārtā jelgavniekiem ir
iespēja izvēlēties profesionālās pilnveides
programmas, lai apgūtu un papildinātu
profesionālās zināšanas, tādā veidā paplašinot savas karjeras iespējas. Mācības
šajās programmās ilgst 160 stundas, un
to noslēgumā var saņemt profesionālās
pilnveides apliecību. Lai gan profesionālās pilnveides programmu piedāvājums
pilsētā šajā projekta kārtā nav plašs
– pieejamas vien piecas programmas
ēdināšanas, tūrisma, enerģētikas un mašīnzinību jomā –, trīs no tām ir jaunums.
Mācību centra «Buts» Jelgavas filiāles
vadītāja Ingrīda Ābolkalna norāda, ka
jauna ir programma «Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma
uzņēmējiem» par lauku tūrisma veicināšanu, «Ēdināšanas uzņēmuma ražošanas
dokumentācijas vadlīnijas un tā izveide»
par prasmīgu dokumentācijas izstrādi,
kā arī programma «Transportlīdzekļa
virsbūves detaļu krāsošana ar aerogrāfu»
par trafaretu izveidi, darbu ar krāsām
uz dažādām virsmām, kā arī toņu izvēli.
Jāpiebilst, ka vienlaikus jelgavniekiem
pieejamas arī līdz šim pieprasītas profesionālās pilnveides programmas par tūrisma
produktu izstrādi, kā arī kontrolleru,
mikrokontrolleru un mikroprocesoru
sistēmu programmēšanu.

«Izglītības dokumentam
ir lielāks segums»

«Pieredze iepriekšējās projekta kārtās
apliecina, ka cilvēkus vairāk interesē
iespēja iegūt profesiju un izglītības dokumentu, nevis apgūt īsos kursus, jo tam
ir lielāks segums. Gadījumi ir dažādi:
ir cilvēki, kuri jau strādā profesijā, bet
kuriem izaugsmes nolūkos nepieciešams
izglītību apliecinošs dokuments, tāpat ir
tādi, kuri vēlas pārkvalificēties. Hobija
līmenī jelgavniekiem arī ārpus projekta
ir gana plašas iespējas, bet iegūt vēlamo
profesiju par salīdzinoši nelielām izmaksām ir vērtīga iespēja,» spriež Jelgavas
tehnikuma projekta koordinators Uldis
Sokolovs, papildinot, ka Jelgavas tehnikums šogad atteicies no neformālās
izglītības programmu piedāvājuma un
akcents likts uz profesionālo tālākizglītību, kas noslēgumā ļauj iegūt profesiju.
Jelgavas tehnikums projekta gaitā pirmo
reizi piedāvā apgūt inženierkomunikāciju
tehniķa, viesmīlības pakalpojumu speciālista un datorsistēmu tehniķa profesiju.
Savukārt Jelgavas Amatu vidusskola
papildus jau līdz šim pieejamām prog-

rammām pavāriem, konditoriem un
tērpu izgatavošanas stila speciālistiem
šogad piedāvā apgūt arī viesmīļa profesiju.
«Strādājošie piesakās, un tas mums ļauj
saprast, ka cilvēkiem ir interese,» vērtē
Jelgavas Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere.
Šobrīd Jelgavā piedāvā kopumā 20
profesionālās tālākizglītības programmas
– tās ir formālās izglītības programmas,
kas paredz mācības 480–1280 stundas
jeb vairāk nekā gadu, kā arī kvalifikācijas
praksi un eksāmenu.

Pieteikšanās – tikai elektroniski

Būtiski uzsvērt, ka šoreiz mainīta pieteikšanās kārtība – pirmo reizi projekta
laikā tā norit tiešsaistē mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot Latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu.
Tas nozīmē, ka interesentiem vairs nav
jāsūta pieteikums pa e-pastu vai jādodas
uz izglītības iestādi klātienē, – personas
dati tiks pārbaudīti dažādu iestāžu reģistros, nosakot katra atbilstību mērķgrupas
prasībām, bet vēlāk ar strādājošajiem, kas
pieteikušies mācībām, sazināsies konkrētās izglītības iestādes pārstāvji.
Mācībām projekta «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide»
4. kārtā piedāvātajās programmās tāpat
kā iepriekš var pieteikties strādājošie no
25 gadu vecuma, tostarp pašnodarbinātie
un jaunie vecāki, kas ir darba attiecībās un
devušies bērna kopšanas atvaļinājumā.
Projekts tiek īstenots ar ES un valsts
atbalstu, tādēļ strādājošajam jāsedz tikai
līdzmaksājums 10 procentu apmērā no
mācību maksas. Proti, izglītības iestādēs
ir noteikta maksa par mācību programmām, un atbilstoši izvēlētajai programmai
konkrētā izglītības iestādē mācību maksu
90 procentu apmērā sedz ES fondi un
valsts, savukārt atlikušie 10 procenti ir
strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas
personas statusu mācības ir bez maksas.
Ņemot vērā, ka projekta mērķauditorija
ir strādājošie, mācības norisināsies brīvdienās vai darba dienu vakaros.
Jāpiebilst, ka strādājošie jelgavnieki
pieteikties mācībām var ne tikai mūsu
pilsētā, bet izglītības iestādēs visā Latvijā – tās tiek piedāvātas vairāk nekā 800
programmās. Katrs strādājošais projektā
drīkst iesaistīties vienu reizi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
strādājošie aicināti vērsties pie projekta
koordinatores Jelgavā L.Miķelsones. To
iespējams izdarīt gan pa tālruni, gan klātienē ZRKAC Svētes ielā 33 pirmdienās
no pulksten 9 līdz 12 un no 14 līdz 20,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 13 un no 14 līdz 18,
piektdienās no pulksten 9 līdz 15.30.
Par konsultācijas laiku vēlams iepriekš
vienoties pa tālruni 63012155.
Jāpiebilst, ka projektu «Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide» finansē Eiropas Sociālais fonds un
Latvijas valsts.

Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs
Mācību centrs «Buts»
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

Apgaismes un spēka instalācijas
ierīkošana, ēku iekšējo elektrotīklu
tehniskā ekspluatācija
Apgaismes un spēka instalācijas
izbūves normatīvi un profilaktiskie
mērījumi
Apmācības darbam ar motorzāģi
un krūmgriezi
Auto un elektrokrāvēja operators
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar «MS Excel» (ar
priekšzināšanām)
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar «MS Excel» (bez
priekšzināšanām)

Mācību ilgums

Kopējā mācību Līdzmaksājums
maksa*
10%*

80 stundas

360 EUR

36 EUR

36 stundas

162 EUR

16,20 EUR

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

24 stundas

108 EUR

10,80 EUR

40 stundas

180 EUR

18 EUR

60 stundas

270 EUR

27 EUR

Datu analīze un pārskatu veidošana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Digitālās prasmes darba vajadzībām

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Dizaina domāšana uzņēmējiem

64 stundas

288 EUR

28,80 EUR

20 stundas

90 EUR

9 EUR

36 stundas

162 EUR

16,20 EUR

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

48 stundas

216 EUR

21,60 EUR

Komandas darba vadīšanas ABC

80 stundas

360 EUR

36 EUR

72 stundas

324 EUR

32,40 EUR

62 stundas

279 EUR

27,90 EUR

80 stundas

360 EUR

36 EUR

80 stundas

360 EUR

36 EUR

80 stundas

360 EUR

36 EUR

80 stundas

360 EUR

36 EUR

72 stundas

324 EUR

32,40 EUR

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope
un regulēšana (apkures iekārtas)
Elektroshēmu izstrāde atbilstoši LBN
un MK noteikumu Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» prasībām
«Google Adwords» kampaņu organizēšana

