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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk 
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju 63048800 vestnesis@dome.jelgava.lv

Konkursa Konkursa 
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 148 aktīvajiem jelgavniekiem, kas 
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» 
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik 
pilsētas karogu publicēti 18. jūnija numurā. 

Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas karogi. 
Pareizi atbildēja 139 dalībnieki.

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Lauma Renāte 
Danovska, Jūlija Lovkova, Ieva Cauna, Antoņina Meļņičuka, Elizabete Tru-
šule, Biruta Augšpole, Egita Buršmeistere, Signe Āzena, Natālija Rozentāle, 
Maruta Ozola, Kitija Liepa, Dace Bujaka, Edīte Kursīte.

Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt 
trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005556.

VAIRĀK: /Jelgavaspilseta /jelgavas_pilseta /JelgavaLV /JelgavaLV@JelgavaLV

� Ritma Gaidamoviča 

Lai rūpētos par drošu un kvalitatīvu siltumapgādes 
pakalpojuma sniegšanu un savlaicīgi atklātu po
tenciālos bojājumus apkures sistēmā, SIA «Fortum 
Jelgava» no 7. līdz 28. jūlijam pilsētā veiks siltum
tīklu hidrauliskās pārbaudes. To laikā klientiem 
nebūs pieejams karstais ūdens. 

 «Fortum Jelgava» veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes

� Ritma Gaidamoviča

Ievērojot Slimību pro
filakses un kontroles 
centra (SPKC) epide
miologu norādījumus, 
1. jūlijā darbu atsākusi 
uz laiku slēgtā grupa 
pašvaldības pirmssko
las izglītības iestādē 
«Pasaciņa».

Pēc tam, kad 16. jūnijā bēr-
nudārza vienas grupas skolotāja 
palīgam tika konstatēts pozitīvs 
Covid-19 testa rezultāts, ievērojot 
epidemiologu norādījumus, uz 
laiku tika slēgta viena bērnu-
dārza grupa. Konkrētās grupas 
audzēkņi atradās ģimenes ārsta 
uzraudzībā un ievēroja 14 dienu 
pašizolāciju. Pašizolācijā atradās 

arī četri šīs grupas pedagogi, bet 
visiem 39 iestādes darbiniekiem 
17. jūnijā tika veikts Covid-19 
tests, un visi rezultāti bija nega-
tīvi. Šonedēļ ir beidzies periods, 
kas bija jāpavada pašizolācijā, un 
grupa 1. jūlijā ir atsākusi darbu. 
«Grupas telpās ir veikta pilnīga 
dezinfekcija, kā arī visā iestādē 
esam ieviesuši papildu drošības 
pasākumus. Šonedēļ darbā ir at-
griezušies trīs šīs grupas pedagogi, 
kā arī audzēkņi, kuriem pirms 
ierašanās bērnudārzā tika reko-
mendēts veikt Covid-19 testu,» 
stāsta «Pasaciņas» vadītāja Zane 
Koroļčuka, piebilstot, ka skolotāja 
palīgs, kuram tika konstatēts 
Covid-19, vēl atrodas karantīnā.  

Jelgavas pašvaldība ciešā sa-
darbībā ar SPKC epidemiologiem 
turpina uzraudzīt situāciju .

«Pasaciņā» darbu atsākusi 
uz laiku slēgtā grupa

� Ritma Gaidamoviča

Valsts izglītības attīs
tības aģentūra (VIAA) 
šonedēļ izsludināja 
pieteikšanos attāli
nāto mācību kārtai 
Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) līdzfinansētajā 
pieaugušo izglītības 
projektā «Nodarbinā
to personu profesio
nālās kompetences 
pilnveide». Tas nozī
mē, ka strādājošajiem 
ir iespēja ar ESF at
balstu apgūt dažādas 
kompetences attālinā
to mācību formā. Mā
cībām var pieteikties 
līdz 15. jūlijam.

VIAA pārstāve Jolanta Uti-
nāne skaidro, ka šajā kārtā 
pieaugušajiem mācības notiks 
tikai attālināti. Izglītības prog-
rammu piedāvājumā ir profe-
sionālās pilnveides izglītības 
programmas, moduļi (īsākas 
izglītības programmas), kas 
nepieciešami profesionālajai 
darbībai izvēlētajā nozarē, kā 
arī augstākās izglītības iestādes 
studiju kursi vai studiju moduļi 
no akreditēta studiju virziena 
licencētas studiju programmas. 
Attālināto mācību kārtā, kurai 
var pieteikties līdz 15. jūlijam, 
mācības pieejamas 11 tautsaim-
niecības nozarēs. Ar mācību 
programmu piedāvājumu var 
iepazīties mājaslapā www.ma-
cibaspieaugusajiem.lv, kur var 
arī pieteikties mācībām. Grupu 
komplektēšana un mācības tiem, 
kas pieteiksies attālināto mācību 
kārtā, sāksies jūlijā un augustā. 

Jelgavā konsultācijas par da-
lību projektā saņemt un pieteik-
ties mācībām, ja nepieciešams, 

var pie pieaugušo izglītības 
koordinatores Līgas Miķelsones 
Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrā Svētes ielā 33 
pirmdienās no pulksten 9.15 
līdz 19, otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no 9.15 līdz 17, 
piektdienās no 9.15 līdz 13. Vi-
zītei lūgums iepriekš pieteikties 
pa tālruni 63012155, 63012169.

Attālināto mācību kārtā mā-
cībām var pieteikties strādājoši 
un pašnodarbināti iedzīvotāji 
no 25 gadu vecuma un vecāki, 
arī strādājoši pensionāri, ar ne-
pabeigtu vai pabeigtu izglītību, 
tostarp pamatizglītību, vispārējo 
vidējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību, kā arī jaunie vecāki 
bērna kopšanas atvaļinājumā, 
saglabājot darba attiecības.

Mācību izmaksas 90 procentu 
apmērā sedz ES fondi un valsts, 
bet 10 procenti no mācību mak-
sas ir strādājošā līdzmaksājums, 
kuru var segt arī darba devējs. 
Mācības bez maksas iespējamas 
strādājošajiem ar maznodrošinā-
tās vai trūcīgās personas statusu.

J.Utināne uzsver, ka līdz šim 
projektā drīkstēja piedalīties 
vienu reizi, taču saskaņā ar 2020. 
gada 16. jūnijā valdībā apstiprinā-
tajiem Ministru kabineta grozīju-
miem turpmāk katrs strādājošais 
projektā var iesaistīties divas 
reizes, ja iepriekš mācības nav 
pārtrauktas. Ja mācības uzsāktas 
un pārtrauktas, atkārtoti varēs 
pieteikties ne agrāk kā sešus mē-
nešus pēc mācību pārtraukšanas 
dienas, iepriekš bija 12 mēneši. 
Šis ierobežojums neattiecas uz 
tiem strādājošajiem, kuri mācī-
bām pieteicās, bet tās neuzsāka. 

Jāpiebilst, ka attālināto mā-
cību kārta notiks papildus jau 
iepriekš plānotajai piektajai mā-
cību kārtai, kurai pieteikšanos 
paredzēts izsludināt augustā. 

Strādājošie var pieteikties 
attālinātajām mācībām

posmiem, kuri pieņemti eksplua-
tācijā pirms 2001. gada. Kopējais 
pārbaudāmo siltumtīklu garums 
ir gandrīz desmit kilometri, kas 
ir aptuveni 13 procenti no tīklu 
kopgaruma. Kopējais siltumtīklu 
garums Jelgavā ir 75 kilometri. 

Pārbaudes plānots sākt 7. jūlijā 
ar mājām Meiju ceļā, Ganību ielā, 
Celtnieku, Traktoristu un Lido-
tāju ielā. Pirms katras plānotās 
hidrauliskās pārbaudes uzņē-
mums informēs pārbaudāmo 
māju pārvaldnieku, kā arī pie 

mājas tiks izvietota informācija 
iedzīvotājiem, tāpat to, kurās 
ēkās tiks veiktas hidrauliskās 
pārbaudes, var uzzināt «For-
tum Jelgava» mājaslapā www.
fortum.lv. 

Ja hidraulisko pārbaužu laikā 
iedzīvotāji novēro zaļgana ūdens 
noplūdi (siltumnesējs ir iekrāsots 
ar videi un cilvēka veselībai 
nekaitīgu pārtikas krāsvielu), lū-
gums nekavējoties ziņot «Fortum 
Jelgava» Klientu apkalpošanas 
centram pa tālruni 63007055.

SIA «Fortum Jelgava» pār-
stāve Guntra Matisa informē, 
ka hidrauliskās pārbaudes laikā 
no siltumtīkliem ir jāatslēdz visi 
patērētāji, kurus skar konkrētā 

pārbaude, līdz ar to šiem iedzī-
votājiem nebūs pieejams karstais 
ūdens. Šovasar siltumtīklu hid-
rauliskās pārbaudes uzņēmums 
plāno veikt tiem siltumtīklu 

� Ritma Gaidamoviča

Būvdarbi turpinās 
Romas ielā – šone
dēļ sākta ceļa segas 
pamatnes izveide, lai 
jūlija beigās posmā 
no Turaidas ielas līdz 
pilsētas administra
tīvajai robežai ieklā
tu asfaltu. Līdztekus 
Romas ielas posmam 
asfalta segums tiks 
atjaunots arī Zemeņu 
ielā no Miera ielas līdz 
Zemeņu ielai. 

Romas ielā no Turaidas ielas 
līdz pilsētas robežai un Zeme-
ņu ielā no Miera līdz Zemeņu 
ielai tiks asfaltēta brauktuve. 

Romas ielā asfaltu 
klās jūlija beigās

Tur paralēli tiek sakārtota 
arī lietusūdens novadīšana, 
pārtīrot un padziļinot grāvjus 
un ievalkas, paredzot zem 
iebrauktuvēm uz īpašumiem 
esošo caurteku pārbūvi un jau-
nu izbūvi. Pašvaldības iestādes 
«Pilsētsaimniecība» projektu 
vadītāja Liene Klauža stāsta, 
ka šobrīd būvdarbu veicējs 
ir paplašinājis Romas ielas 
brauktuvi pie administratīvās 
robežas un turpina pārbūvēt 
iebrauktuves uz privātmājām, 
pārbūvējot vai izbūvējot jaunas 
caurtekas zem iebrauktuvēm. 
Tāpat objektā tiek veikta esošo 
sadzīves kanalizācijas aku vāku 
regulēšana brauktuves līmenī. 
«Šonedēļ sākta Romas ielas 
posma ceļa seguma pamatnes 

sagatavošana, lai varētu ieklāt 
šķembas un vēlāk asfaltēt,» 
piebilst L.Klauža, papildinot, 
ka asfaltēšanu šajā ielas posmā 
plānots uzsākt jūlija beigās.  

Jau līdz šim Straumes ielas 
posmā no Romas ielas līdz Ele-
jas ielai padziļināts un attīrīts 
grāvis, kā arī, lai nodrošinātu 
ūdens atvadi, nomainītas eso-
šās caurtekas. Turaidas ielas 
posmā no Romas ielas līdz 
Mežmalas ielai, kas šobrīd ir 
remontdarbu zonas apbrauca-
mais ceļš, veikta dubultās virs-
mas apstrāde ar sīkšķembām. 
Savukārt Zemeņu un Miera 
ielas krustojumā jau izbūvēts 
lietusūdens kanalizācijas pie-
slēgums esošajai lietusūdens 
sistēmai Miera ielā. 

Autovadītājiem jāņem vērā, 
ka līdz 24. augustam ir ierobe-
žota satiksme Romas ielas pos-
mā no Turaidas ielas līdz pilsē-
tas administratīvajai robežai, 
Zemeņu ielas posmā no Miera 
līdz Romas ielai un Straumes 
ielas posmā no Romas ielas līdz 
Elejas ielai. Tāpat ielas seguma 
atjaunošanas būvdarbu laikā 
jāievēro saskaņotās satiksmes 
organizācijas shēmas.

Būvdarbus veic SIA «Ceļu 
būvniecības sabiedrība «Iga-
te»» par 469 479,99 eiro ar 
PVN. Tos plānots pabeigt līdz 
2020. gada augusta nogalei.

Jāpiebilst, ka 2018. gadā as-
falta segums tika ieklāts Romas 
ielas posmā no Zemeņu līdz 
Turaidas ielai.

Foto: Ivars Veiliņš
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Jaunā 
Jelgavas pilsētas 
skolēna apliecība

derīga no 01.09.2020.

Jaunā 
Jelgavas pilsētas 
iedzīvotāja karte

derīga no 21.07.2020.

DERĪGA
LĪDZ

DERĪGA
LĪDZ

DIREKTORA PARAKSTS

DERĪGA
LĪDZ 08/21

DIREKTORA PARAKSTS

DERĪGA
LĪDZ 08/21

 � Kristīne Langenfelde

No jūlija Jelgavas iedzī
votāji un skolēni pakā
peniski var pieteikties 
jaunās Jelgavas iedzī
votāja kartes un Jelga
vas skolēna apliecības 
saņemšanai, kas turp
māk ļaus saņemt paš
valdības atvieglojumus 
pilsētas sabiedriskajā 
transportā un ēdinā
šanai skolās. Jelgavas 
pašvaldība ir izstrā
dājusi jauna parauga 
personalizētas Jelgavas 
iedzīvotāja kartes, kas 
darbosies no 21. jūli
ja, un jaunas Jelgavas 
skolēna apliecības, kas 
sāks darboties līdz ar 
jauno mācību gadu.

18. jūnija Jelgavas domes sēdē 
deputāti apstiprināja noteikumus 
«Par personalizētās viedkartes 
noformēšanas, izsniegšanas, lie-
tošanas un deaktivizēšanas vai 
anulēšanas kārtību Jelgavas pil-
sētas pašvaldībā» (skatīt 4. lpp.). 
Savukārt 28. maija sēdē deputāti 
pieņēma grozījumus saistošajos 
noteikumos «Jelgavas pilsētas 
pašvaldības pabalstu piešķirša-
nas noteikumi» un apstiprināja 
jaunus saistošos noteikumus «Par 
braukšanas maksas atviegloju-
miem izglītojamajiem Jelgavas 
pilsētas sabiedriskajā transportā». 
Tie nosaka, kādu pašvaldības 
atbalstu ar jaunajām personali-
zētajām viedkartēm iedzīvotāji 
un skolēni varēs saņemt. 

Jelgavas pašvaldības izpilddi-
rektore Irēna Škutāne skaidro, 

Sāks izsniegt jaunās Jelgavas iedzīvotāja 
kartes un Jelgavas skolēna apliecības

ka jaunas viedkartes pašvaldībai 
nācās izstrādāt, jo «SEB banka», 
kas šobrīd nodrošina karšu dar-
bību, paziņoja par sadarbības 
pārtraukšanu. 20. jūlijā Jelgavas 
pašvaldībai beidzas sadarbības 
līgums ar «SEB banku» par 
Jelgavas iedzīvotāja karšu un Jel-
gavas skolēna apliecību darbības 
nodrošināšanu. Banka jau maijā 
informēja pašvaldību, ka «šī lokālā 
projekta nodrošināšanai ir nepie-
ciešami lieli finansiāli ieguldījumi, 
kas tomēr neatsver projekta atde-
vi nākotnē, tāpēc «SEB banka» ir 
izlēmusi sadarbību neturpināt». 

