Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 28. jūnijā laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
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Vecpilsētā nosvinēti
Spāru svētki

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Internātpamatskolām
maina nosaukumu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas domes sēdē pagājušajā
nedēļā deputāti atbalstīja lēmumprojektus par nosaukuma
maiņu abām Jelgavas
internātpamatskolām,
tā turpinot skolu tīkla
sakārtošanu pilsētā.
No 1. jūlija Jelgavas
1. internātpamatskolas-attīstības centra
nosaukums būs Jelgavas pamatskola
«Valdeka»-attīstības
centrs, bet Jelgavas
2. internātpamatskola
kļūs par Jelgavas Paula
Bendrupa pamatskolu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza skaidro,
ka abas pilsētas internātpamatskolas saglabās līdzšinējās izglītības iestādes funkcijas, vien
mainīsies to nosaukums. «Šādas
pārmaiņas veiktas, pamatojoties uz grozījumiem Izglītības
likumā, kas paredz, ka no skolu
nosaukuma ir jāizslēdz vārds
«internāts», turklāt tas jāizdara
līdz 2019. gada 1. augustam,»
stāsta G.Auza. Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra
jaunais nosaukums būs Jelgavas
pamatskola «Valdeka»-attīstības
centrs, jo tā atrodas Valdekas pils
un parka tuvumā, bet Jelgavas

Īsi pirms vasaras saulgriežiem topošajā Zemgales Restaurācijas centrā Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50 atzīmēti
Spāru svētki. Ozollapu vainags un koka Jumja zīme jumta korē ir simbols tam, ka objektā noslēgusies konstrukciju atjaunošana un izbūve un drīzumā sāksies nākamais etaps – jumta būvniecība, grīdu ieklāšana, sienu krāsošana un citi iekšdarbi.
«Jau tagad redzam, ka Vecpilsētas ielas ēka ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas, kas prasījušas īstenu meistaru zināšanas un
prasmes,» Spāru svētkos norādīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot: šis objekts Jelgavai ir ļoti būtisks,
jo veido vēsturisko piesaisti nākamajām paaudzēm un ļaus parādīt, kā Jelgavā ļaudis dzīvoja 18.–20. gadsimtā. «Šī ir mūsu
iespēja kaut ieskicēt, kāda Jelgava bija pirms nodedzināšanas. Pašvaldība sāka ar vecpilsētas infrastruktūras sakārtošanu
– ielas un ietves atjaunošanu, laternu uzstādīšanu, un tagad tiek atjaunotas vēsturiskas ēkas, veidojot Restaurācijas centru,» tā domes priekšsēdētājs. «Te novērtējami īsti meistarstiķi – tādus nevar redzēt nevienā citā būvobjektā,» papildināja
uzņēmuma «RERE meistari» valdes loceklis Normunds Kotāns.
Pārbūves un restaurācijas darbus objektā pilnībā plānots pabeigt šā gada nogalē. Pēc būvnieku SIA «RERE meistari» aplēsēm, šobrīd K.Barona ielas namā paveikti apmēram 65 procenti no plānotā, savukārt Vecpilsētas ielas koka ēkā, kurā
īstenoti daudzi konservācijas un restaurācijas pasākumi, – ap 40 procentiem darbu.
 Ritma Gaidamoviča
Plašāks materiāls par abu vēsturisko ēku atjaunošanu – 4. jūlija «Jelgavas Vēstnesī».
Foto: Ivars Veiliņš

2. internātpamatskola nosaukta
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera
Paula Bendrupa vārdā. Viņš ir
viens no šīs skolas, kas tolaik bija
Jelgavas Kurlmēmo skola, dibinātājiem. P.Bendrupa vadībā tā
kļuva par vienu no priekšzīmīgākajām speciālajām skolām Baltijā.
Jāpiebilst, ka abu skolu audzēkņiem, kuri turpinās tur izglītoties, līdz ar skolu nosaukuma
maiņu nepieciešams nomainīt
elektronisko Jelgavas skolēna apliecību, kurā tiks norādīts izglītības iestādes jaunais nosaukums.
Par skolēna apliecības nomaiņu
papildus nebūs jāmaksā. Kārtību, kādā notiks apliecību maiņa,
vecāki aicināti noskaidrot skolā.
Tāpat, turpinot skolu tīkla sakārtošanu mūsu pilsētā, Jelgavas
domes deputāti jūnija sēdē atbalstīja grozījumus Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas nolikumā,
kas paredz skolas adreses maiņu
– uz Sarmas ielu 2. Tāpat nolikumā noteikts, ka ģimnāzija var
īstenot starptautiskā bakalaurāta
programmu, un tas nozīmē, ka
daļa mācību priekšmetu tiek
pasniegti angļu valodā un skolas
diploms būs atzīts starptautiski.
Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam paredz
skolu tīkla sakārtošanu pilsētā.
Stratēģijas galvenais mērķis ir
paaugstināt izglītības kvalitāti,
nosakot katras skolas attīstības
virzienus.