Personas datu aizsardzība (IT) un
IT drošība
Produkta veidošana
un pārdošana
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem
Programmējamie kontrolleri un
frekvenču pārveidotāji
Projektu izstrāde un plānošana ar
«Microsoft Office Project»
Punktveida metināšana
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli
kompetents pilsonis

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Izglītības iestāde
Mācību centrs «Buts»

Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»

Izglītības programma
Ēdināšanas uzņēmuma ražošanas
dokumentācijas vadlīnijas un
tā izveide
Kontrolleru, mikrokontrolleru un
mikroprocesoru sistēmu programmēšana
Latviska arhitektūra, interjers un
ainava lauku tūrisma uzņēmējiem
Transportlīdzekļa virsbūves detaļu
krāsošana ar aerogrāfu
Tūrisma produkta izstrāde

Mācību ilgums

Kopējā mācību Līdzmaksājums
maksa*
10%*

160 stundas

400 EUR

40 EUR

160 stundas

484 EUR

48,40 EUR

160 stundas

400 EUR

40 EUR

160 stundas

540 EUR

54 EUR

160 stundas

400 EUR

40 EUR

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Izglītības iestāde
Jelgavas tehnikums
Jelgavas tehnikums
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas Amatu vidusskola
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»
Mācību centrs «Buts»

Izglītības programma

Mācību ilgums

Apdares darbu strādnieks
640 stundas
Datorsistēmu tehniķis
960 stundas
Konditors
960 stundas
Pavārs
960 stundas
Pavāra palīgs
640 stundas
Elektromontieris
640 stundas
Elektrotehniķis
960 stundas
Programmvadības metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs (datorizētās
Jelgavas Amatu vidusskola
960 stundas
ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs)
Jelgavas Amatu vidusskola Atslēdznieks
640 stundas
Lokmetinātājs metināšanā ar
Mācību centrs «Buts» mehanizēto iekārtu inertās gāzes 480 stundas
vidē (MIG)
Lokmetinātājs metināšanā ar
Mācību centrs «Buts» volframa elektrodu inertās gāzes 480 stundas
vidē (TIG)
Lokmetinātājs metināšanā ar
Jelgavas tehnikums
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 640 stundas
vidē (MAG)
Mācību centrs «Buts» Rokas lokmetinātājs (MMA)
480 stundas
Jelgavas Amatu vidusskola Viesmīlis
960 stundas
Jelgavas tehnikums
Inženierkomunikāciju tehniķis
960 stundas
Jelgavas Amatu vidusskola Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 960 stundas
Jelgavas Amatu vidusskola Tekstiliju ražošanas operators
640 stundas
Mācību centrs «Buts» Šūšanas iekārtu operators
480 stundas
Mācību centrs «Buts» Loģistikas darbinieks
960 stundas
Jelgavas tehnikums
Viesmīlības pakalpojumu speciālists 960 stundas
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kopējā mācību Līdzmaksājums
maksa*
10%*
1016 EUR
101,60 EUR
1561,60 EUR
156,16 EUR
1451,80 EUR
145,18 EUR
1451,80 EUR
145,18 EUR
952,00 EUR
95,20 EUR
968,00 EUR
96,80 EUR
1476,20 EUR
147,62 EUR
1647 EUR

164,70 EUR

1080 EUR

108 EUR

1740 EUR

174 EUR

1740 EUR

174 EUR

2320 EUR

232 EUR

1740 EUR
174 EUR
1451,80 EUR
145,18 EUR
1549,40 EUR
154,94 EUR
1268,80 EUR
126,88 EUR
832 EUR
83,20 EUR
624 EUR
62,40 EUR
1220 EUR
122 EUR
1451,80 EUR
145,18 EUR
līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar

Ceturtdiena, 2019. gada 6. jūnijs

Četri čempioni

Aizvadīts
Latvijas
čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus
uz reižu
skaitu, un
Latvijas čempiona titulu izcīnīja
četri kluba «Apolons» atlēti: seniori
Ivans Raukenas (attēlā no labās),
Jānis Lapels (attēlā no kreisās),
Aigars Upelnieks un juniors Artūrs
Audze. Vīriešiem stieņa smagums
ir sava personīgā svara apmērā, bet
sievietēm – puse no sava svara. Vēl
«Apolona» pārstāves izcīnīja divas
sudraba medaļas – Jana Jansone un
Sanda Petrokaite open grupā.

Tiek pie pirmajiem punktiem

Pasaules reitinga badmintona turnīrā
«Yonex Latvia International», kas no 30.
maija līdz 2. jūnijam norisinājās Jelgavā,
startēja 262 spēlētāji no 40 valstīm. Latviju
pārstāvēja 29 sportisti, bet nevienam tālāk
par astotdaļfinālu tikt neizdevās. Debija tik
augsta līmeņa turnīrā bija jelgavniekam 8.
klases skolniekam Paulam Eliasam Rozenvaldam, kurš vīriešu vienspēlēs un jauktajās
dubultspēlēs iesaistījās no kvalifikācijas
kārtas. To pārvarēt viņam gan neizdevās,
tomēr spēlētājs ticis pie pirmajiem reitinga
punktiem. Vienspēlēs uzvarēja Arams
Mahmauds no Nīderlandes un velsiete
Džordana Harta, dubultspēlēs – Emīls
Lauritsens un Madss Murholms no Dānijas,
igaunietes Ketija Krēta Marana un Helina
Rutela, Pavels Smilovskis un Viktorija Adameka no Polijas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Noslīd uz pēdējo vietu

FK «Jelgava» 31. maijā
izbraukumā tikās ar
FK «Metta». Lietū un
slapjā laukumā pārāki
bija FK «Metta» futbolisti, svinot uzvaru
ar 2:1. Lielāko spēles
daļu pārliecinošāki
laukumā bija mettieši,
panākot rezultātu 2:0,
un jelgavniekiem tikai
85. minūtē izdevās vienus vārtus atgūt
– precīzs no 11 m soda sitiena līnijas bija
Dāvis Indrāns (attēlā). Pēc šī zaudējuma
jelgavnieki turnīra tabulā noslīdējuši uz
pēdējo vietu. Nākamā spēle mūsējiem
– 15. jūnijā pulksten 15 ZOC pret FK
«Valmiera Glass/ViA».
Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

Lielupes zandarts – 1,615 kg

9 individuālie dalībnieki un 11 komandas
startēja makšķerēšanas sacensībās «Liel
upes zandarts». Lielāko zandartu – 1,615
kg – noķēra Jānis Čirkunovs, kurš saņēma
dāvanu karti 100 eiro vērtībā makšķerēšanas preču veikalā. Individuālajā ieskaitē
1. vietu izcīnīja Andris Liepiņš, 2. vietu
– Gints Zariņš, 3. vietu – Aivars Voldeks.
Savukārt komandu ieskaitē uzvarēja
Jānis Brūveris un Jānis Staņa, 2. vieta –
J.Čirkunovam un Ingusam Čirkunovam,
3. vieta – Varim Krūmiņam ar kundzi
Svetlanu. 1. vietas ieguvēji saņēma dāvanu karti 50 eiro vērtībā, 2. vietas ieguvēji
– 30 eiro vērtībā, 3. vietas ieguvēji – 20
eiro vērtībā. Speciālā balva – dāvanu
karte 50 eiro vērtībā – tika piešķirta
Dzintaram Antēnam par lielāko līdaku,
kas svēra 1,8 kilogramus.

5

Izcīna piecas medaļas

31. maijā un 1. jūnijā Rīgā, Daugavas sporta nama
25 m peldbaseinā,
notika «Madwave
Challenge» kausa
izcīņa, kurā startēja
27 klubu komandas
no Latvijas, Krievijas
un Baltkrievijas – kopā 424 dalībnieki.
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
bija pārstāvēta ar 36 peldētājiem. Zelta
medaļu 100 m brasā izcīnīja Germans
Golcvarts (attēlā), kuram arī sudrabs
50 m brasā. Savukārt bronza – Elīzai
Lagzdiņai 50 m, kur arī jauns Jelgavas
rekords 15–16 gadu vecuma grupā, un
100 m brasā, kā arī Rūdim Sondoram
100 m brīvajā stilā.