Līdz ar to šābrīža Jelgavas 
iedzīvotāja kartes un Jelgavas 
skolēna apliecības būs aktīvas 
līdz 20. jūlijam, bet, lai saņemtu 
pašvaldības atbalstu pēc 20. jūlija, 
iedzīvotājiem un skolēniem būs 
jānoformē jauna personalizēta 
viedkarte.

Kā uzsver I.Škutāne, būtiskākā 
atšķirība starp līdzšinējām un 
jaunajām viedkartēm ir tā, ka 
jaunās kartes nav piesaistītas 
nevienai bankai. «Līdz ar to karte 
nebūs maksāšanas līdzeklis, bet 
gan autorizācijas līdzeklis, kas 
konkrētam cilvēkam, uzrādot 
karti, ļaus saņemt konkrēti viņam 
paredzēto pašvaldības atbalstu 
braukšanas maksas segšanai vai 
ēdināšanai skolās – personalizētā 
viedkarte saturēs informāciju par 
konkrētai personai piešķirtajiem 
atvieglojumiem. Uzrādot karti 
pilsētas sabiedriskajā transportā 
vai skolas ēdnīcā, persona saņems 
viņam pienākošo atbalstu,» skaid-
ro I.Škutāne.  

Jaunas kartes pirmreizējā 
izsniegšana iedzīvotājiem un 
skolēniem ir bez maksas – tās 
noformēšanas un izgatavošanas 
izdevumus segs pašvaldība. Savu-
kārt iedzīvotājiem un skolēniem, 
lai saņemtu jauno karti, būs 
jāuzraksta iesniegums, un, tiklīdz 
karte būs izgatavota, to varēs 
saņemt pa pastu, ja persona savā 
iesniegumā to būs norādījusi, vai 
arī klātienē tajā vietā, kur persona 
būs rakstījusi iesniegumu par 
kartes saņemšanu. Ierodoties 
rakstīt iesniegumu par jaunās 
kartes saņemšanu, personai līdzi 
jābūt personu apliecinošam doku-
mentam (pasei vai personas ap-
liecībai) vai dzimšanas apliecībai. 
Ja personu pārstāv likumiskais 
pārstāvis, līdzi jābūt likumiskā 
pārstāvja personu apliecinošam 
dokumentam un pārstāvības tie-
sību apliecinošam dokumentam.

Ja nepieciešams, iestādē tiek 
nodrošināta arī personas foto-
grafēšana.

SVARĪGI
Šobrīd visiem iedzīvotājiem un 
skolēniem, kuri izmanto Jelgavas 
iedzīvotāja karti vai Jelgavas skolēna 
apliecību, tā ir piesaistīta «SEB 
bankas» kontam. Tā kā sadarbība 
ar «SEB banku» pēc 20. jūlija tiek 
pārtraukta, iedzīvotāji aicināti 
izvērtēt, vai viņiem ir nepieciešamība 
saglabāt šo kontu «SEB bankā». 
Ja tādas nav, banka klientus lūdz 
aizpildīt pieteikumu internetbankā 
par konta slēgšanu. Ja rodas 
jautājumi par konta slēgšanu, var 
sazināties ar «SEB banku», zvanot 
pa tālruni 26668777 vai rakstot 
vēstuli internetbankā.

Pensionāriem un politiski repre-
sētajām personām, kuras līdz 
šim nav saņēmušas pašvaldības 
pabalstu sabiedriskā transporta 

braukšanas maksas segšanai un šobrīd 
vēlas pirmo reizi noformēt Jelgavas iedzī-
votāja karti, iesniegumu no 1. līdz 31. jūlijam 
jādodas rakstīt uz Jelgavas Sociālo lietu pārval-
des Informācijas kabinetu (Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielā 9). Informācijas kabineta darba 
laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdie-
nās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 
17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Pirms 
ierašanās obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot 
pa tālruni 63048914 vai 63007224. Personas, 
kuras pirmo reizi saņems Jelgavas iedzīvotāja 
karti, iestādē tiks arī nofotografētas. 

PENSIONĀRI UN POLITISKI REPRESĒTAS PERSONAS

Kā to nosaka Jelgavas domes 
pieņemtie grozījumi saistošajos 
noteikumos par pabalstu pie-
šķiršanas kārtību, no 21. jūlija 
Jelgavā deklarēti pensionāri ar 
Jelgavas iedzīvotāja karti visa 
gada garumā mēnesī varēs iz-
mantot līdz desmit bezmaksas 
braucieniem pilsētas sabiedris-
kajā transportā. «Līdz šim pen-
sionāriem bija iespēja visu gadu 
pilsētas sabiedriskajā transportā 
izmantot 20 braucienus mēnesī 
ar 50 procentu atlaidi. Taču no 
21. jūlija tie būs desmit bezmak-
sas braucieni mēnesī pilsētas 
sabiedriskajā transportā. Līdz ar 
to ir mainīta atbalsta saņemša-
nas kārtība, bet atbalsta apjoms 
senioriem palicis nemainīgs. 
Šādas izmaiņas noteiktas līdz 
ar jaunās viedkartes ieviešanu, 
jo tā nav maksāšanas līdzeklis,» 
skaidro pašvaldības izpilddirek-
tore Irēna Škutāne.

Savukārt Jelgavā deklarētām 
politiski represētajām personām 
arī turpmāk visu gadu tiks no-
drošināti 20 bezmaksas braucie-
ni mēnesī pilsētas sabiedriskajā 
transportā, uzrādot Jelgavas 
iedzīvotāja karti.

Ja līdz šim tie iedzīvotāji, kuri mēnesī pilsētas sa-
biedrisko transportu izmantoja biežāk nekā viņiem 
paredzētais atbalsts, «SEB bankas» kontā varēja 
ieskaitīt nepieciešamos naudas līdzekļus un pēc tam 
ar Jelgavas iedzīvotāja karti vai Jelgavas skolēna ap-
liecību norēķināties sabiedriskajā transportā, tad līdz 
ar kartes maiņu šāda iespēja vairs nepastāv, jo karte 
nav piesaistīta bankas kontam. Pēc 21. jūlija tiem 
iedzīvotājiem un skolēniem, kuri vēlēsies papildināt 
viedkarti ar papildu braucieniem, būs iespēja Jelga-
vas iedzīvotāja kartei vai Jelgavas skolēna apliecībai 
piesaistīt Jelgavas Autobusu parka abonementa biļeti. 
Izvēloties noteikto braucienu skaitu, to var iegādāties 
Jelgavas pasta nodaļās, Jelgavas autoostā, kā arī 
mobilajā lietotnē «Mobilly». Iegādājoties noteiktu 
braucienu skaitu, tie tiks piesaistīti personas Jelgavas 
iedzīvotāja kartei vai skolēna apliecībai, ar kuru arī 
varēs norēķināties pilsētas autobusā.

Kā JELGAVAS IEDZĪVOTĀJA KARTEI 
un JELGAVAS SKOLĒNA APLIECĪBAI 

iespējams piesaistīt papildu 
braucienus pilsētas sabiedriskajā 

transportā?

JELGAVAS AUTOBUSU PARKA 
ABONEMENTA BIĻETES CENA: 

• 8,50 EUR – 10 braucieni. 
Braucienu skaits jāizmanto sešu mēnešu laikā (maksa par vienu 
braucienu – 0,85 eiro);

• 16 EUR – 20 braucieni.
Braucienu skaits jāizmanto sešu mēnešu laikā (maksa par vienu 
braucienu – 0,80 eiro);

• 30 EUR – 40 braucieni.
Braucienu skaits jāizmanto sešu mēnešu laikā (maksa par vienu 
braucienu – 0,75 eiro);

• 42 EUR – 60 braucieni.
Braucienu skaits jāizmanto sešu mēnešu laikā (maksa par vienu 
braucienu – 0,70 eiro).

Kur jādodas, lai saņemtu jauno 
Jelgavas iedzīvotāja karti?

Kādus 
braukšanas 

maksas 
atvieglojumus 
varēs saņemt 
no 21. jūlija?

Jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes pensionāriem un 
politiski represētajām personām izsniegs trīs vietās pilsētā.

Tiem pensionāriem, kuri jau iz-
manto Jelgavas iedzīvotāja karti 
un kuriem šobrīd nepieciešams 

saņemt jaunā parauga karti, iesniegumu 
par jaunas kartes saņemšanu jādodas rakstīt uz 
pensionāru dienas centru «Sadraudzība» Dobe-
les ielā 62a vai uz bijušo bērnu un jauniešu centra 
«Junda» ēku Pasta ielā 32, kur no 1. līdz 31. 
jūlijam noteiktas stundas dienā strādā Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldes darbinieki, kuri pieņem 
iesniegumus no pensionāriem un politiski repre-
sētajām personām par jaunās kartes saņemšanu. 
Taču ikviena persona pirms ierašanās rakstīt 
iesniegumu aicināta iepriekš pieteikties Jelga-
vas Sociālo lietu pārvaldē pa tālruni 29383535. 
Iesnieguma veidlapa publicēta mājaslapā www.
jelgava.lv, un seniori to var aizpildīt jau iepriekš.

Iesniegumus jaunās kartes saņemšanai 
ēkā Pasta ielā 32 pieņem šādos laikos:

• pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 
pulksten 13 līdz 19;
• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulk-
sten 8 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 17;
• piektdienās no pulksten 8 līdz 12.

Iesniegumus jaunās kartes saņemšanai 
Dobeles ielā 62a (pensionāru dienas 

centra «Sadraudzība» telpās) pieņem 
šādos laikos:

• pirmdienās no pulksten 11.30 līdz 15.30;
• otrdienās no pulksten 12.30 līdz 15.30;
• trešdienās no pulksten 8 līdz 11 un no pulk-
sten 15.30 līdz 18;
• ceturtdienās no pulksten 12.30 līdz 15.30;
• piektdienās no pulksten 13.15 līdz 14.30.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde seniorus, 
ierodoties rakstīt iesniegumu, aicina lietot 
mutes un deguna aizsegu, kā to šā brīža 
situācijā rekomendē epidemiologi. Tāpat 
iesniegumu pieņemšanas vietās būs nodro-
šināti dezinfekcijas līdzekļi.

Paredzēts, ka karte tiks izgatavota ne 
agrāk kā desmit dienu laikā pēc iesniegu-
ma uzrakstīšanas. Ņemot vērā šā brīža 
situāciju, lai maksimāli izvairītos no cilvēku 
pulcēšanās un senioriem pēc desmit dienām 
nebūtu vēlreiz jānāk uz iestādi pēc jaunās 
kartes, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina 
visus seniorus, rakstot iesniegumu par jau-
nas kartes saņemšanu, izvēlēties to saņemt 
pa pastu savā deklarētajā dzīvesvietā.   



BĀREŅI UN 
BEZ VECĀKU 

GĀDĪBAS 
PALIKUŠI BĒRNI

SKOLĒNI

Kā noteiktām skolēnu grupām saņemt braukšanas 
maksas atvieglojumus no 21. jūlija līdz 1. septembrim?

Atbalsts ēdināšanai skolās ar 
Jelgavas skolēna apliecību

Kur jādodas, lai 
saņemtu jauno 

viedkarti?

Kur jādodas skolēniem, lai saņemtu Jelgavas 
skolēna apliecību vai Jelgavas iedzīvotāja karti?

Kādus braukšanas 
maksas 

atvieglojumus varēs 
saņemt no 21. jūlija?
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Tiem bērniem bāre-
ņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem 

bērniem, kuri mācās Jelga-
vas pašvaldības izglītības ies-
tādēs, tiek noformēta Jelgavas 
skolēna apliecība. Lai to saņemtu, 
iesniegumu jādodas rakstīt uz 
savu izglītības iestādi, kur jauno 
karti pēc tās izgatavošanas varēs 
arī saņemt. Paralēli tam iesnie-
gums par pašvaldības pabalsta 
saņemšanu, kā ierasts, jāiesniedz 
arī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. 

Tiem bērniem bāre-
ņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem 

bērniem, kuri mācās citās 
vispārējās, profesionālās vai 
augstākās izglītības iestādēs, 
tiek izsniegta Jelgavas iedzīvotāja 
karte, un, lai to saņemtu, no 1. līdz 
31. jūlijam jādodas uz Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldes Informā-
cijas kabinetu (Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielā 9), jāuzraksta iesnie-
gums, un pēc izgatavošanas karti 
varēs saņemt pa pastu vai turpat 
Informācijas kabinetā. Pirms 
ierasties rakstīt iesniegumu, obli-
gāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa 
tālruni 63048914 vai 63007224. 
Informācijas kabineta darba 
laiks: pirmdienās no pulksten 
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 
17, piektdienās no pulksten 8 
līdz 14.30.

Skolēni, kuri mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, jauno Jelgavas 
skolēna apliecību varēs saņemt savā izglītības iestādē. Iesniegumus apliecības saņemšanai 
Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs sāks pieņemt pakāpeniski no 1. jūlija. Vecākiem, 

pilnvarotajai personai vai skolēnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, izglītības iestādē ir jāiesniedz 
iesniegums apliecības saņemšanai. Skolas aicina ģimenes iesniegumu aizpildīt jau mājās – iesnieguma 
veidlapa pieejama katras izglītības iestādes mājaslapā, to var izdrukāt, aizpildīt un pēc tam iesniegt 
savā skolā. Tāpat skolu mājaslapās pieejams laika grafiks, kad skola pieņem iesniegumus no skolēniem. 
Izgatavoto karti pēc 24. augusta varēs saņemt savā izglītības iestādē. Skolas šobrīd jau noteikušas 
konkrētus laikus, kad iestādē klātienē varēs iesniegt iesniegumu jaunās skolēna apliecības saņemšanai.

Jelgavā deklarētiem bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem atbalsts arī 
pēc 21. jūlija būs nemainīgs – 
pieci bezmaksas braucieni dienā 
pilsētas sabiedriskajā transportā 
visu gadu. Šo atbalstu var saņemt 
bērns bārenis un bez vecāku 
gādības palikušais bērns, kā arī 
pilngadību sasniegušais bērns 
bārenis līdz 24 gadu vecumam, 
kurš mācās kādā no Izglītības 
likumā noteiktajām izglītības 
pakāpēm (pamatizglītība, vidējā 
izglītība, augstākā izglītība) un/
vai profesionālās izglītības iestādē.

Visiem skolēniem braukšanas maksas 
atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā 
transportā tiek piešķirti mācību gada 
laikā, taču pašvaldības saistošie no
teikumi paredz, ka skolēniem, kuri 
brīvlaikā ir iesaistīti mācību procesā, 
interešu izglītības nodarbībās vai 
vasaras nodarbinātības programmā, 
Jelgavas Izglītības pārvalde šādus 
atvieglojumus piešķir arī brīvlaikā.