6. vidusskolā veido vēl vienu
pirmsskolas grupu; divām
grupām pagarina darba laiku

Līdzfinansējumam kanalizācijas izbūvei pieteikušies 158 pretendenti
 Ilze Knusle

Noslēgusies pieteikšanās Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma izbūvei. Šogad
ir iesniegts rekordliels
pieteikumu skaits – 158
– ar kopējo nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 41 200 eiro.
Šogad no pašvaldības budžeta
kanalizācijas sistēmas pieslēguma izbūves līdzfinansēšanas
programmai tika piešķirti 30 000
eiro un pirmo reizi pieprasījums
pārsniedz pieejamo finansējumu.
«Programmā pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir
tāds pats kā pērn, bet pieteikumu
ir daudzreiz vairāk. Ņemot vērā

lielo iedzīvotāju interesi par iespēju pieslēgt īpašumu centralizētajai
kanalizācijai, pašvaldība rada
nepieciešamos līdzekļus, lai varētu
atbalstīt visus iesniegtos pieteikumus, kuri atbilst programmas
nosacījumiem,» stāsta Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods.
Saņemtie pieteikumi tika sarindoti prioritārā secībā, kā to
nosaka pašvaldības saistošie
noteikumi, – vispirms daudzdzīvokļu mājas un tad privātmājas
pēc nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra, sākot no mazākās
summas līdz lielākajai. Par programmas finansējumu iespējams
atbalstīt 135 pieteikumus, no
kuriem 125 jau ir apstiprināti,
bet vēl 10 jāiesniedz papildu dokumenti. Jāpiebilst, ka šogad pieteikums saņemts tikai no vienas
daudzdzīvokļu mājas – Ganību
ielā 3 –, kurā ir četri dzīvokļi. Kā

norāda SIA «Jelgavas ūdens»
Projekta īstenošanas grupas
vadītāja Ieva Strode, visvairāk
pieteikumu saņemts no privātmājām Upes, Tērvetes un Romas
ielas apkaimē.
Vēl 23 pieteikumi palika aiz
svītras, bet pašvaldība rada papildu finansējumu, lai varētu
atbalstīt arī tos – tiem nepieciešamais pašvaldības atbalsts ir
no 405 līdz 1000 eiro par vienu
pieslēgumu jeb kopā 11 245 eiro.
«Katru gadu pašvaldība noteiktu
summu no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem novirza SIA «Jelgavas ūdens» ūdenssaimniecības
attīstībai. Daļa no šīs naudas tiks
pārvirzīta kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma
programmai,» skaidro J.Strods,
norādot, ka lēmums jau ir apstiprināts Tautsaimniecības attīstības
un pilsētvides komitejā.
Jāatgādina, ka daudzdzīvokļu

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

mājām pieejamais pašvaldības
atbalsts ir līdz 75 procentiem no
pieslēguma būvdarbu kopējām
izmaksām, bet nepārsniedzot
3750 eiro. Vienģimenes mājai
atbalsta apmērs, ja pieslēgumu
saskaņā ar apliecinājuma karti
būvē būvkomersants, ir līdz 50
procentiem no būvdarbu kopējām
izmaksām, bet nepārsniedzot
1000 eiro par pieslēguma izbūvi,
savukārt, ja darbus veic saskaņā
ar pievada novietojuma plānu, no
pašvaldības var saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena
vesela kanalizācijas tīkla metra
izbūvi (ieskaitot arī skatakas), bet
nepārsniedzot 500 eiro par viena
pieslēguma izbūvi.
Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma
izbūvei pieejams kopš 2016. gada.
Līdz šim šo iespēju izmantojušas
septiņas daudzdzīvokļu mājas un
59 privātmājas.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavas 6. vidusskolā
šobrīd tiek veidota
jauna piecus un sešus
gadus vecu bērnu
obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei grupa ar
latviešu mācībvalodu. Tāpat no nākamā
mācību gada jaunajai
sagatavošanas grupai, kā arī vienai, kurā
tiek īstenota mazākumtautību izglītības
programma, tiks pagarināts darba laiks
– tās strādās no pulksten 7.30 līdz 17.30.