Peldētāji prestižās sacensībās
Līderi pēc diviem
Vīnē izcīna 14 medaļas
pasaules tūres posmiem
 Ilze Knusle

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi
atgriezušies no starptautiskām peldēšanas sacensībās
«Vienna swim meet 2019»,
kas no 30. maija līdz 2. jūnijam norisinājās Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Mūsu sportisti ļoti sīvā konkurencē izcīnīja
14 medaļas – trīs zelta, trīs
sudraba un astoņas bronzas.

Foto: worldtour.fiba3x3
 Ilze Knusle

Latvijas labākā 3x3 basketbola
komanda ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā pamazām
uzņem apgriezienus – otrdien
basketbolisti atgriezās no
augstākās raudzes turnīra Ķīnas pilsētā Čendu, kur izcīnīja
sudraba medaļu.
Šosezon pasaules tūres Masters seriālā
būs 12 turnīri, no kuriem pirmie divi
jau aizvadīti, un abos Latvijas komanda
izcīnīja medaļu. Tiesa, pirmajā turnīrā
Kataras galvaspilsētā Dohā, kur latvieši
uzvarēja, E.Krūmiņš komandai nepalīdzēja, līdz ar to viņam šī ir pirmā Masters
medaļa šosezon.
Turnīrā Ķīnā startēja 16 komandas,
kuras vispirms aizvadīja apakšgrupu
turnīru. Tajā mūsējie ar 21:17 pieveica

austrāliešus «Wst Melbourne» un ar
16:18 piekāpās Krievijas komandai
«Gagarin», bet iekļuva ceturtdaļfinālā,
kur dramatiskā cīņā pagarinājumā ar
20:19 pārspēja Edmontonas komandu no
Kanādas. Pusfinālā ar 21:16 pieveikta Serbijas komanda «Liman», ar kuru mūsējie
tikās pirmā pasaules tūres turnīra finālā.
Finālā – tikšanās ar pasaules ranga līdervienību «Novi Sad» no Serbijas. Šoreiz
ar 21:14 pārāki bija serbi, tomēr mūsu
komanda pēc diviem posmiem saglabā 1.
vietu pasaules tūres kopvērtējumā. «Šajā
turnīrā piedalījās pasaules ranga top 8
komandas, turklāt, cerot tikt uz 2020.
gada olimpisakjām spēlēm, katrs ir pielicis
spēles stila ziņā, tehnikas ziņā – prognozēt
rezulātu nav iespējams, jo katra komanda
var uzvarēt katru. Šoreiz finālā mums
mazliet nepaveicās,» vērtē E.Krūmiņš,
piebilstot: pats turnīrā satraumējis metiena rokas pirkstu.

Latvijas komandas sastāvā spēlēja
Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, E.Krūmiņš un Agnis Čavars. Šosezon komandai
piesaistīts arī vēl nesen profesionālo basketbolu spēlējušais Artūrs Strēlnieks, bet
parasti uz turnīru komanda dodas četru
cilvēku sastāvā.
Latvijas Basketbola savienība informē,
ka mūsu komanda šobrīd jau nodrošinājusi dalību vēl trīs pasaules tūres turnīros
– Meksikas galvaspilsētā Mehiko 6. un 7.
jūlijā, Ungārijas pilsētā Debrecenā 27. un
28. augustā un Ķīnas pilsētā Nankinā
12. un 13. oktobrī. Par iespēju startēt
citos posmos vēl jācīnās Challenger sērijas turnīros – nākamais notiks jau šajā
nedēļas nogalē Maskavā. Tajā piedalīsies
arī otrā Latvijas 3x3 basketbola komanda
ar BK «Jelgava/LLU» spēlētāju Armandu
Seņkānu sastāvā, un komandas turnīrā
cīnīsies par tiesībām startēt pasaules tūres
turnīrā Prāgā augusta sākumā.

Jelgavā pulcēsies labākie skeitbordisti
 Ilze Knusle

15. jūnijā Jelgavā norisināsies otrais no trim VANS
Latvijas Skeitborda līgas
posmiem, kas pulcēs skreitbordistus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Latvijas Skeitborda federācijas
olimpisko disciplīnu attīstītājs Arts
Amoliņš stāsta, ka dalībnieki startēs četrās grupās: iesācēji (līdz 13
gadiem), meitenes (bez vecuma ierobežojuma), amatieri (13–18 gadi) un
PRO grupa (jebkurš, kurš uzskata, ka
viņa braukšanas prasmes un līmenis
ir atbilstošs, lai piedalītos šajā grupā).
«Parasti visplašāk pārstāvēta ir PRO
grupa – sacensībās Rīgā tā pulcē ap
40 dalībnieku, bet domāju, ka Jelgavā
varētu būt ap 20. Savukārt no jebkura

vecuma dāmām gribētu sagaidīt lielāku aktivitāti – te konkurence nav
tik sīva un ir lielākas iespējas tikt pie
vērtīgām balvām,» stāsta A.Amoliņš.
Lai varētu startēt sacensībās,
jāaizpilda dalībnieka anketa (dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18
gadu vecumu, nepieciešams vecāku
vai aizbildņu apliecinājums par dalību sacensībās). Tā un arī sacensību
nolikums būs pieejams mājaslapā
skeits.lv. Anketu aizpildīt varēs arī
sacensību dienā to norises vietā – Jelgavas skeitparkā pie ledus halles. Dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten
11. Dalības maksa sacensībās ir 5 eiro
(samaksāt varēs uz vietas).
Sacensības sāksies pulksten 12.
Katram dalībniekam kvalifikācijā
būs divi braucieni – katrs minūti
ilgs. Vispirms startēs iesācēju grupa,
tad – meitenes, amatieri un PRO

grupa. Braucienus vērtēs trīs tiesneši
100 ballu skalā, uzmanību pievēršot
triku izpildes sarežģītībai, dažādībai,
stilam, parka izmantošanai un ātrumam. Pēc kvalifikācijas braucieniem
10 labākie katrā grupā iekļūs finālā.
«Ja kādā grupā sportistu būs maz,
fināla dalībnieku skaits var tikt mainīts vai arī fināls var tikt atcelts,»
skaidro A.Amoliņš. Arī finālā katram
dalībniekam būs divi braucieni.
Jāpiebilst, ka skeitborda sacensības
Jelgavā notika arī 2017. gadā, kad
tika sarīkots pirmais VANS Latvijas
Skeitborda līgas turnīrs. «Personīgi
man Jelgavas skeitparks patīk – gan
pēc konstrukciju veida, gan izmēriem.
Domāju, ka šogad dalībnieku būs
vairāk nekā pirms diviem gadiem, un
aicinu interesentus apmeklēt sacensības – būs ko redzēt!» tā organizatoru
pārstāvis.