Tā kā jaunās skolēna apliecības sāks darboties 
1. septembrī, no 21. jūlija līdz 31. augustam tiem 
skolēniem, kuri ir iesaistīti vasaras nodarbinātības 
programmā, interešu izglītībā vai mācību procesā, 
uzrakstot iesniegumu Izglītības pārvaldei, tiks 
piešķirta Jelgavas Autobusu parka abonementa bi-
ļete, kas ļaus atbilstoši saistošajiem noteikumiem 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus arī 
brīvlaikā. Izglītības pārvalde informē, ka skolēni, 
kuri iesaistīti nodarbinātības programmā un var 
pretendēt uz braukšanas maksas atvieglojumiem 
šajā periodā, jau ir apzināti.

Savukārt bērniem bāreņiem un bez vecāku 

Tāpat kā līdz šim, no
teiktas skolēnu gru
pas, uzrādot Jelgavas 
skolēna apliecību, 
skolas ēdnīcā varēs 
saņemt pašvaldības 
atbalstu ēdināšanai. 

Jelgavas pašvaldības saistošie 
noteikumi paredz, ka pašvaldība 
pabalstu ēdināšanai vispārējās 
izglītības iestādē mācību gada 
laikā piešķir izglītojamajam ap-
stiprinātā ēdināšanas pakalpoju-
ma maksas apmērā, ja skolēns ir 
no trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes, dzīvo aizbildņa ģimenē 
un vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 
295 eiro, kā arī daudzbērnu 
ģimeņu skolēniem.

Pabalstu ēdināšanas pakal-
pojuma apmaksas segšanai 20 
procentu apmērā no ēdināšanas 
pakalpojuma cenas izglītības 

Kādus braukšanas maksas atvieglojumus 
skolēni varēs saņemt no 1. septembra?
Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri apgūst vispārējo vai 

profesionālo izglītību klātienes formā, mācību gada laikā paš-
valdība nodrošina četrus bezmaksas braucienus dienā pilsētas 
sabiedriskajā transportā. 

iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 
eiro dienā, piešķir arī Jelgavas 
pilsētas pašvaldības izglītības 
iestāžu 5. un 6. klašu skolēniem 
mācību gada laikā.

Lai saņemtu šos pabalstus 
no nākamā mēneša 1. datuma, 
pabalsta pieprasītājs Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldē iesniedz 
iesniegumu līdz kārtējā mēneša 
15. datumam. Tātad, lai pabalstu 
saņemtu līdz ar jaunā mācību 
gada sākumu, iesniegums Sociālo 
lietu pārvaldē jāiesniedz līdz 15. 
augustam. Konkrētam skolēnam 
pienākošais atbalsts ēdināšanas 
pakalpojumiem tiks piesaistīts 
viņa skolēna apliecībai. Uzrādot 
skolēna apliecību skolas ēdnīcā, 
skolēns šo pabalstu varēs izman-
tot, norēķinoties par pusdienām. 
Gadījumā, ja atbalsta summa 
ir mazāka par skolēna izvēlēto 
pusdienu cenu, starpību skolēns 
sedz, norēķinoties skaidrā naudā 
vai ar bankas karti.

gādības palikušiem bērniem, kā arī pilngadību 
sasniegušiem bērniem bāreņiem līdz 24 gadu ve-
cumam, kuri mācās Jelgavas pašvaldības izglītības 
iestādēs un kuriem ir jānoformē Jelgavas skolēna 
apliecība, lai viņi varētu izmantot saistošajos no-
teikumos paredzētos braukšanas maksas atvieg-
lojumus no 21. jūlija līdz 31. augustam, jānoformē 
Jelgavas iedzīvotāja karte līdz skolēna apliecības 
saņemšanai.

To no 1. jūlija, uzrakstot iesniegumu, var izdarīt 
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas ka-
binetā (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9). Pirms 
ierašanās obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa 
tālruni 63048914 vai 63007224. Informācijas kabi-
neta darba laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 
līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Izga-
tavoto Jelgavas iedzīvotāja karti šie skolēni varēs 
saņemt pa pastu vai turpat Informācijas kabinetā. 
Jelgavas iedzīvotāja karte viņiem dos iespēju 
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus no 21. 
jūlija līdz 31. augustam – pēc tam kartes derīguma 
termiņš beigsies un tās vietā būs jāizmanto jaunā 
Jelgavas skolēna apliecība. 

Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri izglītību 
apgūst citas pašvaldības, valsts vai privātā iz-
glītības iestādē, tiek izsniegta Jelgavas iedzīvotāja 

karte. Šiem skolēniem iesniegums par jaunas kartes saņemšanu 
ir jāiesniedz Jelgavas Izglītības pārvaldē (Svētes ielā 22). Pirms 
ierašanās personām obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot Izglī-
tības pārvaldei pa tālruni 63012487. Izgatavoto karti skolēni 
varēs saņemt Izglītības pārvaldē vai pa pastu, ja persona to būs 
norādījusi savā iesniegumā.

Iesniegumus jaunās kartes saņemšanai Jelgavas 
Izglītības pārvaldē (Svētes ielā 22) pieņems no 1. līdz 

17. jūlijam un no 3. līdz 7. augustam šādos laikos:
• pirmdienās no pulksten 13 līdz 19;
• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulk-
sten 9 līdz 13.

Jelgavas 4. vidusskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks Piezīmes

03.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
04.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
05.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
06.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
07.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
10.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
11.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
12.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
13.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
14.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
17.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
18.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
19.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
20.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
21.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
24.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
25.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
26.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
27.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
28.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.

Jelgavas 5. vidusskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 09.00–14.00

02.07.2020. 13.00–18.00

03.07.2020. 09.00–14.00

06.07.2020. 13.00–18.00

07.07.2020. 09.00–14.00

08.07.2020. 09.00–14.00

09.07.2020. 13.00–18.00

10.07.2020. 09.00–14.00

13.07.2020. 13.00–18.00

14.07.2020. 09.00–14.00

15.07.2020. 09.00–14.00

16.07.2020. 13.00–18.00

17.07.2020. 09.00–14.00

03.08.2020. 13.00–18.00

04.08.2020. 09.00–14.00

05.08.2020. 09.00–14.00

06.08.2020. 13.00–18.00

07.08.2020. 09.00–14.00

10.08.2020. 13.00–18.00

11.08.2020. 09.00–14.00

12.08.2020. 09.00–14.00

13.08.2020. 09.00–14.00

14.08.2020. 09.00–14.00

Jelgavas Centra pamatskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 09.00–13.00
02.07.2020. 09.00–13.00
03.07.2020. 09.00–13.00
06.07.2020. 15.00–19.00
07.07.2020. 09.00–13.00
08.07.2020. 09.00–13.00
09.07.2020. 09.00–13.00
10.07.2020. 09.00–13.00
13.07.2020. 15.00–19.00
14.07.2020. 09.00–13.00
15.07.2020. 09.00–13.00
16.07.2020. 09.00–13.00
17.07.2020. 09.00–13.00
20.07.2020. 15.00–19.00
21.07.2020. 09.00–13.00
22.07.2020. 09.00–13.00
23.07.2020. 09.00–13.00
24.07.2020. 09.00–13.00
27.07.2020. 15.00–19.00
28.07.2020. 09.00–13.00
29.07.2020. 09.00–13.00
30.07.2020. 09.00–13.00
31.07.2020. 09.00–13.00
03.08.2020. 15.00–19.00
04.08.2020. 09.00–13.00
05.08.2020. 09.00–13.00
06.08.2020. 09.00–13.00
07.08.2020. 09.00–13.00

Jelgavas 6. vidusskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 09.00–13.00

02.07.2020. 09.00–13.00

03.07.2020. 09.00–13.00

06.07.2020. 15.00–18.00

07.07.2020. 09.00–13.00

08.07.2020. 09.00–13.00

09.07.2020. 09.00–13.00

10.07.2020. 09.00–13.00

13.07.2020. 15.00–18.00

14.07.2020. 09.00–13.00

15.07.2020. 09.00–13.00

16.07.2020. 09.00–13.00

17.07.2020. 09.00–13.00

Jelgavas 4. sākumskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 16.00–19.00
02.07.2020. 09.00–14.00
03.07.2020. 09.00–14.00
06.07.2020. 09.00–14.00
07.07.2020. 09.00–14.00
08.07.2020. 16.00–19.00
09.07.2020. 09.00–14.00
10.07.2020. 09.00–14.00
13.07.2020. 09.00–13.00
14.07.2020. 09.00–13.00
15.07.2020. 16.00–19.00
16.07.2020. 09.00–13.00
17.07.2020. 09.00–13.00

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

• No 1. līdz 9. jūlijam – no pulksten 9 līdz 15.30.
• No 14. līdz 17. jūlijam – no pulksten 9 līdz 15.30.
• No 3. līdz 14. augustam – no pulksten 9 līdz 15.30.

Jelgavas Valsts ģimnāzija 

• No 6. līdz 19. jūlijam – pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās no pulksten 9 līdz 13 un ceturtdienās no 
pulksten 14 līdz 17 pie skolas dežuranta.
• No 3. augusta – pirmdienās, otrdienās, trešdienās 
no pulksten 9 līdz 13 un ceturtdienās no pulksten 14 
līdz 17 pie skolas dežuranta.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

• No 1. līdz 17. jūlijam un no 3. augusta līdz mācību 
gada sākumam – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
un piektdienās no pulksten 9 līdz 14; pirmdienās no 
pulksten 9 līdz 19.

Jelgavas Amatu vidusskola

• No 1. līdz 17. jūlijam – pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 
9 līdz 14.
• No 3. augusta līdz mācību gada sākumam – 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no pulksten 9 līdz 14.



PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI Ceturtdiena, 2020. gada 2. jūlijs4

NOTEIKUMI
«Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā»

APSTIPRINĀTI ar Jelgavas pilsētas domes18.06.2020. lēmumu Nr.11/4

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 41. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek personalizētās viedkartes «Jelgavas pilsētas iedzīvotāja 
karte» un personalizētās viedkartes «Jelgavas pilsētas skolēna apliecība» noformēšana, izsniegšana, 
lietošana un deaktivizēšana vai anulēšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
2. Personalizētā viedkarte «Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte» (1. pielikums) (turpmāk – iedzīvotāja 
karte) un personalizētā viedkarte «Jelgavas pilsētas skolēna apliecība» (2. pielikums) (turpmāk 
– skolēna apliecība) (turpmāk abas kopā – viedkarte) dod tiesības personai saņemt Jelgavas 
pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, pabalstu 
braukšanas maksas segšanai sabiedriskajā transportā un/vai ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 
atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī pašvaldības iestāžu un komersantu sniegtās 
priekšrocības un atlaides. Viedkarte veic personas autorizācijas funkciju un elektronisko datu par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar konkrēto personu, glabāšanas funkciju.
3. Viedkarte ir pašvaldības īpašums, kas nodota personai (viedkartes lietotājam) turējumā.
4. Personai vienlaicīgi var tikt izsniegta viena iedzīvotāja karte vai viena skolēna apliecība.
5. Viedkarti izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par 3 (trīs) gadiem. 
6. Viedkartes izgatavošanai un izsniegšanai saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību.

II. Iedzīvotāja karte, tās noformēšana un izsniegšana
7. Iedzīvotāja karti ir tiesīga saņemt jebkura persona neatkarīgi no tās deklarētās dzīvesvietas no 
7 (septiņu) gadu vecuma vai no 6 (sešu) gadu vecuma, ja persona uzsāk pamatizglītības ieguvi.
8. Iedzīvotāja karti izsniedz šādas pašvaldības iestādes (turpmāk – iestāde):
8.1. Jelgavas Izglītības pārvalde – pašvaldībā deklarētajiem izglītojamajiem, kuri vispārējās vai 
profesionālās izglītības programmu klātienes formā apgūst citas pašvaldības vai valsts dibinātā, 
vai privātā izglītības iestādē, izņemot izglītojamos, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības pabalstu 
braukšanas maksas segšanai;
8.2. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde – personām, kuras tiesīgas saņemt pašvaldības pabalstu 
braukšanas maksas segšanai;
8.3. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs – pārējām personām, kuras neatbilst noteikumu 
8.1. un 8.2. punktam.
9. Lai saņemtu iedzīvotāja karti, persona vai personas likumiskais pārstāvis kopā ar personu, ja tā 
nav sasniegusi 15 (piecpadsmit) gadu vecumu, vēršas attiecīgajā iestādē, iesniedzot iesniegumu 
viedkartes saņemšanai (3. pielikums) (turpmāk – iesniegums) un uzrādot:
9.1. personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecību;
9.2. ja personu pārstāv likumiskais pārstāvis:
9.2.1. likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);
9.2.2. pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (pārstāvāmās personas dzimšanas apliecība, 
notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments u.c.).
10. Persona vai personas likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 15 (piecpadsmit) gadu 
vecumu, ar savu parakstu apliecina iesniegumā norādīto datu pareizību, kā arī to, ka ir informēta(-s) 
par personas datu apstrādi.
11. Viedkartes izgatavošanai attiecīgā iestāde nodrošina personas fotografēšanu uz vietas iestādē.
12. Iedzīvotāja karte tiek izgatavota 10 (desmit) darba dienu laikā pēc personas iesnieguma saņem-
šanas un tiek izsniegta tajā iestādē, kurā tika iesniegts iesniegums, vai nosūtīta personai vai personas 
likumiskajam pārstāvim, ja persona nav sasniegusi 15 (piecpadsmit) gadu vecumu, pa pastu uz 
tās deklarēto dzīvesvietu, ja persona iesniegumā norādījusi, ka viedkarti vēlas saņemt pa pastu.
13. Iedzīvotāja karti attiecīgā iestāde izgatavo un izsniedz bez maksas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, izņemot noteikumu V. nodaļā noteiktajos 
gadījumos.
14. Persona, kura savu pamata dzīvesvietu nav deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
par iedzīvotāja kartes izgatavošanu maksā atbilstoši attiecīgās iestādes maksas pakalpojumu 
cenrādim. 

III. Skolēna apliecība, tās noformēšana un izsniegšana
15. Skolēna apliecība tiek izsniegta izglītojamiem, kuri apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības 
programmu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas 
(turpmāk – izglītojamais).
16. Skolēna apliecību izsniedz izglītības iestāde, kurā izglītojamais apgūst attiecīgo izglītību.
17. Lai saņemtu skolēna apliecību, izglītojamais vai izglītojamā likumiskais pārstāvis kopā ar izglī-
tojamo, ja tas nav sasniedzis 15 (piecpadsmit) gadu vecumu, vēršas attiecīgajā izglītības iestādē, 
iesniedzot iesniegumu viedkartes saņemšanai un uzrādot:
17.1. izglītojamā personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas 
apliecību;
17.2. likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);
17.3. pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (izglītojamā dzimšanas apliecība, notariāli 
apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments u.c.).
18. Izglītojamais vai izglītojamā likumiskais pārstāvis, ja izglītojamais nav sasniedzis 15 (piecpa-
dsmit) gadu vecumu, ar savu parakstu apliecina iesniegumā norādīto datu pareizību, kā arī to, ka 
ir informēts par personas datu apstrādi.
19. Viedkartes izgatavošanai izglītības iestāde nodrošina izglītojamā fotografēšanu uz vietas 
izglītības iestādē.
20. Skolēna apliecība tiek izgatavota 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 
un tiek izsniegta izglītības iestādē, kurā tika iesniegts iesniegums.
21. Attiecīgā izglītības iestāde bez maksas izgatavo un izsniedz skolēna apliecību, izņemot noteikumu 
V. nodaļā noteiktajos gadījumos.