Likums paredz, ka bērniem
no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir
obligāta un vecākiem ir jāizvēlas,
kādā veidā viņu atvase apgūs
pirmsskolas izglītības programmu. Ģimenēm, kuru bērni nav
saņēmuši vietu pašvaldības bērnudārzā un neapmeklē privāto

pirmsskolas izglītības iestādi, ir
iespēja obligāto sagatavošanu
īstenot kādā no pirmsskolas
grupām pilsētas skolās – Jelgavas
Centra pamatskolā, Jelgavas 4.
sākumskolā vai 6. vidusskolā.
Jelgavas 6. vidusskolā pagājušajā mācību gadā pirmsskolas
programmu trijās grupās apguva
65 piecus un sešus gadus veci
bērni mazākumtautību izglītības programmā. Taču jaunajā
mācību gadā šajā skolā līdztekus
trim mazākumtautību pirmsskolas grupām, kurās notiek arī
krievu valodas nodarbības, tiek
veidota jauna grupa ar latviešu mācībvalodu. «30 audzēkņi
pirmsskolas izglītību turpinās
apgūt mūsu skolā, bet no jauna
šobrīd esam uzņēmuši 21 sešgadnieku un desmit piecgadniekus,
kuru vecāki izvēlējušies gan
mazākumtautību programmu,
gan pirmsskolas programmu ar
latviešu mācībvalodu. Taču pieteikumus no vecākiem joprojām
gaidām,» norāda skolas direktore
Ilze Arbidane.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Pārbūvēts pēdējais
slimnīcas korpuss
 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas slimnīcā noslēgušies C korpusa
rekonstrukcijas darbi – pagājušās nedēļas nogalē
jaunās telpas atklātas, un šonedēļ pakāpeniski
sācies pārvākšanās process. «Slimnīca nodota
ekspluatācijā 1970. gadā, līdz ar to komunikācijas
– ūdensvads, kanalizācija, apkure –, bija nolietojušās un kuru katru brīdi draudēja ar avāriju. Pēc
daudziem izaicinājumiem projektēšanas un arī
būvniecības procesā C korpuss piedzīvojis lielas
pārmaiņas – nodaļas ir pārbūvētas atbilstoši mūsdienu vajadzībām, uzlabojot ne vien apstākļus
pacientiem, bet arī darba vidi mediķiem,» atzīst
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis
Andris Ķipurs.
C korpuss bija pēdējais nerekonstruētais slimnīcas korpuss, un tā renovācija notika,
veicot būvdarbus vienlaicīgi
piecos ēkas stāvos. Neskarts
palika vien operāciju bloks
6. stāvā, kas atjaunots jau
iepriekš. Darbu laikā ne vien
pārbūvētas telpas, bet arī nomainītas visas inženierkomunikācijas – elektrība, ūdensvads, kanalizācija, izbūvēta
ventilācijas sistēma, kādas līdz
šim korpusā nebija vispār, un
lietusūdens kanalizācija, kas
aktuāla ir kopš divslīpju jumta
izbūves ēkai.

Uzņemšanas nodaļā –
jauna darba organizācija

Viens no C korpusa rekonstrukcijas lielākajiem izaicinājumiem bija Uzņemšanas
nodaļa – tā būvdarbu gaitā
piedzīvojusi lielākās pārmaiņas. «Uzņemšanas nodaļā
vēršas vidēji 80–90 cilvēku
diennaktī, un turpmāk slimnieku plūsma nodaļā būs
sadalīta – akūtie pacienti,
kurus atvedīs Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tiks nodoti
ārstiem caur tam speciāli
izbūvētu garāžas nodalījumu,
savukārt ambulatorie pacienti, kuri slimnīcā ieradīsies
patstāvīgi, tiks pieņemti citā
telpā ar atsevišķu ieeju,»
stāsta A.Ķipurs. Viņš norāda, ka šādam risinājumam ir
vairāki ieguvumi, piemēram,
akūtie pacienti ārstiem vairs
netiks nodoti zem klajas debess – tas notiks telpā, turklāt
slimnieks uzreiz būs mediķu
rokās, nenonākot citu cilvēku
redzeslokā. Savukārt ambulatorajiem pacientiem būs
pieejama Uzņemšanas nodaļas pieņemšanas telpa, kur
varēs nokārtot dokumentus
un sagaidīt ārsta uzaicinājumu. «Agrāk Uzņemšanas
nodaļa bija caurstaigājama,
bet šobrīd tā ir slēgta tipa nodaļa. Proti, visas ieejas durvis
nodaļā darbojas tikai ar mediķu elektroniskajām kartēm,
liedzot ieeju nepiederošām
personām,» tā A.Ķipurs.
Tāpat jaunizbūvētajā Uzņemšanas nodaļā pieejama
modernizēta neatliekamās
palīdzības sniegšanas telpa,
observācijas palāta, kur vajadzības gadījumā cilvēku
diennakti var novērot, pirms
stacionēt vai palaist mājās,
trīs telpas slimnieku apskatei,
kur nodrošināta konfidenciāla
apskate, izolators, lai liegtu
kontaktu ar citiem pacientiem gadījumā, ja ir aizdomas
par infekcijas slimību, kā arī
dekontaminācijas telpa, kuru
var izmantot arī pacientu