«Sacensībās Vīnē mēs startējām pirmo
reizi. Agrāk ap šo laiku piedalījāmies mačos Berlīnē, bet tur tie vairs netiek rīkoti,
un mums vajadzēja atrast alternatīvu.
Peldētāji no Rīgas ieteica sacensības Vīnē,
kurās paši startē jau vairākus gadus.
Jaunajiem sportistiem ļoti būtiska ir
starptautiska sacensību pieredze – tur
ir cits organizācijas līmenis, sportistiem
jābūt patstāvīgākiem, vairāk pašiem jāseko līdzi sacensību norisei. Un, protams, ir
svarīgi izjust konkurenci, kas var palīdzēt
sasniegt augstvērtīgākus rezultātus,»
vērtē JSPS direktore Zelma Ozoliņa,
piebilstot, ka Vīnes sacensības ir pakāpi
prestižākas nekā sacensības Berlīnē, kur
JSPS audzēkņi startēja iepriekš.
No Jelgavas uz Vīni devās 26 peldētāji, bet sacensībās kopumā piedalījās
1051 sportists no 10 valstīm – 98 klubu
komandas. JSPS direktore uzsver, ka
konkurence tiešām bija ļoti liela un
gandrīz nevienā no distancēm nebija
mazāk par simts dalībnieku. Peldētāji
startēja desmit vecuma grupās: absolūtā,
juniores (2001.–2003. dzimšanas gads),
juniori (2001.–2002. dzimšanas gads),
jauniešu grupas – 2004. gadā dzimušie,
2005. gadā dzimušie, 2006. gadā dzimušie, 2007. gadā dzimušie, 2008. gadā
dzimušie, 2009. gadā dzimušie, 2010.
gadā dzimušie.
Divas zelta medaļas izcīnīja JSPS
peldētājs Didzis Rudavs junioru grupā.
50 metrus brasā viņš nopeldēja 29,81
sekundē, bet 100 metrus brasā – 1:05,53
minūtēs. «Tehniski praktiski visas kustī-

bas izpildīju pareizi un ar savu sniegumu
esmu apmierināts, tomēr rezultāts varēja
būt labāks,» vērtē Didzis. Trešo zelta
medaļu Jelgavai ieguva Sergejs Židkovs
50 metros brīvajā stilā junioriem – viņa
rezultāts ir 25,06 sekundes.
Sudraba medaļa – Matīsam Kaktiņam
200 metros brasā 2005. gadā dzimušo
jauniešu grupā. Vēl divas sudraba godalgas piešķirtas mūsu stafešu komandām.
4x100 metros brīvajā stilā startēja S.Židkovs, Andris Skuja, Kristers Gromovs un
D.Rudavs, savukārt 4x100 kombinētajā
stafetē Kristera vietā bija Helmuts Siliņš. «Stafetēs nereti peldētāji uzrāda
vislabākos rezultātus, jo peldēt komandā,
pārstāvot savu skolu, savu pilsētu, savu
valsti, manuprāt, ir pavisam citādāk,
nekā cīnīties vienam un reizēm pat pret
saviem draugiem un domubiedriem,»
norāda Z.Ozoliņa. Viņa piebilst, ka tas
arī veicina jauniešos patriotismu un
piederību savai pilsētai.
Bronzas medaļas izcīnīja K.Gromovs
50 un 100 metros brasā junioru grupā,
S.Židkovs 100 metros brīvajā stilā junioru
grupā, Jana Dobrjanska 50 metros brasā
junioru vecuma grupā, M.Kaktiņš 100
metros brasā 2005. gadā dzimušo jauniešu grupā, Roberts Gūtmanis 50 un 100
metros uz muguras 2004. gadā dzimušo
jauniešu grupā un Kristians Brenčs 50
metros uz muguras 2006. gadā dzimušo
jauniešu grupā.
«Nebija viegli, jo Vīnē sacensības
notika 50 metru baseinā. Lai gan Latvijā sacensību garajā baseinā nav pārāk
daudz, cenšamies tajās piedalīties, jo
peldēt garajā baseinā ir grūtāk nekā
īsajā – 25 metru – baseinā, kur katrā apgriezienā var nedaudz atpūsties,» stāsta
JSPS direktore. Tāpat vērtīgi ir tas, ka
jaunieši startēja grupās, sacenšoties
tikai ar savā gadā dzimušajiem, – reti
kurās sacensībās tā ir, tādējādi papildus
motivējot jaunākos peldētājus, kuriem
parasti jāsacenšas ar vecākiem, līdz ar to
arī izcīnīt godalgas ir grūtāk. Z.Ozoliņa
piebilst, ka dalība Vīnes sacensībās vērtējama pozitīvi un skola apsvērs iespējas
tajās startēt arī nākamgad.

Foto: no JSPS arhīva
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas sportisti pirmo reizi startēja
starptautiskās sacensībās Austrijas galvaspilsētā Vīnē «Vienna swim meet
2019». Jelgava bija pārstāvēta ar 26 peldētājiem, no kuriem deviņi izcīnīja
godalgas, mājās pārvedot 14 medaļas. No kreisās: Sergejs Židkovs, Kristers
Gromovs, Didzis Rudavs, Andris Skuja, Helmuts Siliņš, Jana Dobrjanska,
Matīss Kaktiņš, Kristians Brenčs un Roberts Gūtmanis.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Jelgavas 6. vidusskola

turpina uzņemt skolēnus 1. klasē
pamatizglītības programmā ar latviešu mācībvalodu
(padziļināta angļu valodas un franču valodas apguve)
un pirmsskolas izglītības programmā ar latviešu mācībvalodu.
Tālrunis uzziņām – 63027467.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. jūlijā plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028572 Kārļa
ielā 12 – 5, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000050083001004, kopējā platība 14,9 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
149/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra numurs 09000050083), atkārtotu atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1600 euro, izsoles solis –
100 euro, nodrošinājums – 160 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 16. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. jūlijā plkst.10.15 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028573
Kārļa ielā 12 – 6, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000050083001007, kopējā platība 13,7 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
137/1711 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050083001,
09000050083002) un zemes (kadastra numurs 09000050083), atkārtotu atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1500 euro, izsoles solis –
100 euro, nodrošinājums – 150 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 16. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. jūlijā plkst.10.30 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029507
Staļģenes ielā 44 – 14, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.14 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000160918001014, kopējā platība 20,2 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma
202/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000160918001,
09000160918002, 09000160918004) un zemes (kadastra numurs 09000160918),
atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1600 euro,
izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 160 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 16. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.
lv/lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. jūlijā plkst.10.45 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009010456 Staļģenes ielā 44 – 17, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.17 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000160918001017, kopējā platība 15,3 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 153/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000160918001, 09000160918002,
09000160918004) un zemes (kadastra numurs 09000160918), atkārtotu atklātu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1800 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 180 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 16. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā
iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. jūlijā plkst.11 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029519 Staļģenes
ielā 44 – 19, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.19 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000160918001019, kopējā platība 35,1 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 351/5217 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējums 09000160918001, 09000160918002,
09000160918004) un zemes (kadastra numurs 09000160918), atkārtotu atklātu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2400 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums
– 240 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 16. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā
iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai tīmekļa vietnē http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.
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Jāņa Bisenieka balva –
dzīvotspējīgām idejām
 Anastasija Miteniece

Ar apbalvošanu noslēdzies Jāņa Bisenieka
fonda rīkotais biznesa
ideju konkurss Jelgavas
skolēniem. «Vērtīgākā
konkursā bija iegūtā
pieredze strādāt ar savu
biznesa ideju – ne tikai teorētiski izdomāt,
kā tas varētu būt, bet
izstrādāt konkrētu biznesa modeli, produkta prototipu, runāt ar
klientiem un prezentēt
ideju,» vērtē Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece
1. vietas ieguvēja Alise
Rimkēviča, kuras produkts ir īpaša ierīce, kas
dārzā atbaida putnus.
«Jauniešu idejas kļūst arvien
progresīvākas, turklāt daudzām
ir potenciāls komercializācijai. Bija
virkne biznesa ideju, kurās jaunieši izmantoja tehnoloģijas, piemēram, veidoja elektrisko ķerru,
izstrādāja platformu, kurā vienuviet var atrast informāciju par visu
Latvijas augstskolu mācību programmām, veidoja lietotni galdiņu
rezervēšanai kafejnīcās un dārza
ierīci putnu atbaidīšanai. Vienlaikus arvien populārākas kļūst
biznesa idejas, kurām ir arī sociālā
funkcija, proti, ne tikai pelnīt, bet
arī palīdzēt. Piemēram, vieniem
rūp klimats, un viņi izdomājuši,
kā no vecajām spuldzēm veidot
interjera priekšmetus, savukārt
citiem prioritāte ir cilvēki, un viņi
vēlas pārdot kreklus ar invalīdu
biedrības biedru zīmējumiem un
par iegūto peļņu biedrībai sagādāt
galda spēles,» biznesa idejas vērtē
konkursa žūrijas komisijas loceklis Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs Ņikita Kazakevičs. Viņš
spriež, ka papildu nosacījumi, kas
ieviesti konkursā pirms diviem
gadiem – prezentēt produktu prototipu un intervēt klientu –, šobrīd
devuši acīmredzamus rezultātus.
«Jaunieši sāk saprast, ka mazāk
jāplāno, bet vairāk jādara. Turklāt
nevis tā, kā pašiem šķiet, bet tā, kā