IV. Viedkartes lietošanas noteikumi
22. Viedkarti drīkst lietot tikai tā persona, kurai tā ir izsniegta un kuras dati ir norādīti uz viedkartes.
23. Izmantojot pašvaldības piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus vai pabalstu braukšanas 
maksas segšanai sabiedriskajā transportā, viedkartes lietotājam ir pienākums veikt elektronisku 
reģistrāciju transportlīdzeklī, autorizējoties ar viedkarti pie elektroniskā datu nolasītāja.
24. Pašvaldības noteiktā pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē saņemšanai izglītojamam 
ir pienākums autorizēties ar skolēna apliecību pie elektroniskā datu nolasītāja attiecīgajā izglītības 
iestādē.
25. Izmantojot pašvaldības iestāžu un komersantu sniegtās priekšrocības un atlaides, viedkartes 
lietotājam ir pienākums uzrādīt viedkarti attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam vai autorizēties ar 
viedkarti pie elektroniskā datu nolasītāja, ja tāds uzstādīts.
26. Persona var izmantot viedkarti pašvaldības piešķirtā braukšanas maksas atvieglojuma vai 
pabalsta braukšanas maksas segšanai un/vai pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 
saņemšanai, kamēr persona atbilst tām personu kategorijām, kurām pašvaldība ir noteikusi at-
tiecīgos atvieglojumus un/vai pabalstus. Ja persona zaudē tiesības saņemt attiecīgos pašvaldības 
atvieglojumus un/vai pabalstus, persona var turpināt izmantot viedkarti pašvaldības iestāžu un 
komersantu sniegto priekšrocību un atlaižu saņemšanai līdz viedkartes derīguma termiņa beigām.
27. Svešas viedkartes atrašanas gadījumā personai tā jānodod pašvaldības administrācijas Klientu 
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā (turpmāk – KAC).

V. Viedkartes atkārtota saņemšana
28. Ja viedkarte ir nozaudēta vai nozagta, persona ir tiesīga vērsties attiecīgajā iestādē, lai atkārtoti 
saņemtu viedkarti.
29. Personai ir pienākums nomainīt viedkarti, ja viedkarte nav lietošanas kārtībā vai ir bojāta 
viedkartes lietotāja fotogrāfija.
30. Par viedkartes atkārtotu noformēšanu un izsniegšanu saskaņā ar noteikumu 28. un 29. punktu 
personai jāveic samaksa atbilstoši attiecīgās iestādes maksas pakalpojumu cenrādim un jāuzrāda 
attiecīgajai iestādei maksājumu apliecinošs dokuments.
31. Atkārtota viedkartes noformēšana un izsniegšana notiek noteikumu II. un III. nodaļā noteiktajā 

kārtībā, izņemot noteikumu 12. punktā noteikto par viedkartes nosūtīšanu pa pastu.

VI. Viedkartes deaktivizēšana vai anulēšana
32. Iestāde, kura izsniegusi viedkarti, deaktivizē viedkarti vai konkrētos pašvaldības atvieglojumus un/
vai pabalstus šādos gadījumos:
32.1. ja saņemts viedkartes lietotāja iesniegums vai tālruņa zvans par viedkartes nozaudēšanu vai 
nozagšanu;
32.2. pēc viedkartes lietotāja iniciatīvas citos gadījumos;
32.3. ja pašvaldībā atbilstoši noteikumu 27. punktam nodota atrastā viedkarte;
32.4. ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītā informācija par personu ir mainījusies;
32.5. ja pašvaldība konstatē, ka zudis tiesiskais pamats saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus 
un/vai pabalstus;
32.6. ja sabiedriskā transporta kontroles dienests iesniedz pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā aizturēto viedkarti.
33. Iestāde, kura izsniegusi viedkarti, vai iestāde, kura veikusi viedkartes deaktivizāciju, aktivizē 
viedkarti vai konkrētos pašvaldības atvieglojumus un/vai pabalstus, ja ir zudis viedkartes vai konkrēto 
pašvaldības atvieglojumu un/vai pabalstu deaktivizēšanas pamats.
34. Iestāde, kura izsniegusi viedkarti, anulē viedkarti šādos gadījumos:
34.1. ja saņemts viedkartes lietotāja iesniegums par viedkartes nozaudēšanu vai nozagšanu;
34.2. pēc viedkartes lietotāja iniciatīvas citos gadījumos;
34.3. ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītā informācija par personu ir mainījusies;
34.4. pēc viedkartes derīguma termiņa beigām;
34.5. pēc noteikumu 38. punktā minētā termiņa beigām.
35. Lai deaktivizētu vai anulētu viedkarti, viedkartes lietotājs vai tās likumiskais pārstāvis vēršas 
iestādē, kura tiesīga izsniegt viedkarti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
36. Ja persona nevar ierasties personīgi noteikumu 35. punktā noteiktajā kārtībā, deaktivizēt viedkarti 
iespējams, zvanot pa pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» 
(turpmāk – POIC) bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787. Viedkarti iespējams deaktivizēt 
telefoniski tikai gadījumā, ja zvanītājs var nosaukt personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un citus 
nepieciešamos datus.
37. Ja viedkarte ir nozaudēta vai nozagta, viedkartes lietotājam ir pienākums par to ziņot iestādei, kura 
viedkarti izsniegusi, vai zvanīt pa POIC bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 un deaktivizēt 
viedkarti noteikumu 35. punktā vai 36. punktā noteiktajā kārtībā. 
38. Ja viedkarte ir atrasta un iesniegta KAC atbilstoši noteikumu 27. punktam, KAC atrasto viedkarti 
nodod iestādei, kura izsniegusi viedkarti. Attiecīgās iestādes darbinieks sazinās ar viedkartes lietotāju 
saskaņā ar iesniegumā norādīto kontaktinformāciju. Attiecīgā iestāde atrasto viedkarti uzglabā vienu 
mēnesi pēc viedkartes saņemšanas iestādē un pēc minētā termiņa, ja viedkartes lietotājs to nav 
izņēmis, veic viedkartes anulēšanu.

VII. Nobeiguma jautājumi
39. Viedkaršu darbība sākas ar 2020. gada 21. jūliju. 
40. Iesniegumu viedkartes saņemšanai persona var iesniegt, sākot ar 2020. gada 1. jūliju.
41. Personai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi pašvaldībā, iedzīvotāja karti izsniedz, sākot 
ar 2020. gada 15. jūliju. 
42. Personai, kura savu pamata dzīvesvietu nav deklarējusi pašvaldībā, iedzīvotāja karti izsniedz, 
sākot ar 2020. gada 1. augustu.
43. Skolēna apliecību izsniedz, sākot ar 2020. gada 24. augustu. 
44. Bērns bārenis, bez vecāku gādības palikušais bērns, kā arī pilngadību sasniegušais bērns bārenis 
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kurš apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības programmu 
pašvaldības izglītības iestādē, var saņemt un lietot iedzīvotāja karti līdz skolēna apliecības saņemšanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 1. septembrim.

Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 

1. pielikums
noteikumiem «Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizē-

šanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā» 

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes apraksts un paraugs
1. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes (turpmāk – karte) izmērs ir 8,5 x 5,5 cm.
2. Kartes priekšējai daļai ir vertikālais dizains.
3. Kartes aizmugurējā daļa ir Jelgavas pilsētas karoga krāsās, un tajā ir attēlots Jelgavas pilsētas 
ģerbonis.
4. Uz kartes ir izvietota šāda informācija:
4.1. personas krāsaina fotogrāfija (2,5 x 3 cm);
4.2. personas vārds un uzvārds;
4.3. kartes numurs;
4.4. kartes derīguma termiņš;
4.5. Jelgavas pilsētas logotips;
4.6. kartes PAN numurs;
4.7. svītrkods ar iekodētu personas kodu.
5. Kartes paraugs:
 

2. pielikums
noteikumiem «Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizē-

šanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā» 

Jelgavas pilsētas skolēna apliecības apraksts un paraugs
1. Jelgavas pilsētas skolēna apliecības (turpmāk – apliecība) izmērs ir 8,5 x 5,5 cm.
2. Apliecības priekšējai daļai ir vertikālais dizains.
3. Apliecības aizmugurējā daļa ir Jelgavas pilsētas karoga krāsās, un tajā ir attēlots Jelgavas pilsētas 
ģerbonis.
4. Uz apliecības ir izvietota šāda informācija:
4.1. personas krāsaina fotogrāfija (2,5 x 3 cm);
4.2. personas vārds un uzvārds;
4.3. personas kods;
4.4. izglītības iestādes nosaukums;
4.5. apliecības numurs;
4.6. apliecības derīguma termiņš;
4.7. Jelgavas pilsētas logotips;
4.8. izglītības iestādes vadītāja paraksts;
4.9. kartes PAN numurs;
4.10. svītrkods ar iekodētu personas kodu.
5. Apliecības paraugs:

3. pielikums
noteikumiem «Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizē-

šanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā»

IESNIEGUMS PERSONALIZĒTĀS VIEDKARTES SAŅEMŠANAI

1. INFORMĀCIJA PAR VIEDKARTES LIETOTĀJU:
Vārds 
Uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Dzimšanas datums

Kontaktinformācija:
E-pasta adrese
Tālruņa numurs

2. INFORMĀCIJA PAR PERSONAS LIKUMISKO PĀRSTĀVI (AIZPILDA, JA IESNIEGUMU IESNIEDZ 
VIEDKARTES LIETOTĀJA LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS):
Likumiskā pārstāvja vārds 
Likumiskā pārstāvja uzvārds
Likumiskā pārstāvja personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Uzrādītais pamatojuma dokuments*
*Jānorāda pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta (pārstāvāmās personas dzimšanas apliecība, 
notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments u.c.) nosaukums, 
numurs un izdevējiestāde.
Kontaktinformācija:
E-pasta adrese
Tālruņa numurs

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS (AIZPILDA, JA VIEDKARTI VĒLAS SAŅEMT IZGLĪTOJAMAIS)

4. VIEDKARTES SAŅEMŠANAS IEMESLS:
 pirmreizēja saņemšana
 viedkartes nomaiņa sakarā ar tās derīguma termiņa beigām
 iepriekš izsniegtās viedkartes nomaiņa sakarā ar personas datu izmaiņām
 iepriekš izsniegtā viedkarte ir anulēta vai deaktivizēta tās derīguma termiņa laikā
 iepriekš izsniegtā viedkarte ir nozaudēta vai nozagta
 iepriekš izsniegtā viedkarte nav lietošanas kārtībā 
 cits iemesls:__________________________

5. IESNIEDZOT IESNIEGUMU, UZRĀDĪTI ŠĀDI DOKUMENTI:
 viedkartes lietotāja personu apliecinošs dokuments

(pase, personas apliecība vai dzimšanas apliecība)
 likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments

(pase vai personas apliecība)
 pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments

(pārstāvāmās personas dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību 
apliecinošs dokuments u.c.)

 maksājumu apliecinošs dokuments
 citi dokumenti:

6. VIEDKARTES SAŅEMŠANAS VEIDS**:
 IESTĀDĒ  PA PASTU

** Aizpilda iedzīvotāja kartes saņemšanas gadījumā

7. PARAKSTOT ŠO IESNIEGUMU, APLIECINU, KA:
7.1. šajā iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas;
7.2. esmu iepazinies(-usies) ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātiem noteikumiem «Par personali-
zētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību 
Jelgavas pilsētas pašvaldībā» (turpmāk – Noteikumi) un apņemos tos ievērot;
7.3. esmu informēts(-a), ka viedkarti var izmantot braukšanai Jelgavas pilsētas maršruta tīkla 
pilsētas nozīmes maršrutos;
7.4. esmu informēts(-a), ka viedkarte ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums un tā var tikt 
deaktivizēta vai anulēta atbilstoši Noteikumiem;
7.5. esmu informēts(-a), ka viedkarti nedrīkst nodot citām personām lietošanā;
7.6. esmu informēts(-a), ka, piesakoties viedkartes saņemšanai, mani personas dati tiks apstrādāti 
viedkartes izgatavošanai un administrēšanai, lai izmantotu viedkarti Jelgavas pilsētas pašvaldības 
noteikto braukšanas maksas atvieglojumu/pabalsta sabiedriskajā transportā saņemšanai un 
ēdināšanas maksas atvieglojumu vispārējās izglītības iestādē saņemšanai, kā arī Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestāžu un komersantu sniegto priekšrocību un atlaižu izmantošanai;
7.7. esmu informēts(-a), ka visa informācija par darījumiem, kas autorizēti ar viedkarti, glabājas 
Jelgavas pilsētas pašvaldības digitālās ekonomikas platformas informācijas sistēmā;
7.8. esmu informēts(-a), ka man ir pienākums nomainīt viedkarti, ja mainījušies personas dati, kas 
norādīti uz viedkartes, kā arī ja viedkarte nav lietošanas kārtībā vai ir bojāta fotogrāfija uz viedkartes.

IESNIEGUMA IESNIEDZĒJS:  IESNIEGUMA PIEŅĒMĒJS: 

(paraksts, paraksta atšifrējums) (paraksts, paraksta atšifrējums)

(datums) (datums)

Informācija par personas datu apstrādi. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 
e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005531, 63005538.
Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 63005444.
Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: 
whttp://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/ 

 

Datu apstrādes mērķis un pamatojums

Datu subjekts Personas dati Datu apstrādes mērķis Pamatojums

Klients •Vārds
•Uzvārds
•Personas kods
•Deklarētās 
   dzīvesvietas adrese
• Fotogrāfija
• Dzimšanas datums

Personalizētās viedkar-
tes saņemšana, lai to 
izmantotu Jelgavas pilsē-
tas pašvaldības noteikto 
braukšanas maksas at-
vieglojumu/pabalsta sa-
biedriskajā transportā un 
ēdināšanas pabalsta vis-
pārējās izglītības iestādē 
saņemšanai, kā arī Jelga-
vas pilsētas pašvaldības 
iestāžu un komersantu 
sniegto priekšrocību un 
atlaižu izmantošanai un 
administrēšanai.