personīgās higiēnas nodrošināšanai. Domājot par mediķu
ērtībām, nodaļā nodrošinātas
garderobes un atpūtas telpas
personālam.

5. stāvā uzlaboti
apstākļi endoskopijai

Arī slimnīcas C korpusa 5.
stāvs ievērojami pārprojektēts, pielāgojot to mūsdienu
vajadzībām. Pirms rekonstrukcijas daudzas telpas 5.
stāvā bija tukšas – iepriekš
tās izmantotas ginekoloģijas
vajadzībām, taču, kopš ginekoloģija pārcelta uz Dzemdību
nodaļu, tās netika lietotas.
Atbrīvojot telpas Intensīvās
terapijas nodaļas profila slimnieku vajadzībām un vietu
Uzņemšanas nodaļas telpām,
šobrīd uz 5. stāvu pārcelts
funkcionālās diagnostikas kabinets, elektrokardiogrāfijas
kabinets, kā arī endoskopijas
kabinets. Tāpat 5. stāvā, kā
ierasts, būs pieejama Fizikālās
terapijas nodaļa.
«Endoskopijas apskatēm
korpusa galā izbūvējām divas atsevišķas telpas – kuņģi un zarnu
traktu turpmāk izmeklēs atsevišķos
kabinetos.
Tas uzlabos šī
pakalpojuma
sanitārhigiēniskos apstākļus,» priekšrocības ieskicē A.Ķipurs,
uzs verot, ka
divas jaunizbūvētās telpas
savieno viena
tehniskā telpa
mediķiem. Pie
kabinetiem izvietoti atpūtas krēsli, kur
pacienti pēc narkozes varēs
atpūsties. «Domājot ilgtermiņā, endoskopijai paredzētos
kabinetus izbūvējām kā pilnvērtīgas operāciju zāles ar
attiecīgām komunikācijām un
tehniskajām iespējām. Gadījumā, ja pēc dažiem gadiem būs
nepieciešams kosmētiskais remonts operāciju blokā, šīs telpas būs piemērota alternatīva.
Turklāt arī dažādu katastrofu
gadījumā, kad ķirurgu palīdzība nepieciešama vienlaicīgi
lielam cilvēku skaitam, tās ir
divas papildu operāciju zāles,»
vērtē A.Ķipurs.

nebija nepieciešama. 4. stāvā
tāpat kā līdz šim pieejama
staru diagnostika un rentgena izmeklējumi. Būtiski
uzsvērt, ka nodaļā iegādāts
jauns rentgena aparāts. «Šobrīd jauns rentgena aparāts
nodrošināts arī Uzņemšanas
nodaļā – tas paātrinās mediķu
darbu traumpunktā,» skaidro
A.Ķipurs.
Savukārt 3. stāvā arī turpmāk pieejama laboratorija,
Asins sagatavošanas nodaļa
un asins kabinets. Tāpat izremontēts korpusa 1. stāvs, kas
tiek izmantots saimnieciskām
vajadzībām – tur atrodas noliktava, veļas māja, garderobe
personālam un slimnieku
mantu glabātuve.

Remontdarbi notikuši arī
korpusa 1., 3. un 4. stāvā – tur
galvenokārt veikta komunikāciju nomaiņa un kosmētiskais
remonts, jo telpu pārbūve

Jelgavas pilsētas slimnīcā noslēgusies C korpusa rekonstrukcija – pagājušajā nedēļā notika jauno telpu
svinīgā atklāšana. Viens no jaunieguvumiem pēc
remontdarbiem ir Uzņemšanas nodaļā izbūvētās garāžas nodalījuma telpas. Lietus, vējš un barga ziema vairs
netraucēs mediķu darbam, jo turpmāk akūtie pacienti
Uzņemšanas nodaļas ārstiem tiks nodoti slēgtā telpā.