Foto: JV

to pieprasa tirgus,» norāda viņš.
Konkursā kopumā tika iesniegtas 56 biznesa idejas trīs klašu
grupās, bet finālā iekļuva un
žūrijai prezentētas 30. Bija gan
tādi jaunieši, kuri startēja ar jau
izstrādātām, bet uzlabotām biznesa idejām, gan arī tādi, kas radīja
tās no jauna. «Šobrīd mācāmies
vidusskolā, un drīz jāsāk domāt
par augstskolu. Pētot piedāvājumu, sapratām, ka valstī trūkst
vienotas sistēmas, kur meklēt
informāciju, jo daudzu augstskolu
mājaslapās tā ir ļoti haotiska un
grūti atrodama. Konkursā sākām
strādāt ar biznesa ideju apvienot
informāciju vienuviet, un tas bija
pamudinājums ne tikai runāt, kā
varētu izskatīties šāda mājaslapa,
bet sākt to izstrādāt. Ņemot vērā,
ka konkursā bija jāuzrunā potenciālie sadarbības partneri, lai uzzinātu viņu viedokli, nodibinājām
kontaktus un saņēmām vērtīgus
ieteikumus,» stāsta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 11. klases
audzēknes 1. vietas ieguvējas
Beatrise Līva Bebriša un Laura
Žaklīna Bukša.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece Līva Laiviņa, kura konkursā izstrādāja suņu
pavadu ar atstarojošiem elementiem, atzīst, ka ieguvusi noderīgus
padomus idejas attīstībai. «Žūrija
man parādīja, kā savu produktu
varētu uzlabot. Piemēram, pavadu
ar elektronisko sistēmu piedāvāt
ne tikai suņiem, bet arī citiem
dzīvniekiem,» tā viņa.

Savukārt Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas 10. klases jaunieši Amanda Spalva un Uģis Pumpurs, kuri konkursā izmantoja
iespēju uzlabot biznesa ideju par
kafejnīcas galdiņu rezervāciju tiešsaistē, norādīja, ka viņiem biznesa
ideju konkurss bija iespēja izķert
nepilnības. «Mums bija videointervija ar restorāna «Pilsētas elpa»
īpašnieku par mūsu ideju, un viņš
palīdzēja apjaust nianses no mūsu
potenciālo sadarbības partneru
puses. Tā bija iespēja sagatavot
argumentus visiem uzņēmēju
jautājumiem,» teic jaunieši.
Pasākumā bijušais J.Bisenieka
fonda priekšsēdētājs Voldemārs
Strīķis uzsvēra, ka uzņēmēji ir
valsts ekonomikas virzītājspēks –
tā tas bijis J.Bisenieka dzīves laikā,
tā tas ir vēl joprojām, un tieši šī
iemesla dēļ būtiski, ka mūsdienās
jaunieši mācas ne vien izdomāt,
bet arī realizēt un attīstīt savas
biznesa ieceres.
Jāpiebilst, ka arī šogad biznesa
idejas tika vērtētas trīs klašu
grupās, naudas balvu piešķirot
trim labāko ideju autoriem katrā
grupā. 5.–7. un 8.–9. klašu grupā
1. vietas ieguvējiem piešķirti 75
eiro, 2. vietas ieguvējiem – 45 eiro,
bet 3. vietas ieguvējiem – 30 eiro.
Savukārt 10.–12. klašu grupā 1.
vietas ieguvēji saņēma 145 eiro,
2. vietas ieguvēji – 90 eiro, bet 3.
vietas ieguvēji – 60 eiro.
J.Bisenieka biznesa ideju konkursā piedalījās četru pilsētas izglītības iestāžu skolēni, un šoreiz par

uzvarētājiem kļuva jaunieši no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas.
5.–7. klašu grupā 1. vietu ieguva
7. klases skolnieces Made Galiņa
un Katrīna Šrama, kuras radījušas
krūzīšu «jaciņas», 2. vietu – 7. klases skolnieki Kārlis Ošs, Markuss
Liepa un Ilvis Hugo Eihentāls ar
ideju par sveci «Uguns bumba», 3.
vietu – 7. klases skolnieki Edvards
Lauva, Markuss Martins Rudaks,
Emīls Toms Vilciņš ar ideju par
spilvenu un segu (divi vienā).
8.–9. klašu grupā 1. vieta piešķirta 9. klases skolniecei A.Rimkēvičai, kura prezentēja dārza
junkuru jeb ierīci, kas atbaida putnus, 2. vieta – 9. klases skolniekam
Mārtiņam Dunajevam par šaha
galdiņu ar iebūvētu pulksteni un
kauliņu atpazīšanu, bet 3. vieta – 9.
klases skolniecei Rēzijai Gaujerei,
kura radīja biznesa ideju par ziemas cimdiem, cepurēm un šallēm
no ūdensnecaurlaidīga auduma.
Savukārt 10.–12. klašu grupā
1. vietā ir 11. klases skolnieces
B.L.Bebriša un L.Ž.Bukša ar ieceri
par mājaslapu, kurā vienuviet
pieejama informācija par augstskolām Latvijā un to piedāvātajām
programmām, 2. vietā – 10. klases
skolēni U.Pumpurs, A.Spalva un
Laura Eva Furmanova ar biznesa
ideju par galdiņu rezervāciju ēdināšanas uzņēmumos caur lietotni,
bet 3. vietā – 11. klases skolēni
Beatrise Baltraite, Laura Dzepuka
un Kristiāns Podnieks, kuri vēlas
ražot ēdiena pagatavošanas pārtikas pakas.

«PET Baltija» izstādē Ķīnā apzina jaunus noieta tirgus
 Anastasija Miteniece

Maija beigās Guandžou pilsētā Ķīnā norisinājās 33.
starptautiskā plastmasas un gumijas industrijas izstāde
«Chinaplas» – viena no lielākajām nozares izstādēm pasaulē. «Kļūt par tās dalībnieku bija izaicinājums, tomēr
mums izdevās, un tas bija ļoti vērtīgi – iegūti pāris simtu
potenciālo sadarbības partneru kontaktu, jauns skatījums par situāciju pasaules tirgū un iedvesma paplašināt
savu darbību,» pēc izstādes atzīst pilsētas uzņēmuma
«PET Baltija» valdes priekšsēdētājs Kaspars Fogelmanis.
Izstādē piedalījās vairāk nekā
3500 dalībnieku no visas pasaules un tika iekārtoti 11 nozares
lielvalstu un reģionu paviljoni,
kas aizņēma apmēram 250 000
kvadrātmetru. Šā gada izstādi
četru dienu laikā apmeklēja ap
180 000 interesentu no 150 valstīm. «Tā ir viena no lielākajām
plastmasas un gumijas industrijas izstādēm pasaulē – par to
uzzinājām no mūsu sadarbības
partneriem, taču pieteikt tajā
dalību nebija vienkārši. Globālajā tirgū ar saviem ražošanas
apjomiem esam samērā mazi
spēlētāji, tādēļ organizatorus
nācās uzrunāt vairākkārt. Esam
gandarīti, ka mums tas tomēr
izdevās, jo ieguvumi ir acīmre-