Likuma «Par pašvaldī-
bām» 12. pants, 16. panta 
pirmās daļas 1. punkts, 
Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas 
un izmantošanas kārtī-
bas 56. pants, Ministru 
kabineta 2005. gada 18. 
oktobra noteikumi Nr.779 
«Noteikumi par vispā-
rējās izglītības iestāžu 
pedagoģiskā procesa or-
ganizēšanai nepieciešamo 
obligāto dokumentāciju» 
3.12. punkts, Jelgavas 
pi lsētas pašvaldības 
2015. gada 12. novem-
bra saistošie noteikumi 
Nr.15-20 «Jelgavas pilsē-
tas pašvaldības pabalstu 
piešķiršanas noteikumi», 
Jelgavas pilsētas paš-
valdības 2020. gada 28. 
maija saistošie noteikumi 
Nr.20-26 «Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem 
izglītojamajiem Jelgavas 
pilsētas sabiedriskajā 
transportā».

• Tālrunis
• E-pasts

Saziņai Iesniegumu likuma 3. pan-
ta otrā daļa

DIREKTORA PARAKSTS

DERĪGA
LĪDZ 08/21

DIREKTORA PARAKSTS

DERĪGA
LĪDZ 08/21

DERĪGA
LĪDZ

DERĪGA
LĪDZ
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«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās 

Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets, 
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

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

Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas 
grupa «Mūkusala»»

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

IVANS HARITONOVS (1940. g.)
BIRUTA GĻINKA (1934. g.)
IRINA DONE (1965. g.)
ANNA ŠČETIĻŅIKOVA (1932. g.)
ALEKSANDRS KRASNOVS (1947. g.)
FAIRUZA JEMEĻJANOVA (1938. g.) 
DZIDRA EKŠTEINE (1933. g.)
MIHAILS MANKEVIČS (1942. g.)
LILIJA MAĻINOVSKA (1951. g.)
LOTARS LEVICS (1941. g.)
ILGA BIRUTA GROZĪTE (1933. g.)
SERGEJS RUBCOVS (1974. g.).
Izvadīšana 02.07. plkst.13 Meža kapsētā.
NIKOLAJS BELOVS (1941. g.).
Izvadīšana 03.07.  plkst.11.30  Zanderu  kapsētā.
MĀRĪTE NUTOVCA (1948. g.).
Izvadīšana 03.07. plkst.13 Zanderu kapsētā.

Aizsaulē aizgājuši

Jelgavas novada Neklātienes 
vidusskola uzņem izglītojamos:
• pamatizglītības programmā (1.–9. klasē);
• vidusskolas programmā (10.–12. klasē).
Apmācības formas:
• neklātiene;       • tālmācība.

Uzņemšana un informācija:
Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, 
Pasta iela 37, 5. stāvs, 501. kabinets, 

no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.Saistībā ar uzņēmuma attīstību un darbības paplašināšanos koka karkasa moduļu un paneļu 

ražošanas uzņēmums SIA «Nordic homes» (reģ.Nr.40103336329) aicina pievienoties komandā
NAMDARUS(-ES) MODUĻU MONTĀŽAI 

(2 vakances)
Darba pienākumi:
• materiālu sagatavošana un apstrāde koka 
karkasa moduļu ražošanai; 
• koka karkasa moduļu un paneļu montāža;
• jumtu konstrukciju montāža;
• iekšējās un ārējās apdares darbi;
• rasējumu un citas ražošanas dokumentā-
cijas lasīšana;
• kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba 
pienākumus;
• strādāt komandā ar pārējām ražošanas 
brigādēm.
Prasības:
• vismaz pamatizglītība;
• latviešu un/vai krievu valodas zināšanas;
• atbildības izjūta un precizitāte;
• spēja organizēt savu darbu;
• labas komunikācijas spējas, uzņēmība un 
neatlaidība.
Darba alga – sākot no 4 EUR/st. (bruto).
Lūdzam sūtīt CV pa e-pastu info@nordic-
homes.lv ar norādi «Namdaris» vai zvanīt pa 
tālruni + 371 28483678 (darba dienās no 
plkst.8 līdz 16). 

ZĀĢERI
Darba pienākumi:
• materiālu sagatavošana un apstrāde koka 
karkasa moduļu ražošanai; 
• rasējumu un citas ražošanas dokumentā-
cijas lasīšana;
• kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba 
pienākumus;
• izturēties atbildīgi pret izsniegtajiem 
instrumentiem;
• strādāt komandā ar pārējām ražošanas 
brigādēm.
Prasības:
• vismaz pamatizglītība;

• latviešu un/vai krievu valodas zināšanas;
• atbildības izjūta un precizitāte;
• spēja organizēt savu darbu;
• labas komunikācijas spējas, uzņēmība un 
neatlaidība.
Darba alga – sākot no 4 EUR/st. (bruto) vai 
pēc padarītā darba apjoma.
Lūdzam sūtīt CV pa e-pastu info@nordic-
homes.lv ar norādi «Zāģeris» vai zvanīt pa 
tālruni + 371 28483678 darba dienās no 
plkst.8 līdz 16.

SANTEHNIĶI
Darba pienākumi:
• santehnikas darbu veikšana;
• siltummezglu un apsaistes montāža;
• moduļu apkures, ūdensvadu, kanalizācijas 
tīklu montāža;
• santehnikas aprīkojuma montāža;
• ventilācijas tīklu un iekārtu montāža;
• rasējumu un citas ražošanas dokumentā-
cijas lasīšana;
• kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba 
pienākumus;
• strādāt komandā ar pārējām ražošanas 
brigādēm.
Prasības:
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• vēlama darba pieredze un zināšanas 
darbā ar siltumapgādes ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūvi;
• latviešu un/vai krievu valodas zināšanas;
• atbildības izjūta un precizitāte;
• spēja organizēt savu darbu;
• labas komunikācijas spējas, uzņēmība un 
neatlaidība.
Darba alga – sākot no 4 EUR/st. (bruto).
Lūdzam sūtīt CV pa e-pastu info@nordichomes.
lv ar norādi «Santehniķis» vai zvanīt pa tālruni  
+ 371 28483678 darba dienās no plkst.8 
līdz 16.

SIA «Skonto Concrete Cladding» 
(reģ.Nr.40203099258) aicina darbā 

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES) 
(kopā 25 jaunas darba vietas). 

Prasības:
• motivācija strādāt un vēlme mācīties;
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba uzdevumus;
• augsta atbildības izjūta, centīgums.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 5 
EUR/st. (bruto);
• pilnas slodzes darba laiku (iespējami da-
žādi darba laiki atkarībā no amata pozīcijas: 
4–13, 5–14, 7–16, 8–17, 10–19);
• nepieciešamo apmācību darbavietā;
• sociālās garantijas un veselības apdroši-
nāšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju mācīties, attīstīties un paaugstināt 
savu kvalifikāciju. 
Galvenie pienākumi:
• veikt betona plātņu izgatavošanu, pēc-
apstrādi un pakošanu.

Adrese: Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu 
pagasts, Ozolnieku novads (6 km no Jelgavas centra).
Darba pieredzes aprakstu sūtīt pa e-pastu 
personnel@skontocc.com vai zvanīt pa 

tālruni 26637211.

Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski 
luteriskās draudzes 

organizētie kapu svētki
Meža kapsētā – 12. jūlijā plkst.11, 

Zanderu kapsētā – 26. jūlijā plkst.11.

Jelgavas Centra pamatskola turpina 
uzņemt audzēkņus  1.–8. klasē  
2020./2021. mācību gadam.

Pieteikties klātienē skolā Uzvaras ielā 10 
katru darba dienu no pulksten 9 līdz 15. 

Iesniedzamie dokumenti – 
iesniegums (uz skolas veidlapas), 

liecība, dzimšanas apliecība, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments. 

Tālrunis informācijai – 63022256.

Brīdinājums par iespējamo kapavietu uzturēšanas 
tiesību pārtraukšanu Jelgavas pilsētas kapsētās
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» paziņo, ka Kapavietu komisija, kura izveido-
ta, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr.11-12 
«Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» IX. nodaļu «Nekoptas 
kapavietas uzturēšana» (turpmāk – noteikumi), 2020. gadā Jelgavas pilsētas kapsētās ir apsekojusi 
un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (kapsēta-sektors-rinda-vieta)
Zanderu kapsētā – 9-002-003-001, 9-006-003-001, 9-008-001-012, 9-008-001-013, 9-008-
001-014, 9-V01-031-004, 9-V01-042-003, 9-V04-007-009, 9-V04-009-004, 9-V04-009-009, 
9-V05-002-012, 9-V05-004-012, 9-V05-005-013, 9-V05-010-011, 9-V06-009-014, 9-V06-015-
008, 9-V06-019-002, 9-V07-002-003, 9-V09-003-007, 9-V10-007-007, 9-V11-006-009, 9-V12-
005-009, 9-V12-026-015, 9-V12-028-014, 9-V04-008-004, 9-V04-006-005, 9-V04-006-008, 
9-V04-016-004, 9-V05-003-011, 9-V05-003-012, 9-V09-005-004, 9-V09-005-003, 9-V09-005-
002, 9-V09-007-003, 9-V07-007-009, 9-V09-010-011, 9-V09-012-004, 9-V10-010-007, 9-V10-
007-005, 9-V06-002-006, 9-V06-011-007, 9-002-006-006, 9-004-017-013, 9-004-017-002.
Bērzu kapsētā – 2-005-004-135, 2-005-003-045, 2-001-041-005, 2-001-040-004, 
2-001-040-003, 2-001-038-001, 2-001-038-008, 2-001-032-012, 2-001-032-011, 2-001-
030-014, 2-001-025-001, 2-003-018-003, 2-003-016-003, 2-003-016-002, 2-003-016-
001, 2-001-019-001, 2-001-010-001, 2-001-010-002, 2-001-009-001, 2-002-001-010, 
2-002-015-003, 2-002-020-002, 2-002-032-001.
Meža kapsētā – 5-006-009-003, 5-006-009-004, 5-006-008-003, 5-010-010-004, 
5-010-010-017, 5-010-011-014, 5-012-010-004, 5-012-008-012, 5-012-009-014, 5-012-
008-023, 5-012-008-022, 5-011-002-022, 5-011-003-021, 5-011-002-017, 5-010-012-
012, 5-010-012-010, 5-009-001-006, 5-007-014-004, 5-012-008-017, 5-008-010-008, 
5-008-011-008, 5-007-025-007, 5-007-012-001, 5-007-017-006.
Baložu kapsētā – 1-004-001-062, 1-004-002-084, 1-004-002-085, 1-004-002-029, 
1-004-003-031, 1-004-002-014, 1-004-003-112, 1-007-001-009, 1-008-008-061, 
1-004-003-123, 1-008-008-063, 1-003-010-016, 1-003-010-017, 1-003-008-123, 1-003-
008-063, 1-003-008-029, 1-003-005-032, 1-003-005-045, 1-003-007-155, 1-003-007-
108, 1-003-006-010, 1-003-007-151, 1-003-006-015, 1-003-006-019, 1-003-006-013, 
1-003-006-032, 1-003-006-078, 1-003-006-053, 1-003-008-003, 1-003-008-010, 1-003-
008-039, 1-004-001-004, 1-004-001-036, 1-004-001-077, 1-004-002-019, 1-004-002-
076, 1-004-002-043, 1-004-002-081, 1-004-002-102, 1-004-004-050, 1-004-004-061.
Kalnakroga kapsētā – 3-006-008-003, 3-006-008-004, 3-006-012-001, 3-003-007-004, 
3-001-001-005, 3-003-013-006, 3-003-003-007.
Miera kapsētā – 6-007-001-001, 6-001-002-010, 6-001-001-001.
Romas kapsētā – 4-002-005-001, 4-002-001-002, 4-001-001-014, 4-001-001-011.
Norauku kapsētā – 7-002-018-004, 7-002-018-008, 7-002-016-006, 7-002-013-003, 
7-002-009-006, 7-002-009-005.

Pamatojoties uz noteikumu 40.¹ punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa 
pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Lat-
vijas Vēstnesis» un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kā arī mājaslapā www.jelgava.lv un www.
pilsetsaimnieciba.lv jāierodas pie kapsētu apsaimniekotāja. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa 
pilnvarotā persona pēc trešā, noteikumu 30. punktā minētā, akta sastādīšanas 40.2. apakšpunktā 
noteiktajā laikā neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja, kapavietas uzturēšanas līgums tiek izbeigts.

Līdzjūtības
Tu esi vienvienīga,

Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec,

Kā gaismu tevi jūt.
(A.Dāle)

Skumjās esam kopā ar 
Ivetas Silinēvičas tuviniekiem, 

viņu mūžībā pavadot.

Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs

Kur vārdus rast, 
kas būtu mierinājums,

Kad negaidot ir pārrauts 
mūža gājiens.

(K.Apšukrūma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dacei Jakovļevai, 

no tēta atvadoties.

Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» 

(reģ.Nr.90010680747) izsludina konkursu uz:
1) ADMINISTRATĪVĀS NODAĻAS JURISTA AMATA VIETU (1 vakance uz nenoteiktu laiku). 
Amata kods 2611 01, amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa) 
ar mēnešalgas amplitūdu no 1134 līdz 1190 euro;
2) INFORMĀCIJAS APRITES UN ANALĪZES NODAĻAS DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINIS-
TRATORA AMATA VIETU (1 vakance uz nenoteiktu laiku). Amata kods 2522 01, amats klasificēts 19.5. 
amata saimes IIIA līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1134 līdz 1190 euro.
Pieteikuma dokumenti:
motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši «Europass» CV 
standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu 
dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopijas) līdz 2020. gada 20. jūli-
jam lūdzam nosūtīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Jelgavas pašvaldības operatīvās 
informācijas centrs» Sarmas ielā 4, Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi «Pieteikums 
konkursam uz Administratīvās nodaļas jurista amata vietu»/«Pieteikums konkursam uz Infor-
mācijas aprites un analīzes nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu».
Ar sludinājuma pilnu tekstu var iepazīties mājaslapā https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/vakances un https://cvvp.nva.gov.lv.

 � Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» 
Kapavietu komisija veikusi trešo pilsētas kapsētu 
apsekošanu un izvietojusi brīdinājuma zīmes uz ilg
stoši nekoptām kapavietām, aicinot to uzturētājus 
ierasties iestādē. Līdz šim brīdinājuma zīmes uzstā
dītas 160 kapavietās, bet tikai septiņos gadījumos 
uzturētāji noslēguši līgumu par kapavietu kopšanu. 
2020. gada rudenī kapavietas, kurām šogad saga
tavots trešais apsekošanas akts un piederīgie nebūs 
atsaukušies noteiktajā termiņā, pāries pašvaldības 
īpašumā un tiks ierādītas citiem.

līgumu,» stāsta S.Vaivode. Uz šo 
brīdi līgumi par kapavietas uztu-
rēšanu noslēgti pa vienam Bērzu 
kapsētā, Meža kapsētā, Zanderu 
kapsētā un četri Baložu kapsētā.