Pārvākšanās notiek
pakāpeniski

A.Ķipurs norāda, ka pārvākšanās process ir sācies un
notiek pakāpeniski. Ņemot
vērā, ka būvdarbu laikā dažas
nodaļas nepārtrauca savu
darbu, šobrīd pacientiem pieejama Rentgena nodaļa, strādā
laboratorija un pēc pārtraukuma – glābējsilīte. Otrā stāva
vestibilā jau pieejama arī kase.
Tuvākajā laikā pēc pārtraukuma atkal tiks nodrošināts
mamogrāfijas pakalpojums.
Sākot darbu rekonstruētajai
Uzņemšanas nodaļai, tur tiks
atjaunota ieeja slimnīcā – šobrīd gan nav zināms konkrēts
datums, kad tas notiks, tādēļ
par aktuālajām izmaiņām
apmeklētāji tiks informēti ar
norādēm. Pakāpeniski pārvācoties, pieejami būs arī visi
nodaļu pakalpojumi.
Būtiski uzsvērt: kamēr vismaz dažu nedēļu garumā
noritēs pārvākšanās process, pacienti
reģistratūrā
un kasē aicināti precizēt
pakalpojuma
sniegšanas vietu.
Jāatgādina,
ka Jelgavas
pilsētas slimnīcas C korpusa
būvdarbi sākās
2017. gada septembrī un tos
bija paredzēts
paveikt 10
mēnešu laikā
– līdz 2018. gada 2. jūnijam –,
vēlāk termiņš pagarināts līdz
28. septembrim, taču renovācija noslēdzās tikai šovasar. «Iemesls tam bija gan darbaspēka
trūkums, gan atkāpes no projekta celtniecības gaitā atklāto
tehnisko nianšu dēļ,» norāda
A.Ķipurs, papildinot: ņemot
vērā, ka objekta nodošana kavējās, no būvniekiem atbilstoši
līguma nosacījumiem ieturēta
soda nauda 263 tūkstošu eiro
apmērā.
Darbus veica SIA «Latvijas
energoceltnieks», būvprojektu
izstrādāja PS «LNK Industries
Partnership», bet būvuzraudzību nodrošināja SIA «Būvalts». No Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzekļiem
Jelgavas slimnīcas C korpusa
rekonstrukcijai piešķirti 2,15
miljoni eiro, savukārt pārējie
līdzekļi ir pilsētas slimnīcas
līdzfinansējums.

Kamēr vismaz dažu
nedēļu garumā pēc
rekonstrukcijas
Jelgavas slimnīcā
noritēs pārvākšanās
process, pacienti reģistratūrā un kasē aicināti
precizēt pakalpojuma
sniegšanas vietu.

Atsvaidzina korpusa trīs
stāvus un iepērk iekārtas

Foto: Ivars Veiliņš

Uzņemšanas nodaļā būs jauna kārtība: ambulatoros pacientus jeb tos, kuri ieradīsies
patstāvīgi, aicinās ienākt uzgaidāmajā telpā pa durvīm nodaļas kreisajā pusē, bet akūtos
pacientus no ātrās palīdzības mediķiem uzņems caur garāžas nodalījumu.
Endoskopijas apskatēm 5. stāvā
būs pieejamas divas telpas – dažādus izmeklējumus
veiks atsevišķos
kabinetos. «Šīs
telpas veidotas
kā pilnvērtīgas
operāciju zāles,
ko pēc vajadzības
varēs izmantot
operāciju bloka
remonta laikā
vai ārkārtas situācijās,» uzsver
slimnīcas vadītājs
Andris Ķipurs.
Liels ieguvums medicīniskās palīdzības sniegšanā
ir observācijas palāta, lai
nepieciešamības gadījumā
cilvēku, kurš nogādāts
slimnīcā, varētu atstāt uz
24 stundu novērošanu,
pirms pieņemt lēmumu
par viņa stacionēšanu vai
palaišanu mājās. Šāda
novērošana pacientam ir
bezmaksas pakalpojums.
Slimnīcas valdes loceklis
Andris Ķipurs norāda, ka
observācijā nodrošinātas
četras gultasvietas, kas
aprīkotas ar jauniem elektroniskajiem monitoriem.

Pārbūves darbu gaitā Uzņemšanas nodaļā
nodrošināta arī izolatora telpa – tā nepieciešama, lai liegtu kontaktu ar citiem pacientiem
gadījumā, ja ir aizdomas par infekcijas slimību.

Atbrīvojot telpas Uzņemšanas nodaļas vajadzībām, uz otrā stāva vestibilu pārcelta
kase – šobrīd tā ir pieejama pie aptiekas un
garderobes.

ZIŅAS
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6. vidusskolā veido vēl vienu
pirmsskolas grupu; divām
grupām pagarina darba laiku
No 1.lpp.