dzami – tā bija vieta, kur apjaust globālā tirgus dalībnieku
piedāvājumu, satikt potenciālos
sadarbības partnerus un meklēt
jaunus noieta tirgus,» norāda
K.Fogelmanis.
Viņš stāsta, ka lielākā interese
par polimēru materiālu pārstrādi, ko veic «PET Baltija», bijusi
Āzijas pārstāvjiem. «Ķīna ir
lielākā poliestera šķiedras ražotājvalsts pasaulē, kas izgatavo ap
60 procentiem materiāla, tāpēc
viņiem trūkst izejmateriālu.
Mūsu produkts – pārstrādāts
poliesters – ķīniešiem ir ekonomiski izdevīgs, jo kā otrreizējās
pārstrādes materiāls ir lētāks,
bet vienlaikus – piemērotas
kvalitātes,» skaidro K.Fogelma-

nis. Viņš norāda, ka sadarbības
procesā teju nevienam nerodas
jautājums, no kuras valsts tu
esi; galvenais jautājums ir, ko un
cik tu vari saražot. «Lai redzētu
sadarbības potenciālu, lielajiem
starptautiskajiem plastmasas
izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem ir svarīga ne tikai
kvalitāte, bet arī apjoms, ko
varam piedāvāt. Viņiem interesē
piegādes, sākot no 100 tonnām.
Šobrīd to varam saražot nedēļas
laikā,» tā K.Fogelmanis, piebilstot, ka lielajiem uzņēmumiem ir
simtiem piegādes kanālu un viņi
ir gatavi gaidīt, ja cena, kvalitāte
un serviss ir atbilstoši.
Raksturojot ES un Āzijas
valstu vajadzības, K.Fogelmanis uzsver: tas ir gan atšķirīgs
materiālu pieprasījums, gan
komunikācijas modelis. Proti, ja
ES tirgū šobrīd vairums klientu
ir pārtikas iepakojuma ražotāji,
kuri iepērk caurspīdīgās PET
pārslas un PET granulas, tad
Āzijā un Krievijā tie ir šķiedras
ražotāji, kuri iepērk pārstrādātos polimērus, kas ir miksētas dažādu krāsu granulas.
Atšķirība ir arī komunikācijā.

«Rietumeiropā pieņemta saziņa
pa tālruni, e-pastu un bieži vien
bez personiskas pieejas, savukārt
Austrumeiropā un Āzijā klienti
novērtē tikai tiešu kontaktu.
Lai uzsāku sadarbību, ir jā
kļūst teju par draugiem,» vērtē
K.Fogelmanis, piebilstot, ka
izstādē iegūti pāris simtu kontaktu, kuri tuvākajā laikā tiks
izmantoti, lai uzsāktu pārrunas
par iespējamo sadarbību. Jāpiebilst, ka uzņēmums arī līdz
šim veidojis sadarbību ar Āzijas
valstīm un Krieviju.
Ņemot vērā pieprasījumu,
«PET Baltija» drīzumā atvērs papildu ražošanas līniju – tajā tiks
pārstrādāti polimēri un radītas
granulas poliestera šķiedras ražošanai. Šīs līnijas izveidē investēti 300 000 eiro, un paredzēts,
ka ieguldījumi atmaksāsies tuvāko divu trīs gadu laikā. Darbam
jaunajā līnijā šobrīd piesaistīti
četri darbinieki, bet pavisam
ražotnē nodarbināti vairāk nekā
200 cilvēku. «Pēc izstādes saprotam, ka pieprasījums ir milzīgs,
vien jāturpina strādāt un paplašināties, lai varam nodrošināt
nepieciešamos apjomus,» tā viņš.
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AS «LPB» (reģ.Nr.52103003541) aicina darbā
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJU.
Ja esi čakls(-a), izdarīgs(-a) un patīk darbs ar cilvēkiem, aicinām pievienoties mūsu komandai «top!»
• Kastaņu ielā 3, Jelgavā; • K.Helmaņa ielā 1, Jelgavā.
Pienākumi:
• laipna pircēju apkalpošana pie kases;
• preču izvietošana tirdzniecības zālē;
• derīguma termiņa kontrole precēm.
Prasības:
• vēlme aktīvi strādāt un iegūt jaunas zināšanas;
• latviešu valodas zināšanas;
• pozitīva attieksme un spēja strādāt komandā.
Piedāvājam:
• ievadapmācības un karjeras izaugsmi;
• elastīgu darba grafiku;
• apmaksātus nodokļus, atvaļinājumus, slimības lapas;
• darbam atbilstošu atalgojumu – 450–550 EUR (bruto)
par kvalitatīvi paveiktu darbu.
CV sūtīt pa e-pastu vakances@topveikali.lv
ar norādi «Pārdevējs(-a) Jelgavā».
Gaidām tevi mūsu komandā!

Seko mums:

facebook.com

S!
AKSA

BEZM

Nāc mācīties
Jelgavas Amatu vidusskolā un iegūsti
profesiju, pamatizglītību vai
vidējo izglītību neklātienē!

Veselīgs, pilnvērtīgs
un ekonomisks uzturs
vecumā 54+

Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas ielā 25
sāk uzņemt audzēkņus 2019./2020. mācību gadam.
13. jūnijā pl.1000

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS.
Kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Pamatizglītība
Pavārs
Pamatizglītība
Frizieris
Pamatizglītība
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Pamatizglītība
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Pamatizglītība
Konditors
Pamatizglītība
Montāžas darbu atslēdznieks
Pēc 7. klases
Šuvēja palīgs
Pēc 7. klases
Virtuves darbinieks
Pēc 8. klases
Šuvēja palīgs
Pēc 8. klases
Vispārējā vidējā izglītība (izlīdzinošais kurss)
Pamatizglītība un arodizglītība

Mācību ilgums
4 gadi
4 gadi
3 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
3 gadi
3 gadi
2 gadi
2 gadi
1 gads

Jelgavas Amatu vidusskola no nākamā mācību gada tiek apvienota ar
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu, līdz ar to 2019./2020. mācību gadā

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PAMATIZGLĪTĪBU UN
VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEKLĀTIENĒ.

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

Lektore
Lizete Puga

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

No 10. jūnija pulksten 9

Pamatizglītības programma

6., 11. jūnijā,
plkst. 17:30

Uzņemam audzēkņus 5.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 7.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 10.–12. klasē.
Mācības notiek piektdienās un sestdienās.

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
noteiktās higiēnas
prasības
14. jūnijā pl. 1000

4. jūlijā pl. 1000

Iesūtot CV, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām. AS «LPB» saņemtos personas datus apstrādās personāla atlases
vajadzībām uz noteikto amatu, personas dati tiks uzglabāti trīs mēnešus.

Strauji augošs ražošanas uzņēmums

SIA «Dinair Filton» (reģ.Nr.40003801344)
aicina darbā IEKĀRTU OPERATORUS(-ES)
Pienākumi:
• veikt izejmateriālu sagatavošanu uz iekārtas;
• nodrošināt ražošanas tehnoloģisko procesu;
• sekot iekārtu tehniskajiem parametriem ražošanas procesā.
Prasības:
• darba pieredze iekārtu operatora(-es) amatā un
vēlama pieredze ražošanas jomā;
• augsta atbildības izjūta un pašdisciplīna;
• prasme strādāt komandā;
• spēja pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu strauji augošā starptautiskā uzņēmumā SIA
«Dinair Filton» – piederību AAF grupai;
• profesionālās apmācības;
• ieguldījumam atbilstošu atalgojumu, sākot no
1004 EUR pārbaudes laikā, un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus Latvijā un ārvalstīs;
• darbu maiņās (no plkst.6.30 līdz 15; no plkst.15 līdz
23.30; no plkst.23.30 līdz 6);
• bezmaksas karstos dzērienus;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• transportu no Olaines līdz Jelgavai pēc 2. maiņas un uz 3. maiņu;
• komandas saliedēšanas pasākumus;
• darbavietu Olainē.