S.Vaivode norāda, ka 2020. 
gada rudenī par kapavietām, 
kurām šogad sagatavots trešais 
apsekošanas akts un noteiktajā 
termiņā – trīs mēnešos – nebūs 
pieteicies kapavietas uzturētājs 
vai viņa pilnvarotā persona, 
uzturēšanas līgums tiks lauzts. 
«Minētās kapavietas atrodas 
daļēji slēgtās kapsētās, tādēļ tās 
apbedījuma veikšanai jaunam 
kapavietas uzturētājam tiks 
ierādītas tikai tādā gadījumā, ja 
konkrētajā kapsētā jau ir ģime-
nes kapavieta, kurā nav brīvu 
vietu un nav iespējams veikt 
virsapbedījumu,» skaidro S.Vai-
vode. Pašvaldības pārziņā varētu 
pāriet vairāk nekā 100 kapavietu 
dažādās pilsētas kapsētās. 

«Pilsētsaimniecība» norāda, 
ka brīdinājuma zīmes paraugs 
un informācija, kur vērsties, 
redzot šādu zīmi kapavietā, ir 
izvietota uz informācijas stenda 
kapsētā. Lai saņemtu informā-
ciju, kā rīkoties, lūgums vērsties 
pie attiecīgās kapsētas pārziņa. 
Kontaktinformācija pieejama 
«Pilsētsaimniecības» mājas-
lapā, sadaļā «Infrastruktūra/
kapsētas», vai Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā. 
Tālrunis uzziņām – 63084486, 
29238810.

Pie ilgstoši nekoptām kapavietām izvieto 
brīdinājuma zīmes; lūdz atsaukties piederīgos

Lai samazinātu nekopto kapa-
vietu skaitu, kapavietu aktēšana, 
kurā ietilpst nekopto kapavietu 
apsekošana, brīdinājuma zīmju 
uzstādīšana un aktu par nekoptu 
kapavietu sagatavošana, Jelga-
vas pilsētas kapsētās notiek reizi 
gadā kopš 2018. gada, nosakot 
termiņu, kurā uzturētājam jāat-
saucas. To veic speciāla komisija, 
kas izveidota, pamatojoties uz 
pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem «Jelgavas pilsētas 
pašvaldības kapsētu darbības un 
uzturēšanas noteikumi». «Katra 
nekoptā un aktētā kapavieta tiek 
apsekota trīs reizes, ja līdz tam 
neatsaucas kapavietas uzturē-
tājs vai viņa pilnvarota persona. 
Noteikumi paredz: gadījumos, ja 
uzturētājs «Pilsētsaimniecībā» 
neierodas arī pēc trešā akta sa-
gatavošanas, Kapavietu komisija 
rosina izbeigt noslēgto kapavie-
tas uzturēšanas līgumu, ja tāds 
ir noslēgts, un minētā kapavieta 

pāriet pašvaldības pārziņā. Vēlāk 
tā tiks ierādīta citam uzturētā-
jam,» skaidro «Pilsētsaimniecī-
bas» Kapsētu apsaimniekošanas 
nodaļas vadītāja Solvita Vaivode.

2020. ir trešais gads, kad tiek 
apzinātas un par nekoptām 
atzītas kapavietas Jelgavas pil-
sētas kapsētās, kuru uzturētāja 
vārds, uzvārds un dzīvesvieta 
nav zināma. S.Vaivode stāsta, ka 
2018. gadā apsekošana tika sākta 
ar kapavietām, kuras gadiem ilgi 
netiek koptas, kurās ir ļoti seni 
apbedījumi un nav nekādu pie-
miņas zīmju. Pirmajā gadā brī-
dinājuma zīmes tika uzstādītas 
120 kapavietās dažādās pilsētas 
kapsētās, bet 2019. gadā aktēto 
kapavietu skaits palielinājās līdz 
160. «Līdz šim pēc brīdinājumu 
izvietošanas «Pilsētsaimniecībā» 
līgumu ir noslēguši septiņi uztu-
rētāji, bet divi ir interesējušies, 
kas viņiem jādara. Gaidām, kad 
viņi ieradīsies klātienē un noslēgs 

 � Emīls Rotgalvis

Arī šovasar deviņu ne
dēļu garumā «Lediņos» 
notiek jaunrades nama 
«Junda» organizētā no
metne ««Lediņu» laikā» 
bērniem no septiņiem 
līdz 11 gadiem. Ievēro
jot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, 
nometne šogad tiek 
organizēta atšķirīgi no 
citiem gadiem – bērni 
tajā pavada nedēļu, un 
katras nedēļas grupa 
nav lielāka par 30 da
lībniekiem.

«Lielākā atšķirība, ko ieviesis 
šis laiks, ir tā, ka vienlaicīgi no-
metnē ir mazāk bērnu, bet tas 
arī ļauj katram dalībniekam veltīt 
vairāk laika un nepieciešamo 
uzmanību,» skaidro nometnes 
vadītāja Juta Irbe, turpinot: 
«Nometne šovasar notiek devi-
ņas nedēļas līdz 21. augustam, 
izņemot Līgo svētku nedēļu. 
Pieteikšanās ir noslēgusies, un 

visas vasaras garumā pie mums 
būs paviesojušies 270 bērni.» 

Nometnes dalībnieki ir sadalī-
ti četrās grupās, kas visu nedēļu 
radošās aktivitātēs pavada laiku 
ar savas grupas vadītāju. «Šāda 
kārtība mums ļauj ērtāk orga-
nizēt nometnes darbu. Kamēr 
notiek nodarbības, katra bērnu 
grupiņa skolotājas vadībā var 
darīt kaut ko savu – darboties 
ar keramiku, veidot darbus no 
papīra, dziedāt, dejot, spēlēt. Arī 
brīvajā laikā aktivitātes dalām 
grupiņās, lai vieni var spēlēt 
bumbu, tikmēr citi – doties uz 
baseinu. Taču ir arī kopīgas 
nodarbes,» stāsta J.Irbe.

Bērni atzīst, ka laiks, kas tiek 
pavadīts dabā, sniedz patīkamas 
pārmaiņas no pilsētas dzīves. 
«Nometnē esmu pirmo reizi. Man 
ļoti patīk baseins – nezināju, ka 
tas ir tik liels, gribas peldēties 
vēl un vēl! Visinteresantākā man 
šķiet aktivitāte «Lediņu noslē-
pums», kur pildām uzdevumus 
un atklājam noslēpumus,» stāsta 
nometnes dalībniece Alise. Savu-
kārt Roberts «Lediņos» ir bijis 

jau iepriekš, un puisis īpaši izceļ 
skolotāju izdomu: «Skolotājas 
vienmēr kaut ko izdomā tā, ka 
nav garlaicīgi. Man patīk arī 
brīvais laiks, visvairāk – trasītes, 
baseins un spēles ar bumbu.»

Atšķirībā no citiem gadiem 
šoreiz nometnē bērni var uzturē-
ties tikai vienu nedēļu. ««Jundā» 
strādāju jau 21 gadu, un šī ir arī 
mana 21. vasara «Lediņos». Pa-
vasarī, kad uzzinājām, ka šogad 
nometne, visticamāk, nevarēs 
notikt, pārņēma satraukums, bet 
tad atkal sekoja prieks, ka tomēr 
varēsim to aizvadīt šādi,» stāsta 
keramikas skolotāja Ilona Brizga. 
«Laika gaitā, protams, bērni kaut 
kādā ziņā mainās – katra paaudze 
ir citādāka –, bet nemainīgs ir tas, 
ka bērni, kas šeit ierodas, ir jauki, 
radoši un darboties griboši. Var-
būt šoreiz to īpaši ietekmējis tas, 
ka viņi ilgāku laiku pavadījuši mā-
jās un te atkal ir iespēja satikties. 
Turklāt «Jundas» pedagogi mīl 
savu darbu, mīl bērnus, un tas ir 
pats galvenais, lai satuvinātos un 
radītu bērniem patīkamu vidi,» 
tā I.Brizga.

«Lediņos» aizvada vienas 
nedēļas nometnes

Foto: Ivars Veiliņš
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Smiltīs atklāj Jelgavas stāstu
Jau 14. reizi Jelgavā tapis smilšu skulptūru parks, šogad nedaudz 
atkāpjoties no ierastā formāta. Proti, smilšu mākslas darbi šogad 
netapa mākslinieku konkurencē, bet gan radot kopīgu izstādi kā 
veltījumu Jelgavas 755. dzimšanas dienai. Katrs darbs ir kā daļa 
no lielā pilsētas stāsta, atklājot pa Jelgavas vēstures lappusei. 
«Šogad guvām pieredzi, kā ātri pielāgoties situācijai, ko radījis 
pandēmijas laiks. Savā ziņā tā bija laime nelaimē, jo varējām 
īstenot unikālo Kārļa Īles koncepciju, īpaši izceļot tieši latviešu 
tēlnieku prasmes. Sanāca strādāt nedaudz neierasti, kad skices 
top īsu brīdi, pirms sākas darbs, un arī laikapstākļi bija ļoti mai
nīgi – gan stiprs lietus, gan vējš, gan arī saule. Tomēr rezultāts 
ir sasniegts, un Jelgava arī šovasar apliecina savu statusu kā 
skulptūru pilsēta,» vērtē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs 
Mintauts Buškevics. Smilšu skulptūru parks Pasta salā apmeklētā
jus sāka uzņemt 20. jūnijā, un pirmajā nedēļā to bija novērtējuši 
jau 7500 apmeklētāju. Jelgavai veltītos darbus ikviens aicināts 
novērtēt līdz pat oktobrim.

«Konkursā katrs mākslinieks vairāk domā par savu darbu, un tas kopskatu nereti padara 
ļoti raibu, bet šogad skulptūras cita citu papildina. Bija ļoti interesanti dot atšķirīgus 
uzdevumus, pārbaudot mūsu deviņu tēlnieku prasmes, un tas, manuprāt, šā gada skulp
tūrām devis lielu pievienoto vērtību,» spriež Jelgavas vēsturei veltītā smilšu skulptūru 
parka mākslinieciskais vadītājs Kārlis Īle. Viņa un mākslinieces Maijas Puncules divu ne

dēļu ilgā kopdarbā tapusi arī demo skulptūra, kurā attēlots Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis ar 755. jubilejas 
simboliku. Darbs ir vairāk nekā sešus metrus augsts un 20 metrus plats, un tas pievērš parka apmeklētāju 
uzmanību – daudzi izmanto izdevību nofotografēties gan tā pakājē, gan tam iepretim izveidotajā platformā.

«Konkursā katrs mākslinieks vairāk domā par savu darbu, un tas kopskatu nereti padara 
ļoti raibu, bet šogad skulptūras cita citu papildina. Bija ļoti interesanti dot atšķirīgus 
uzdevumus, pārbaudot mūsu deviņu tēlnieku prasmes, un tas, manuprāt, šā gada skulp
tūrām devis lielu pievienoto vērtību,» spriež Jelgavas vēsturei veltītā smilšu skulptūru 
parka mākslinieciskais vadītājs Kārlis Īle. Viņa un mākslinieces Maijas Puncules divu ne

dēļu ilgā kopdarbā tapusi arī demo skulptūra, kurā attēlots Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis ar 755. jubilejas 

Nedēļas nogalē skulptūras apskatīja gan jelgavnieki, gan pilsētas viesi, un uzrunātie apmeklētāji uzteica veidu, kā atklāta 
pilsētas vēsture. «Mums vairāk interesē tie iespaidīgākie un detalizētākie darbi, piemēram, cukurfabrika vai bruņinieki, 
bet bērni meklē pazīstamo, tāpēc meitas favorītskulptūra ir tā, kurā attēlota grupa «Prāta vētra». Pārsteidz tas, ar kādu 
detaļu precizitāti mākslinieki strādājuši,» saka Ieva no Rīgas. Savukārt Pavloviču ģimene pastaigu Pasta salā padarījusi 
par izzinošu ceļojumu vēsturē: «Šis ir labs veids, kā bērniem stāstīt par vēstures notikumiem. Piemēram, kad viņiem 
pastāstu, ka vīrs, kas sēž pie klātā galda, ir hercogs Jēkabs, kurš kādreiz šeit dzīvojis un valdījis, bērniem uzreiz rodas 
jauna interese par darbu un tā tematiku.»

Vienlaikus ar smilšu skulptūru parku Jelgavas kultūras 
namā atklāta Jelgavas, Šauļu un Pērnavas mākslinieku 
izstāde  «Pandēmijas laikā». Dzintra Žvagiņa, Virģinijs 
Kinčinaitis, kā arī Marko Tomasts un Haide Rannakivi 
fotogrāfi jās atklājuši savu interpretāciju par aizva
dītajiem mēnešiem, kad ikdienas dzīves priekšplānā 
izvirzīta nepieciešamība citam no cita distancēties. Iz
stādes atklāšanā stafete nodota Igaunijas pārstāvjiem, 
kuri to rīkos nākamgad, starp sadraudzības pilsētām 
turpinot vairāk nekā 20 gadu ilgo sadarbību mākslas 
un kultūras jomā.

20. jūnija vakarā, noslēdzot otro sadraudzības pilsētu 
mākslas akcijas daļu, Pasta salā varēja vērot lielformā
ta keramikas skulptūru, kuras tapa 10 dienu garumā, 
kvēlošanu. Teju 1200 grādu temperatūrā uzmirdzēja 
četras skulptūras, kurās Baltijas valstu mākslinieki 
interpretējuši tēmu «Baltu ugunis». Gatavie darbi 
jau papildinājuši šamota skulptūru parku Pasta salā.

Smilšu skulptūru parks atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 20, 
tostarp brīvdienās un svētku dienās. Ieejas maksa – 2 eiro pieaugu
šajiem, 1 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem, 
bet bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes var 

iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs, kasē Pasta salā pie smilšu 
skulptūru parka ieejas, kā arī internetā www.bilesuparadize.lv.

Sagatavoja Emīls Rotgalvis, foto Ivars Veiliņš un JPPI «Kultūra»

«Skulptūra 
balstīta kādā 
foto, kur fi k
sēta šī aina 
– cukurfab
rikas priekšā 
s tāv  brašs 
puisis ar lie
lu dakšu ro
kās un krauj 
ķerrā bietes. 
Daudzi jel
gavnieki šā
dus skatus 
vēl atminas, 
bet man bija 
j ā g ū s t  i e 
dvesma vēs
tures liecībās. Man tuvi ir tehniski darbi, un gan šī, 
gan skulptūra ar gaisa balona lidojumu tematiski ir 
ļoti pateicīgas,» saka mākslinieks Ainars Zingniks.

tures liecībās. Man tuvi ir tehniski darbi, un gan šī, 
gan skulptūra ar gaisa balona lidojumu tematiski ir 
ļoti pateicīgas,» saka mākslinieks Ainars Zingniks.

Tē l n i e c e s 
Sanitas Rā
viņas skulp
tūrā attē
lota teātra 
tēva Ādolfa 
A l u n ā n a 
radītā pir
mā latvie
šu operete 
«Mucenieks 
un  muce
niece». «Lai 
darbs taptu, 
skatījos iz
rāžu bildes 
un  i e rak 

stus, taču rezultāts ir vairāk interpretācija nekā 
konkrēta aina, jo bija jādomā par kompozīciju,» 
atklāj autore. Darbs ir arī fotoskulptūra, ļaujot kļūt 
par daļu no lugas centrālā mīlas trijstūra.