Direktore piebilst, ka pieteikt bērnu mācībām pirmsskolas grupā vecāki var pie
skolas sekretāres katru darba
dienu no pulksten 8 līdz 15.
Skolā vecākiem jāuzraksta
iesniegums, jāuzrāda bērna
dzimšanas apliecība, kā arī
vecāka personu apliecinošs
dokuments. Plānots, ka 6. vidusskolas četrās pirmsskolas
grupās kopumā tiks uzņemti
100 bērni, kuri sasnieguši
obligātās sagatavošanas vecumu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma skaidro: lai veiksmīgi
īstenotu kompetenču pieejā
balstītu apmācību un jaunās
pirmsskolas vadlīnijas, reizē
sniedzot atbalstu ģimenēm,
jaunajā mācību gadā divas
Jelgavas 6. vidusskolas pirmsskolas grupas strādās ilgāk.
Tās būs atvērtas katru darba
dienu no pulksten 7.30 līdz
17.30. «Līdz šim obligātās
sagatavošanas grupas šajā
skolā strādāja no pulksten 8
līdz 15, taču jaunajā mācību
gadā vecākiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties bērnam
mācīties arī grupā ar pagari-

nātu darba laiku. Nodrošinot
vienmērīgu slodzi visas dienas
garumā, bērni apgūs noteikto
mācību saturu intera ktīvā
pedagoģiskā procesā gan skolotāju mērķtiecīgi organizētās
un vadītās rotaļnodarbībās,
gan patstāvīgā darbībā. Īpaša
uzmanība tiks pievērsta valsts
valodas apguvei un lietošanai
– saskaņā ar jaunajām vadlīnijām bērniem no piecu gadu
vecuma rotaļnodarbībā galvenais saziņas līdzeklis ir latviešu valoda, izņemot mērķtiecīgi
organizētas aktivitātes mazākumtautību valodas un etniskās kultūras apguvei. Bērniem
tiks nodrošinātas arī saturīgas un jēgpilnas brīvā laika
aktivitātes,» par pārmaiņām
stāsta S.Joma. Tāpat papildus
brokastīm un pusdienām tiks
piedāvāts launags.
Pagājušajā nedēļā Jelgavas
pilsētas domes sēdē deputāti
atbalstīja grozījumus pilsētas
budžetā par līdzekļu piešķiršanu 6. vidusskolai telpas
remontam un materiālās bāzes iegādei, veidojot vēl vienu
pirmsskolas grupu. Plānots,
ka jaunās grupas telpa būs
izremontēta un iekārtota līdz
septembrim.

Norēķināties par apkuri
varēs arī «Maxima» kasē
 Ilze Knusle

Lai klientiem piedāvātu plašākas un ērtākas iespējas norēķināties par «Fortum»
sniegtajiem pakalpojumiem, sākot ar
jūliju, jelgavniekiem
būs iespēja rēķinu par
siltumapgādes pakalpojumiem samaksāt
arī jebkura veikala
«Maxima» kasē.
«Fortum» pārstāve Guntra
Matisa informē, ka rēķinos, ko
klienti saņems, sākot no jūlija,
būs iekļauts speciāls svītrkods,
kas dos iespēju tos apmaksāt
veikalu «Maxima» kasēs visā
Latvijā. Norēķinoties veikalā,
maksājumu varēs veikt gan
ar skaidru, gan bezskaidru

naudu. Tiesa, izmantojot šo
pakalpojumu, jārēķinās ar
komisijas maksu – 50 centiem
par viena rēķina apmaksu. «Tā
kā veikalu «Maxima» kasēs
jau līdz šim var norēķināties
par dažādiem pakalpojumiem,
tostarp komunālajiem, namu
apsaimniekošanu, komunikācijām, nolēmām, ka daļai
klientu varētu būt ērti pie
reizes apmaksāt arī rēķinu
par siltumenerģiju,» lēmumu
paplašināt norēķinu iespējas
skaidro G.Matisa.
Uzņēmumā norāda, ka «Fortum» rēķinus par siltumenerģiju tāpat kā līdz šim bez komisijas maksas var apmaksāt
«SEB banka», «Swedbank»
un bankas «Citadele» internetbankā, kā arī Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
norēķinu punktos.

Jelgavas 2. internātpamatskola Filozofu ielā 50
2019./2020. mācību gadā uzņem izglītojamos 1.–9. klasē šādās izglītības programmās
(ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu):
1) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);
2) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621);
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(programmas kods 21015711);
4) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem (programmas kods 21015721);
5) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811);
6) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (programmas kods 21015821);
7) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);
8) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921).
Tālrunis uzziņām – 63021773, 63023866.