KOMPLEKTĒTĀJUS(-AS)
Pienākumi:
• veikt gaisa filtru komplektēšanu un montāžu;
• ievērot gaisa filtru komplektēšanas tehnoloģiskos procesus;
• precīzi ievērot darba uzdevumu nosacījumus.
Prasības:
• darba pieredze ražošanas jomā;
• augsta atbildības izjūta un pašdisciplīna;
• prasme strādāt komandā;
• spēja pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu strauji augošā starptautiskā uzņēmumā SIA
«Dinair Filton» – piederību AAF grupai;
• profesionālās apmācības;
• ieguldījumam atbilstošu atalgojumu, sākot no 773 EUR
pārbaudes laikā, un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus Latvijā un ārvalstīs;
• darbu maiņās (no plkst.6.30 līdz 15; no plkst.15 līdz
23.30; no plkst.23.30 līdz 6);
• bezmaksas karstos dzērienus;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• transportu no Olaines līdz Jelgavai pēc 2. maiņas un uz 3. maiņu;
• komandas saliedēšanas pasākumus;
• darbavietu Olainē.
CV un pieteikuma vēstuli, norādot vakanci, lūgums
sūtīt pa e-pastu hr.latvia@dinair.se līdz 21. jūnijam.

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.27114795.

Piedāvā darbu

PROJEKTĀ

«Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
«Jauniešu garantijas» ietvaros»

SKOLĀ PĒC VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS VAR
TURPINĀT IZGLĪTĪBU, IEGŪSTOT PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU.
Izglītības programma
Viesmīlis
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Grāmatvedis
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Pavārs
Konditors
Frizieris stilists
Vizuālā tēla stilists

Īstenošanas
laiks
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – iesniegums, izglītību apliecinošs dokuments (oriģināls), pases vai
dzimšanas apliecības kopija, medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta Nr.027/U, četras fotogrāfijas (3x4).
Tālrunis informācijai – 63026175.

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).

Līdzjūtība
Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
(V.Grēviņš)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Zigmāram Rasiņam, tēvu mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ZAIGA MEĻĶERTE (1952. g.)
BIRUTA GERKENA (1939. g.)
ILONA KROGERE (1934. g.)
ĻUBOVA GIRŠA (1939. g.).
Izvadīšana 08.06. plkst. 14.45 Bērzu kapsētā.
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Barbaru
tautas
smalkā
kultūra

Pasākumi pilsētā
No jūnija līdz augustam katru trešdienu – brīvlaika aktivitātes «Vasarraibumiņi»: orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, spēles, viktorīnas un sacensības.
Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
8. jūnijā pulksten 19 – Vladimira Glazunova dzejas vakars: spilgti, emocionāli
mūsdienu dzejas lasījumi, stāsti par TV kanāla «Nostalģija» raidījuma viesiem, liriska
mūzika un noslēgumā – meistarklase, kā pareizi publiski uzstāties un neapjukt
lasot. Biļešu cena – 15 € (kultūras nama Mazajā zālē).
12. jūnijā pulksten 19 – Zaļenieku amatierteātra viesizrāde: T.Bangas komēdija
«Septiņas vecmeitas». Režisore – L.Ņefedova. Jautra komēdija ar pārpratumiem
un komiskām situācijām par mākslinieka Pūpēdīša un septiņu neprecētu sieviešu
attiecībām. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzē).
15. jūnijā pulksten 18 – «Skroderdienas «Silmačos»» Intara Rešetina režijā.
Lomās: Ģ.Ķesteris, V.Vārpiņa, A.Dzērve, S.Rubule, A.Siliņš, M.Upenieks, K.Zāle,
I.Florence, L.Pupure, A.Līvmane, L.Dreimane un M.Eglinskis. Biļešu cena – 8–15
€ (Pasta salā).
15. jūnijā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūnijā no pulksten 20 – vasaras saulgrieži Jelgavā: vainagu un vītņu pīšana, sadziedāšanās, uguns rituāli, saules pavadīšana, danči, rotaļas ar LU folkloras
deju kopu «Dandari», zviedru tautas deju kopu «Obackaringen» no Hernesandas,
folkloras kopām «Laukam pāri», «Liepāre», «Dālava», «Zemgaļi», «Dimzēns» un
VPDK «Svirlauka». Dalība – bez maksas (pils saliņā).
22. jūnijā pulksten 11 – ielīgošana Pārlielupes bibliotēkā: radošā darbnīca «Gatavojamies Līgosvētkiem». Dalība – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
22. jūnijā pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Izrāde ar dziedāšanu divās daļās. Biļešu cena – 3
€ (kultūras namā).

Izstādes
No 7. jūnija līdz 28. jūlijam – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas darbu izstāde
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 9. līdz 31. jūnijam – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Ar baložiem»
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 15. jūnija līdz 15. augustam – D.Šulcas gleznu izstāde «Ainavas un ziedi».
Izstādes atklāšana – 15. jūnijā pulksten 12 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 17. jūlijam – Ulda Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 25. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku zīmējumu skate
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
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 Ilze Knusle

Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās apskatāma
daļa no rīdzinieka Normunda Beržinska saktu kolekcijas
«Latvijas dārgumi». «Manā
kolekcijā ir vairāk nekā 1000
saktu, kas šobrīd apkopotas
50 stendos. Uz Jelgavu esmu
atvedis apmēram pusi,» norāda kolekcionārs.
Sākotnēji N.Beržinskis aizrāvās ar
saktām, kas uzietas arheoloģiskajos
atradumos, lielākoties tās iegādājoties
krāmu tirdziņos un izsolēs, bet 2013.
gadā valstī tika apstiprinātas izmaiņas
likumdošanā, kas noteica: viss, kas datējams līdz 17. gadsimtam, pieder valstij,
un to glabā muzeji, izņemot Nacionālajā
kultūras mantojuma pārvaldē reģistrētos
artefaktus. Eksemplārus, kas tobrīd bija
kolekcionāra īpašumā, viņš reģistrēja,
tomēr, tā kā vairs nebija iespēju šādus
priekšmetus brīvi iegādāties, sāka kolekcionēt Latvijas zemē radītas rotas – saktas
–, kas izgatavotas pēc 17. gadsimta.
Kolekcijas autors atzīst, ka reizēm par
kādu retāku saktu starp kolekcionāriem

ir nopietna cīņa naudas izteiksmē, tomēr
viņš teic, ka iztērēto naudu neskaita,
jo, viņaprāt, tas sabojātu visu krāšanas
prieku. «Tas, ka neesmu vienīgais, kam
saktas interesē, vairo cieņu pret šīm
rotām un iedvesmoja mani kolekcijas
noformēšanai, lai caur vēsturi un stāstiem celtu gaismā šo mūsu senču radošo
potenciālu,» stāsta N.Beržinskis.
Viņš ne tikai iegādājas priekšmetus
savai kolekcijai, bet arī daudz lasa un
meklē informāciju par Latvijas vēsturi,
latvju zīmēm, rotu izgatavošanas tradīcijām, amatniecību. Savas zināšanas
kolekcionārs izmanto, lai noformētu
planšetes, proti, sākotnēji pie katras
saktas bija neliels apraksts par to, tomēr
vēlāk kolekcionārs sāka veidot tematiskas planšetes, tostarp par Dzintara ceļu,
rotkaļiem, zeltkaļiem un citām tēmām.
«Piemēram, vācu laikos latviešu amatniekiem bija aizliegts rotās izmantot
dārgakmeņus – tādā veidā vācieši centās
aizsargāt savas tiesības, virzīt tirgū savus
izstrādājumus,» stāsta kolekcionārs.
Viņa kolekcijā ir arī saktas no dzintara,
kas savulaik bijis dārgāks nekā zelts.
Tāpat N.Beržinskis noskaidrojis, ka agrāk
Kurzemē saktas izmantotas arī kā norēķinu līdzeklis, jo saskaņā ar likumiem