«Šī ir laba ie
spēja uzzināt 
daudz jauna 
p a r  t ē m ā m , 
kurām citkārt 
es varbūt ne
p ievē r s tos , » 
atzīst Agnese 
RudzīteKirillo
va, kura smiltīs 
atveidojusi gan 
senos zemga
ļus, gan Livo
nijas bruņinie
kus: «Jelgavas 
vēsture ir ļoti 
interesanta, un 
tās izzināšana 
palīdz darba 
procesā. Man patīk skulptūras papildināt ar niansēm – vai tās būtu 
zemgaļu rotas, vai, piemēram, bruņu detaļas.» Māksliniece piebilst, 
ka šis festivāls Jelgavā ieviesis vairāk pasaules prakses, īstenojot viena 
mākslinieka koncepciju un vairākus darbus papildinot ar fonu, kas tapis 
kā atsevišķa skulptūra.

Tēlnieku Donata Mockus un Ineses Valteres 
darbs noslēdz smilšu skulptūru parka hro
noloģisko stāstījumu par Jelgavu, attēlojot 
grupu «Prāta vētra». Darbs izpelnījies lielu 

uzmanību gan no parka apmeklētājiem, 
gan sociālajos tīklos, tostarp no pašas gru

pas, ģitāristam Jānim Jubaltam to apskatot 
arī klātienē. «Liels prieks un gods, stāvot 

blakus «Prāta vētras» smilšu s kulptūrai 
dzimtajā Jelgavā! Izskatās fantastiski – dabā 

daudz iespaidīgāk nekā fotogrāfi jās, kuras 
mums sūtīja tie, kas to jau aplūkojuši. Drau

gi joko, ka mums ir piemineklis kā bītliem 
Liverpūlē,» tā viņš.
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APKOPĒJU 
(amata kods 911201) uz nenoteiktu laiku.

Pienākumi: 
• veikt telpu kvalitatīvu tīrīšanu un uzturēšanu kārtībā 
ierādītajā platībā;
• saudzīgi lietot un atbilstoši darba drošības prasībām 
izmantot izsniegtos līdzekļus, darbarīkus un inventāru;
• nepieciešamības gadījumā aizvietot citu apkopēju vai 
skolotājas palīgu viņas darbnespējas vai prombūtnes laikā, 

atbilstoši izveidotajam grafikam pildīt dežuranta pienākumus.

Prasības: 
• pamatizglītība vai vidējā izglītība; 
• spēja veikt fizisku darbu;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi un 
organizēt savu darbu.

Mēnešalga par slodzi – 452 EUR 
(40 stundas nedēļā atbilstoši darba grafikam).

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
MŪZIKAS SKOLOTĀJU 

(amata kods 234202) uz nenoteiktu laiku.
Pienākumi: 
• plānot un īstenot kvalitatīvu, Valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijās noteiktu, izglītojamo vecumam 
atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
• nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši iz-
glītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām. 

Prasības: 
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme atbildīgi plānot, organizēt un kvalitatīvi 
veikt savus darba pienākumus, īstenot un vadīt svētku 
pasākumus;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
• prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas 
tehnoloģijām.

Mēnešalga par likmi – 820 EUR (40 stundas nedēļā). 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis» (reģ.Nr.90000074738) 
saistībā ar darbības paplašināšanu aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS(-AS) 
 (amata kods 234201) uz nenoteiktu laiku.

Pienākumi: 
• plānot un īstenot kvalitatīvu Valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamo vecumam 
atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
• nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju atbilstoši iz-
glītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām.

Prasības: 
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas 
tehnoloģijām.

Mēnešalga par likmi – 820 EUR (40 stundas nedēļā).

SĒTNIEKU(-CI) 
(amata kods 961301) uz nenoteiktu laiku.

Pienākumi: 
• kopt un uzturēt kārtībā iestādes teritoriju (tīrīt sniegu, 
grābt lapas, pļaut zāli u.tml.);
• veikt saimnieciskos darbus iestādes teritorijā un telpās;
• nodrošināt kārtību un drošību iestādes teritorijā, 
atbilstoši izveidotajam grafikam pildīt dežuranta 
pienākumus.

Prasības: 
• pamatizglītība vai vidējā izglītība; 
• spēja veikt fizisku darbu;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi un 
organizēt savu darbu.

Mēnešalga par slodzi – 452 EUR 
(40 stundas nedēļā).

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA PALĪGUS(-DZES) 
(amata kods 531201) uz nenoteiktu laiku. 

Pienākumi: 
• pirmsskolas grupā nodrošināt pedagoģiskā procesa 
norisei un dienas ritam atbilstošu vidi;
• sadarbībā ar grupas skolotājām sniegt pedagoģisko 
atbalstu bērniem mācību satura apguvē;
• organizēt bērnu ēdināšanu.

Prasības: 
• vidējā izglītība;
• augsta atbildības izjūta, spēja organizēt savu darbu; 
• labas saskarsmes un sadarbības spējas;
• vēlama pieredze darbā ar bērniem.

Mēnešalga par slodzi – 495 EUR (40 stundas nedēļā).

TEHNISKO STRĀDNIEKU(-CI) 
(amata kods 933308) uz nenoteiktu laiku. 

Pienākumi: 
• veikt saimnieciskos darbus iestādes telpās un teri-
torijā (piemēram, nomainīt spuldzes, krāsot, skrūvēt, 
pārvietot mēbeles);
• uzturēt kārtībā iestādes telpas un teritoriju, atbilstoši 
izveidotajam grafikam pildīt dežuranta pienākumus.

Prasības: 
• pamatizglītība vai vidējā izglītība; 
• spēja veikt fizisku darbu;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi un 
organizēt savu darbu.

Mēnešalga par slodzi – 490 EUR 
(40 stundas nedēļā).

CV sūtīt pa e-pastu spriditis@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63022603.

Noslēdzies Jel
gavas pilsētas 
svētku spor
tiskais izaicinā
jums, kuram bija 
piereģistrējušies 
287 cilvēki. No 
tiem ar visiem 
13 uzdevumiem 
galā tika 46 da
lībnieki, kuri pie
dalījās balvu izlozē. Izlozes uzvarētāji tika sumināti svinīgā pasākumā 12. jūnijā 
Pasta salas slidotavā. Šajā reizē pasniegtas arī speciālās balvas godalgotajam 
trijniekam – trīs dalībniekiem, kuri virtuālajās sacensībās mēneša garumā sakrāja 
visvairāk punktu. Ar 1904 punktiem 1. vietā ierindojusies jelgavniece Baiba 
Ozola, 2. vietā ar 1886 punktiem ir viņas vīrs Māris Ozols, savukārt 3. vietu 
ar 1854 punktiem ieguva jelgavnieks Ingus Vuškārnieks. Sveikti arī Jelgavas 
svētku sportiskā izaicinājuma uzdevuma «Jelgavas apļi» uzvarētāji – absolūtais 
līderis šajā disciplīnā ir Tomass NeussLucs, kurš uzvarēja trijās distancēs: 3,2 
kilometru, 6,4 kilometru un 8 kilometru. Šajā reizē Pasta salā sveikti arī sportisti 
par sasniegumiem 2020. gada janvārī, februārī un martā, kā arī paldies teikts 
viņu treneriem. Sumināti 3x3 basketbolisti, šorttrekisti, vieglatlēti, džudists, 
cīkstonis, ziemas peldētājs, mākslas vingrotājas un kērlingisti. Ar pilnu balvu 
ieguvēju sarakstu var iepazīties Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, 
sadaļā «Jaunumi», «Sports».

Sveic Jelgavas pilsētas svētku sportiskā 
izaicinājuma balvu ieguvējus un sportistus

Foto: Ivars Veiliņš

 � Ritma Gaidamoviča

Otrdien Lielupē aizvadīts jau 
par tradīciju kļuvušo ģimeņu 
airēšanas sacensību tūristu 
kanoe laivās otrais posms. 
Šogad interesenti Lielupes 
ūdeņos gaidīti divas reizes 
mēnesī, informē Sporta ser
visa centrs (SSC). Nākamais 
sacensību posms paredzēts 
14. jūlijā. 

Sacensību mērķis ir interesentiem 
sniegt iespēju bez maksas iepazīt airē-
šanu, pārbaudīt savas prasmes, izjust 
sacensību garu un piedāvāt sportiskas 
aktivitātes ģimenei. Sacensību formāts 
saglabāts tāds pats kā iepriekšējos ga-
dus: dalībnieki tiek gaidīti sporta kluba 
«KC» airēšanas bāzē Pasta salā 3 noteik-
tā dienā un laika intervālā sev ērtā brīdī 
bez iepriekšēja pieraksta. Dalībniekiem 
jāveic 600 metru distance pa Lielupi 
kādā no grupām: ģimeņu grupā, kurā 
airē divi pieaugušie, ģimeņu grupā, kurā 
airē viens pieaugušais un viens bērns 
līdz 12 gadu vecumam, vai vispārējā 
grupā, kurā airē divas personas (bez 
papildu nosacījumiem).

Kluba «KC» vadītāja Ilze Bome pēc 
jūnijā aizvadītajiem diviem posmiem 
vērtē, ka atsaucība ir liela. «Cilvēki ir 
noilgojušies pēc aktīvas darbošanās, 
turklāt mūs lutinājis labs laiks, kad 
nevienam negribas sēdēt mājās. Jau 

Ģimeņu airēšanas sacensības 
tūristu kanoe laivās – divreiz mēnesī

pirmajā posmā mums bija vairāk nekā 
30 braucienu! Galvenokārt piedalās 
ģimenes ar bērniem, un daudz ir tādu, 
kurām mūsu sacensības kļuvušas par 
ikvasaras tradīciju, taču savus spēkus 
izmēģina arī cilvēki, kuri pirmo reizi 
kāpj kanoe laivā. Prieks, ka ģimenes 
kopā aktīvi pavada laiku pie dabas, 
piemēram, sacensībās piedalās Kalniņu 
ģimene, kurā tētim nākas doties trasē 
trīs reizes – ar katru no dēliem. Mazā 
māsa un mamma jūt līdzi krastā,» 
stāsta I.Bome, norādot, ka dalībnie-
kiem nav obligāti jāpiedalās sacensībās 
un jāveic laika atskaite, var arī tāpat 
vienkārši paņemt laivu un izbraukt pa 
Lielupi. «Līdzšinējā pieredze gan rāda, 

ka visiem gribas to sacensību garu un 
laika atskaiti,» stāsta I.Bome.  

Šogad interesentiem tiek piedāvāta 
iespēja airēt divas reizes mēnesī – no-
teiktā datumā no pulksten 18 līdz 20. 
Dalībnieki airēšanas bāzē Pasta salā 3 
gaidīti 14. un 28. jūlijā, 4. un 18. augustā 
un 8. un 22. septembrī. 

Kopvērtējumā tiks vērtēti komandas 
trīs labākie rezultāti, un apbalvoti tiks 
pirmo trīs vietu ieguvēji katrā kategori-
jā. Apbalvošana plānota 3. oktobrī pulk-
sten 12.30 Zemgales rudens maratona 
smaiļošanā un kanoe airēšanā laikā.

Sacensības organizē Jelgavas smaiļo-
šanas un kanoe airēšanas sporta klubs 
«KC» sadarbībā ar SSC. 

Foto: Ivars Veiliņš

 � Ritma Gaidamoviča

Jūnija vidū pludmales volejbola spēlēšanai sagatavoti visi četri smil
šu laukumi Pasta salā, kā arī uzvilkts tīkls laukumam pie Jelgavas 
sporta halles Mātera ielā 44a. Tajos bez maksas volejbolu var spēlēt 
ikviens. Mudinot jelgavniekus pilsētas infrastruktūru izmantot piln
vērtīgi un sekmējot pludmales volejbola popularitāti, arī šovasar 
Pasta salas laukumos notiks Jelgavas pilsētas atklātais pludmales 
volejbola turnīrs. Tam būs trīs posmi: 18. jūlijā, 8. augustā un 29. 
augustā. Piesakoties iepriekš, dalība turnīrā ir bez maksas.  

Jūlijā un augustā notiks pludmales 
volejbola turnīrs Pasta salā

komandu skaita izspēles kārtība var tikt 
mainīta. Katra posma 1.–3. vietas ieguvēji 
tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem, 
piemiņas un naudas balvām. 

Pludmales volejbola turnīru organizē 
volejbola klubs «Biolars/Jelgava» sadar-
bībā ar Sporta servisa centru.

Jelgavas Sporta servisa centrs infor-
mē, ka sacensības katrā posmā sāksies 
pulksten 12.15. 

Turnīrā var piedalīties visi spēlēt 
gribētāji bez vecuma, dzimuma un pro-
fesionalitātes līmeņa ierobežojumiem 
(visi spēlēs kopā, nedalot grupās pēc 
vecuma vai dzimuma). Piesakoties ie-
priekš – komandas vārdisko pieteikumu 
(vārds, uzvārds, dzimšanas gads un 
kontakttālrunis) pa e-pastu vkbiolars@
gmail.com iesūtot dienu pirms turnīra 
līdz pulksten 23.59 –, dalība turnīrā ir bez 

maksas. Reģistrējoties sacensību dienā to 
norises vietā pulksten 12, dalības maksa 
ir 10 eiro.

Turnīrs notiks pēc spēkā esošajiem 
FIVB pludmales volejbola noteikumiem 
atvieglotā variantā. Katrs posms pare-
dzēts divās kārtās: sākumā tiks izspēlēts 
grupu turnīrs, kurā katra komanda 
mērosies spēkiem ar savas apakšgru-
pas komandām. Otrajā kārtā iekļūs 16 
stiprākās komandas. Uzvarētāji tiks 
noskaidroti pēc viena mīnusa play off sis-
tēmas. Jāpiebilst, ka atkarībā no pieteikto 

 � Ritma Gaidamoviča

18. jūlijā notiks koman
du sacensības «Jelgavas 
rogainings», piedāvājot 
ikvienam interesentam, 
startējot 2–5 cilvēku ko
mandā, pārbaudīt savas 
orientēšanās prasmes Jel
gavā un pavadīt dienu 
dabā. Komandas sacensī
bām aicinātas pieteikties 
līdz 13. jūlija pulksten 24, 
informē Jelgavas Sporta 
servisa centrs.

Starts 18. jūlijā tiks dots pulksten 
10 Jelgavas sporta halles stadionā 
Mātera ielā 44a. Komandu reģistrā-
cija sāksies pulksten 8.

Dalībnieki var izvēlēties trīs vai 
sešu stundu disciplīnu. Komandai 
noteiktā laikā brīvi izvēlētā secībā 
jāapmeklē Jelgavā un tās tuvākajā 
apkārtnē izvietotie kontrolpunkti, 
kam piešķirta noteikta vērtība, 

cenšoties savākt pēc iespējas vairāk 
punktu. Kopumā tiks izvietoti līdz 
35 kontrolpunktiem ar vērtību no 
trīs līdz astoņiem punktiem. Par kat-
ru pārtērēto laika minūti komandai 
no sakrāto punktu kopsummas tiks 
atskaitīti divi punkti. Ja pārtērētas 
būs vairāk nekā 30 minūtes, koman-
da tiks diskvalificēta.