Jelgavas 2. internātpamatskola (reģ.Nr.90000074738) Filozofu ielā 50
aicina darbā:
• sākumskolas skolotāju (pilna slodze);
• latviešu valodas, literatūras skolotāju
(nepilna slodze);
• matemātikas skolotāju (nepilna slodze);
• dabaszinības skolotāju (nepilna slodze);
• bioloģijas skolotāju (nepilna slodze);
• ģeogrāfijas skolotāju (nepilna slodze);
• sociālās zinības skolotāju (nepilna slodze);

• Latvijas un pasaules vēstures skolotāju
(nepilna slodze);
• psihologu(-ģi) (pilna slodze);
• speciālo pedagogu(-ģi) (pilna slodze).
Mēneša alga – no 710 EUR par slodzi.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu 2intpsk@
izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63023866.
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Izbūvē apgaismojumu

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Salnas ielas posmā no
Tērvetes līdz Ruļļu ielai izbūvēts apgaismojums, un šonedēļ darbi
turpinās arī Tērvetes ielā
pie dzelzceļa pārbrauktuves, informē pilsētas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
«Pilsētsaimniecības» elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins stāsta, ka Tērvetes
ielā paredzēti trīs jauni apgais-

mojuma balsti. «Tērvetes ielas
posmā aiz dzelzceļa sliedēm jeb
pie Tērvetes ielas 79. nama,
kur atrodas gājēju pāreja, šobrīd ir apgaismojums, tomēr
tas nodrošināts tikai vienā
ielas pusē un ir nepietiekams.
Izbūvēsim apgaismojuma balstus un gaismekļus arī otrā ielas
pusē, tā uzlabojot tur redzamību,» norāda viņš, skaidrojot:
uzlabot apgaismojumu šajā
vietā ierosinājuši arī iedzīvotāji. Jāpiebilst, ka šonedēļ tiks
uzstādīti balsti, bet gaismekļi
– aptuveni pēc mēneša.

Apgaismojums jau izbūvēts
Salnas ielas posmā no Tērvetes līdz Ruļļu ielai. «Neretas,
Prohorova un Garozas ielā
tiek realizēts rekonstrukcijas
projekts, un tā gaitā šajās ielās demontēti apgaismojuma
balsti, jo tur paredzēts izbūvēt
jaunu apgaismojuma tīklu.
Demontētos balstus, kuri ir
labā tehniskā stāvoklī, uzstādījām Salnas ielas posmā, kur
līdz šim apgaismojums nav
bijis,» skaidro A.Bobikins.
Darbus veic SIA «Mītavas
Elektra».

«PNB bankā» NĪN var samaksāt
bez komisijas maksas
 Ilze Knusle

Jelgavas pašvaldība
noslēgusi līgumu ar
AS «PNB banka», kas
paredz: fiziska persona nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), veicot apmaksu skaidrā
naudā, bankas Jelgavas filiālē Katoļu ielā
18 var samaksāt bez
komisijas maksas.
Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos Ingars
Bušs skaidro, ka komisijas
maksa par NĪN netiek piemērota arī SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu punktos, tomēr noslēgtais
sadarbības līgums paplašina
iedzīvotāju iespējas nomaksāt
nodokli bez komisijas maksas
par darījumu. Saskaņā ar līguma nosacījumiem AS «PNB
banka» komisijas maksu par
šiem darījumiem segs pašvaldība, un šāda kārtība plānota
līdz nākamā gada beigām.
Jāatgādina, ka uz gadu aprēķināto NĪN var maksāt pa
daļām, maksājumu veicot līdz
noteiktajam maksāšanas termiņam (šogad pavisam ir četri

termiņi: 1. aprīlis, 15. maijs,
15. augusts un 15. novembris),
vai avansā – visu uzreiz līdz
pirmajam maksāšanas termiņam. «No gada sākuma līdz
19. jūnijam NĪN kopumā iekasēts 2,57 miljonu eiro apmērā,
un tie ir 69 procenti no gadam
plānotā,» norāda I.Bušs, piebilstot, ka arī iepriekšējos gados NĪN ieņēmumu izpilde pēc
pirmajiem diviem ceturkšņiem
bijusi līdzīga.
Saskaņā ar likumu «Par
nekustamā īpašuma nodokli»
šā gada trešais NĪN maksāšanas termiņš ir 15. augusts,
bet pēdējais – 15. novembris.
Ja maksājums līdz paredzētajam termiņam nav veikts,
likumā noteiktajā kārtībā tiek
aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti no nenomaksātās summas par katru
nokavējuma dienu. Noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli un
nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam «Par nodokļiem un
nodevām» un Administratīvā
procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu
izpildes kārtībai. Pirms piedziņas uzsākšanas personai
tiek nosūtīts brīdinājums; ja