par virkni noziegumu tika piemērots
sods – maksāt saktās. «Patiesībā saktu
daudzums Latvijā nav nosakāms, turklāt
tās ir ļoti dažādas, tomēr varu teikt, ka
šāda tipa saktas, kādas iekļautas manā
kolekcijā, ir tikai latviešiem un lietuviešiem. Manuprāt, šīs rotas ir tik smalkas!
Turklāt vēl tādai barbaru tautai, par kādu
latviešus uzskatīja vācieši, kuri mums
centās nest apgaismību un kultūru,»
ironizē kolekcionārs.
«Visu, kas saistīts ar saktu eksponēšanu, daru pats – domāju, rakstu un zīmēju.
Reiz mans jaunākais dēls izteicās, ka
galīgi nevarot salasīt manu rokrakstu,
turklāt rakstīts ir ar spalvu. Tā nolēmu
izveidot kolekcijas aprakstu arī datordrukā – uz planšetes ir numurs, un brošūrā
var atrast attiecīgo aprakstu un izlasīt,»
stāsta kolekcionārs. Šobrīd materiāli
pieejami latviešu un krievu valodā, bet
nākotnē ir ideja tos pārtulkot angļu un
vācu valodā, lai izstāde varētu ceļot arī
aiz mūsu valsts robežām un lai ar mūsu
tautas vērtībām varētu iepazīties tūristi.
N.Beržinska privātās saktu kolekcijas
izstāde «Latvijas dārgumi» Sabiedrības
integrācijas pārvaldes telpās Skolotāju
ielā 8, 3. stāvā, apskatāma līdz 29. jūnijam
iestādes darba laikā.

Par Rasas Kalniņas-Grīnbergas dzīvi un darbu stāsta grāmata
 Jana Bahmane

Atklāta apgāda «Mansards»
izdotā grāmata par Jelgavas
tēlnieces Rasas Kalniņas-Grīnbergas dzīvi un radošo darbību «Rasa Kalniņa-Grīnberga.
Dzīve un darbi». Grāmatas
autors ir mākslas zinātnieks
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis, bet
par savu dzīvi izdevumā stāsta
pati tēlniece.
«Ideja par Rasai Kalniņai-Grīnbergai
veltītu grāmatu radās jau sen – bija doma
to izdot tēlnieces 80. jubilejas – 2016. –
gadā, bet to izdevās īstenot vien šogad.
Kad Rasa sāka stāstīt par sevi un savu
dzīvi, viņas teiktajā atklājās tik daudz
svarīgu un interesantu atziņu par mākslu
dzīvē un dzīvi mākslā, ka nolēmām to visu
izmantot grāmatā,» norāda M.Brancis.

Tēlnieces stāstītājas talants ir viens no
grāmatas stūrakmeņiem, kas šajā albumā
atklāj mākslinieces dzīves gājumu, savijušos ar latviešu tautas likteni 20. gadsimta
otrajā pusē. Savukārt grāmatas otrajā daļā
R.Kalniņas-Grīnbergas daiļrade atspoguļota darbu reprodukcijās un stāstos par
to rašanās vēsturi. M.Brancis uzskata,
ka tēlnieces stiprās puses ir figurālās
kompozīcijas un portreti, atklājot modeļa
personību un garīgo pasauli. Savukārt
R.Kalniņas-Grīnbergas tuvinieki vērtē, ka
trīs mākslinieces mīlestības ir tēlniecība,
blēņu stāsti un grāmatas.
Nedaudz vairāk kā simts lappuses
biezās grāmatas dizainu un reprodukcijas
veidojis R.Kalniņas-Grīnbergas dēls Māris
Grīnbergs. Tekstu angļu valodā tulkojis
Kārlis Streips. Grāmata tapusi sadarbībā
ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju un Dobeles novadpētniecības muzeju, tās izdošanu atbalstījusi Jelgavas dome, Jelgavas pašvaldības

Kultūras padome un Jelgavas pilsētas
pašvaldību biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma.
R.Kalniņa-Grīnberga ir dzimusi Dobelē,
bet lielu daļu sava mūža – kopš 1963. gada
– dzīvojusi un strādājusi Jelgavā. 1956.
gadā tēlniece beigusi Liepājas Lietišķās
mākslas vidusskolu, bet pēc tam gadu mācījusies Igaunijas Mākslas institūtā. 1962.
gadā ar diplomdarbu «Pavasaris» beigusi
Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības
nodaļu. Izstādēs R.Kalniņa-Grīnberga
piedalās kopš 1960. gada. Viens no nozīmīgākajiem viņas darbiem ir skulptūra
«Māte ābele» Ančupānu kalnu memoriālā
(atklāta 1973. gadā), bet tēlnieces mīļākais
darbs ir «Caune» jeb «Cauņonkuls», kurā
viņa iemūžinājusi vecāsmātes brāli Žani
Cauni, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri
un 1905. gada kluso cīnītāju. Abu darbu
reprodukcijas ir iekļautas grāmatā līdzās
citu ievērojamāko R.Kalniņas-Grīnbergas
darbu attēliem.

Šā gada pirmais «Pludmales festiņš» – 16. jūnijā
 Jana Bahmane

Arī šovasar lielus un mazus
jelgavniekus Lielupes promenādē pulcēs pasākums
«Pludmales festiņš», kura
mērķis ir mudināt ģimenes
pavadīt brīvo laiku kopā.
Pirmais festiņš – jau 16. jūnijā no pulksten 12 līdz 15.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece Evika Kaufelde stāsta, ka «Pludmales festiņa»
dalībnieki Lielupes promenādē varēs piedalīties radošajās darbnīcās,
individuālajās un ģimenes stafetēs,

mācīties braukt ar sup dēli, izbaudīt
dažādas piepūšamās un ūdens atrakcijas. Tāpat pasākumā integrētas
veselības veicināšanas programmas
aktivitātes – seniori aicināti piedalīties āra vingrošanā profesionāla trenera vadībā, bet ikviens varēs veikt
veselības eksprestestus – noteikt
cukura un holesterīna līmeni asinīs,
izmērīt asinsspiedienu. Notiks arī
veselīga uztura darbnīcas, kurās būs
iespēja pagatavot veselības kokteiļus
un citus našķus. «Līdztekus sporta
aktivitātēm un spēlēm pasākuma dalībnieki varēs piedalīties izglītojošās
lekcijās – katrā no «Pludmales festiņiem» tiks aktualizēts cits temats,»

papildina E.Kaufelde. Aktīvākie
dalībnieki saņems balvas.
Ģimenes pasākumu ciklu «Pludmales festiņš» organizē Jelgavas
pašvaldība sadarbībā ar biedrību
«Kultūras un mākslas centrs «Nātre»». To atbalsta bērnu un jauniešu
attīstības centrs «Bambino», «Supx.
lv» un biedrība «Remoss», bet veselības veicināšanas programmas
aktivitātes tiek realizētas ar projekta
«Kompleksu veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta»
finansiālu atbalstu.
Otrais «Pludmales festiņš» notiks
13. jūlijā. Dalība – bez maksas.