Komandā var startēt 2–5 da-
lībnieki. Īsajā distancē komandas 
tiks iedalītas šādās grupās: M (at-
klātā) – jebkura vecuma kungi; W 
(atklātā) – jebkura vecuma dāmas; 
X (atklātā) – jebkura vecuma kungi 
un dāmas; G2 (ģimenes) – ģimeņu 
grupa, komandā ir vismaz divu pa-
audžu vienas ģimenes dalībnieki un 
vismaz viena dalībnieka vecums ir 
14 vai mazāk gadu. Garajā distancē 
komandas tiks iedalītas šādās gru-
pās: J OPEN – jaunieši, jaunietes un 
jauktās komandas (14–18 gadi); MO 
(atklātā) – jebkura vecuma kungi; 
WO (atklātā) – jebkura vecuma dā-
mas; XO (atklātā) – jebkura vecuma 

dāmas un kungi; MV (seniori) – 
kungi no 40 gadiem un vecāki; WV 
(seniores) – dāmas no 40 gadiem un 
vecākas; XV (seniori) – dāmas un 
kungi no 40 gadiem un vecāki; MSV 
(superseniori) – kungi no 55 gadiem 
un vecāki; WSV (superseniores) – dā-
mas no 55 gadiem un vecākas; XSV 
(superseniori) – dāmas un kungi no 
55 gadiem un vecāki; MUV (ultra-
seniori) – kungiem no 65 gadiem un 
vecāki; WUV (ultraseniores) – dā-
mas no 65 gadiem un vecākas; XUV 
(ultraseniores) – dāmas un kungi no 
65 gadiem un vecāki.

Interesenti aicināti pieteikties 
līdz 13. jūlija pulksten 24 mājaslapā 
www.alnis.id.lv. Dalība ir par mak-
su, un sacensībās tiks izmantota 
«SPORTIdent» atzīmēšanās sistē-
ma, katram komandas dalībniekam 
izmantojot savu «SPORTident» 
karti, ko varēs izīrēt.

Sacensības organizē orientēšanās 
klubs «Alnis» sadarbībā ar Sporta 
servisa centru. 

Pārbaudi, cik labi orientējies Jelgavā!

Foto: Ivars Veiliņš
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Pasākumi pilsētā

Jelgavas pilsētas mēneša 
pasākumu plāns 

4. JŪLIJĀ 
� Pulksten 14 – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas pasākums. Bezmaksas 
autobuss dalībniekiem – 4. jūlijā pulksten 13.30 no Pasta ielas 32 (piemiņas 
vietā Zālītes ielā).
� Pulksten 11 – G.Tranas pirmā ekskursija «No senā Tirgus laukuma līdz vecpilsētas 
kvartālam». Pieteikties pa tālruni 63005445 vai 63005447. Dalība – bez maksas (sākums 
pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

11. JŪLIJĀ 
� Pulksten 11 – G.Tranas otrā ekskursija «Bīronu laiki Jelgavā». Pieteikties pa tālruni 
63005445 vai 63005447. Dalība – bez maksas. Ieejas maksa pilī – 2 €  pieaugušajiem, 1 € 
bērniem (sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

18. JŪLIJĀ 
� Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī gida pava-
dībā. Jāiegādājas ieejas biļete tornī. Biļetes cena – pieaugušajiem 2,50 €, skolēniem, stu-
dentiem, pensionāriem 1 €.  Gids – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī). 
� No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Miezītes 
bibliotēkā).

23. JŪLIJĀ 
� No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas (Jelgavas 
pilsētas bibliotēkā).

25. JŪLIJĀ 
� Pulksten 11 – G.Tranas trešā ekskursija «Akadēmijas iela–Zemgales pros-
pekts». Dalība – bez maksas. Pieteikties pa tālruni 63005445 vai 63005447. 
(sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes

� Līdz 15. jūlijam – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes izstāde «Pērļu 
mirdzums gleznās» (ZRKAC). 
� Līdz 28. augustam – Ineses Kalv gleznu izstāde «Mazliet vasaras». Ieeja – bez 
maksas (Miezītes bibliotēkā). 
� No 1. līdz 31. jūlijam – ceļojošā izstāde «100 grāmatas bērniem». Ieeja – bez 
maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis» Zemgales prospektā 7).
� Līdz 31. jūlijam – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfi ju izstāde «Ieskaties Jelgavā». 
Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā). 
� Jūlijā – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika ritējumā». 
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

Foto: Nora Austriņa

Horizontāli
1. Bumbiere.
3. Ulmanis.
5. Valdekas.
7. Aa.
11. Rastrelli.
12. Eliass.
15. Observatorija.
17. Austrumi.
19. Katafalks.
21. Alunāns.
22. Lielā.
23. Jēkabs.
24. Mīlestības.

18. JŪNIJA KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES
Vertikāli
2. Brigadere.
4. Čakste.
6. Kartupeļi.
8. Bura.
9. Luterāņu.
10. Barons.
13. Skūpsts
14. Prāta vētra.
16. Mitau.
18. Avdejevs.
20. Aspazija.

14. Prāta vētra.
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25. Mēs esam Jelgava.

Svinam!

� Ritma Gaidamoviča

Arī šovasar bērni un jaunieši 
vecumā no septiņiem līdz 25 
gadiem aicināti piedalīties 
bezmaksas futbola turnīrā 
«Basta football» un fl orbola 
turnīrā «Basta floorball». 
Futbola turnīrs notiks Jelga
vas 6. vidusskolas stadionā, 
un pirmais posms tiks aiz
vadīts jau šodien, 2. jūlijā. 
Savukārt fl orbola sacensības 
notiks stadionā pie Jelgavas 
4. sākumskolas; pirmais fl or
bola posms plānots 9. jūlijā. 
Sacensībām iepriekš nav 
jāpiesakās.

«Basta football» spēles Jelgavas 6. 
vidusskolas sporta laukumā notiks 2., 16. 
un 30. jūlijā un 13. augustā, bet fl orbola 
turnīra posmi stadionā pie Jelgavas 4. 
sākumskolas – 9. un 23. jūlijā, 6. un 20. 
augustā. Spēles abos turnīros katrā pos-
mā sāksies pulksten 16, bet reģistrācija 
– pulksten 15. 

Sabiedrības integrācijas pārvaldes 
jaunatnes lietu speciālists Oskars Šulcs 
informē, ka turnīros piedalīties aicināti 
bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 
gadiem neatkarīgi no priekšzināšanām 
futbolā vai fl orbolā. Lai piedalītos futbola 
turnīrā, jāizveido komanda ar četriem 
laukuma spēlētājiem (sarakstā var būt 
pieci), bet fl orbola čempionātā uz lauku-
ma drīkst atrasties trīs spēlētāji (sarakstā 

 Jaunieši aicināti piedalīties bezmaksas futbola un fl orbola turnīrā
var būt četri). Dalībnieki pēc vecuma tiks 
sadalīti trīs vecuma grupās.

Futbolā vienas spēles ilgums būs piecas 
minūtes, un tā tiks aizvadīta bez vārt-
sarga un bez tiesneša. Arī fl orbolā spēles 
noritēs bez tiesnešiem un vārtsargiem 
un spēles ilgums un izspēles kārtība būs 
atkarīga no komandu skaita. Spēlēšanai 
nepieciešamais inventārs gan futbolā, 
gan fl orbolā tiks nodrošināts, kā arī spēlē-
tājiem būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi. 

Sacensības organizē Sabiedrības in-
tegrācijas pārvalde sadarbībā ar Latvijas 
Futbola federācijas Zemgales futbola 
centru un biedrību «FK JeNo». 

Dalībnieki un skatītāji, apmeklējot 
turnīru, aicināti ievērot vispārējos pul-
cēšanās ierobežojumus.

� Emīls Rotgalvis

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā 
skatāma fotogrāfi ju izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris 
laika ritējumā». Tajā apkopotas fotogrāfi jas no 20. gadsimta 
30. gadiem līdz mūsdienām, parādot Lielās ielas un Jāņa 
Čakstes bulvāra pārmaiņas gadu gaitā. Savukārt par šo un 
citu Jelgavas vietu vēsturi vēsta virtuālā izstāde mājaslapā 
visit.jelgava.lv.

Iepazīsti Lielās ielas un 
Čakstes bulvāra vēsturi tornī!

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra radītās izstādes ļauj labāk iepazīt  Jelgavas vietas, kādas tās bija pirms 
Otrā pasaules kara radītajiem postījumiem. Izstāde veltīta Lielās ielas (attēlā), Čakstes bulvāra un Jelgavas 
centra vēsturei, apskatot arī pagātnē palikušos pilsētas namus, ielas un pulcēšanās vietas.

ļaujot novērtēt izmaiņas pilsētas ai-
navā, vizuāli saplūstot fotogrāfi jām no 
šodienas un pagātnes. Attēli izvietoti 
interaktīvā kartē, parādot agrākās 
ielas, ēkas un laukumus šodienas 
Jelgavā. Mūsdienu un vēstures salīdzi-
nājumu atspoguļo arī Hercoga Jēkaba 
kanāla ceļš – interaktīvs video ar karti, 
parādot trīs kilometrus garā kanāla 
no Svētes līdz Driksai izvietojumu 
pilsētā. Kanāls savulaik apgādājis 
Kurzemes un Zemgales hercogistes 
galvaspilsētu un tās nocietinājumu 
grāvjus ar ūdeni un kalpojis kā ūdens-
ceļš preču pārvadāšanai. Virtuālās 
izstādes skatāmas mājaslapā visit.
jelgava.lv, sadaļā «Aktuāli».

Fotoizstādē var uzzināt, piemēram, 
kāda Lielā iela izskatījās 1930. gadā, 
kur atradās Veismaņa nams un kurš 
nams uz Jelgavas galvenās ielas savu-
laik uzskatīts par visskaistāko. Tāpat 
eksponētas Čakstes bulvāra fotogrāfi jas 
no 20. gadsimta sākuma līdz mūs-

dienām, attēlojot tā pārmaiņas gadu 
gaitā. Ekspozīciju papildina ielu karte 
no 20. gadsimta 30. gadiem, kas spilgti 
attēlo, cik ievērojamas pārmaiņas ēku 
izkārtojumā piedzīvojis Jelgavas centrs.

Ieskatu vēsturē sniedz arī virtuālā 
izstāde «Jelgava toreiz un tagad», 

� Emīls Rotgalvis

Visu jūliju bērnu un jauniešu 
bibliotēkā «Zinītis» Zemgales 
prospektā 7 skatāma Rīgas 
Centrālās bibliotēkas izstāde 
«100 bērnu grāmatas», kas 
veidota kā veltījums Latvijas 
simtgadei. Izstāde iepazīsti
na ar bērnu grāmatām, kas 
izdotas no 1918. līdz 2018. 
gadam, vēstot par darbiem, 
kas tapuši dažādos laika pe
riodos un ar kuriem izaugu
šas vairākas paaudzes.

«Savas bērnības grāmatas izstādē var 
sastapt vairāku paaudžu cilvēki. Tā ir 
tikšanās, kas raisa atmiņas un emocijas, 
jo ikviens šeit var atcerēties sevi pašu 
tālajā vai ne tik tālajā laikā, kad tika 
lasītas izstādes grāmatas un aplūkotas 
to izteiksmīgās ilustrācijas. Te atrodami 
gan latviešu literatūras klasiķu Raiņa, 
Aspazijas, Annas Brigaderes, gan padom-
ju laika rakstnieku Annas Sakses, Zentas 
Ērgles, Žaņa Grīvas, gan arī mūsdienu 

autoru darbi,» stāsta izstādes projekta 
autore Dzidra Šmita.

Izstāde atklāj arī dažādu laikposmu 
grāmatu izdošanas īpatnības. Tajā no-
vērtējams, piemēram, pagājušā gadsimta 
20. un 30. gadu grāmatniecības uzplau-
kums, darbojoties tādiem apgādiem kā 
«Valters un Rapa», «Grāmatu draugs», 
«Jāņa Rozes apgāds» un citām mazākām 
izdevniecībām. Šajā laikā izdotas gan 
krāšņi ilustrētas grāmatas uz laba papīra, 
gan vienkāršāki izdevumi mācībām. Arī 
Otrā pasaules kara gados izdotas bērnu 
grāmatas, tostarp latviešu literatūras 
klasika, ko ilustrējuši izcilākie latviešu 
mākslinieki Niklāvs Strunke, Kārlis 
Sūniņš, Pēteris Upītis un citi. Kaut arī 
1945. gadā, mainoties divām varām, 
Latvijā nav izdota neviena latviešu 
autora grāmata bērniem, izstādē no šā 
laika iekļauta skolu jaunatnei domātā 
Aspazijas luga «Zaudētās tiesības». Sa-
vukārt 60. gadu vidū sāka darboties iz-
devniecība «Liesma», kurā izdotas tādas 
bērnu grāmatas kā Annas Sakses «Trīs 
šķūnīši», Margaritas Stārastes «Zīļuks» 
un Kārļa Skalbes «Kaķīša dzirnavas» 

ar Džemmas Skulmes un Ojāra Ābola 
ilustrācijām. Jauns bērnu literatūras 
uzplaukums piedzīvots aizvadītā gadsim-
ta 70. un 80. gados, kad izdotas vizuāli 
krāšņas grāmatas ar Ilonas Ceipes, Pāvila 
Šenhofa un daudzu citu mākslinieku 
ilustrācijām. Arī 90. gados, kad valstī bija 
sarežģīta ekonomiskā situācija un zema 
iedzīvotāju pirktspēja, bērnu grāmatas 
turpināja iznākt, nepārraujot gadu des-
mitiem iedibināto tradīciju, taču tās bija 
mākslinieciski piezemētākas. Savukārt 
jaunajā gadu tūkstotī izdotās grāmatas 
atkal ir krāšņas un oriģinālas ne vien 
ilustrāciju, bet arī satura ziņā, bērniem 
uzaugot ar daiļdarbiem no tādiem au-
toriem kā Viks, Inese Zandere, Kārlis 
Vērdiņš un Dzintars Tilaks.

Grāmatu kolekcijā «100 grāmatas 
bērniem» iekļauti dāvinājumi, antikva-
riātos un no privātpersonām iegādātas 
grāmatas un izdevumi no bibliotēkām. 
Izstāde «Zinītī» skatāma līdz 31. jūli-
jam, sniedzot iespēju iepazīt arī jaunās 
bibliotēkas telpas Zemgales prospektā 7, 
kur no 15. jūnija tiek gaidīti kā esošie, tā 
jauni  lasītāji.

«Zinītī» skatāma ceļojošā izstāde «100 bērnu grāmatas»

Kolāža: JRTC