tajā paredzētajā laikā un apmērā NĪN netiek samaksāts,
lēmums tiek nodots piedziņai
zvērinātam tiesu izpildītājam.
Nomaksāt NĪN iespējams
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» norēķinu
punktos un AS «PNB banka»
Jelgavas filiālē bez papildu komisijas maksas, jebkurā bankā,
internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un
to, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā
arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja
personīgā konta numuru par
zemi un ēkām, īpašuma adresi
vai kadastra numuru, par kuru
veikts maksājums. Tāpat var
izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv –
tur pieejami pašvaldības banku
konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija. Vienlaikus šajos
portālos nodokļa maksātāji var
pieteikties, lai atgādinājumu
par NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemtu savā
e-pastā, bet no portāla www.
epakalpojumi.lv atgādinājumu
iespējams saņemt arī mobilajā
tālrunī īsziņas veidā.

Slidotava nedēļas nogalēs
skrituļslidotājiem atkal pieejama
 Ilze Knusle

Pēc piespiedu dīkstāves Pasta salas publiskā slidotava atkal ir pieejama skrituļslidotājiem. Darba
laiks nav mainīts – apmeklētāji tiek gaidīti piektdienās, sestdienās un svētdienās. Arī šajā nedēļas
nogalē tā būs atvērta.
Piektdienās slidotavā iespējams skrituļot no pulksten 14
līdz 20, sestdienās un svētdienās – no pulksten 12 līdz 20,
un šāds darba laiks būs arī
šajā nedēļas nogalē, informē
Zemgales Olimpiskā centra

pārstāve Evita Brakše.
Maksa par skrituļslidošanu
ir 1,50 eiro stundā, bērniem
no 7 līdz 16 gadu vecumam – 1
eiro par stundu, bērniem līdz 7
gadu vecumam – 0,50 eiro. Apmeklētāji var ierasties ar savām

skrituļslidām vai iznomāt tās
– slidu nomas maksa ir 2 eiro.
«Līdz šim apmeklētāji biežāk
izmanto iespēju skrituļslidas
iznomāt, retāk nāk ar savām
slidām. Iespējams, tas saistīts
ar to, ka lēmums paskrituļot ir
spontāns, kā arī ne visiem mājās
ir skrituļslidas,» vērtē E.Brakše.
Interesenti informāciju par
nomā pieejamo skrituļslidu
izmēriem un citus jautājumus
var noskaidrot, slidotavas
darba laikā zvanot pa tālruni
20367677.
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Īsi
  Pasta salas pludmales zonā
pagājušajā nedēļā uzsākta
ūdenszāļu pļaušana, kas tiks
veikta arī Lielupes labā krasta
p l u d m a l ē , inf ormē Je lgavas
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Darbus plānots pabeigt
līdz 1. jūlijam. Ūdens attīrīšana
no ūdenszālēm notiek katru
peldsezonu, pat vairākas reizes.
Ūdenszāles ar speciāli aprīkotu
laivu tiek pļautas tieši pludmales
teritorijā – no krasta līnijas līdz
bojām. Pēc pļaušanas un attīrīšanas darbiem ūdens peldvietā
būs caurspīdīgāks, samazināsies
dūņu slānis, kā arī uzlabosies tā
ekoloģiskais stāvoklis. Pludmaļu
apmeklētājiem jārēķinās, ka var
būt mazliet apgrūtināta piekļuve
peldvietai. Plānots, ka ūdenszāļu
pļaušana abās pludmalēs būs
pabeigta līdz 1. jūlijam, kā to paredz ar darbu veicējiem – SIA «SB
Transbulk» – noslēgtais līgums.

Jelgavas tehnikums (reģ.Nr.90000041031)

aicina darbā

no 2019. gada 1. septembra

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU
(slodze – pēc vienošanās) un

FIZIKAS SKOLOTĀJU
(pusslodze).

Atalgojums – no 850 EUR par slodzi.
Varam piedāvāt labiekārtotu istabu
skolas dienesta viesnīcā.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
info@jelgavastehnikums.lv.
Tālrunis 28306437.

Jelgavas novada
Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
• pamatizglītības programmā (1.–9. klasē),
• vidusskolas programmā (10.–12. klasē).
Apmācības formas:
• neklātiene (2 reizes nedēļā pēcpusdienā);
• tālmācība.
Uzņemšana un informācija –
Jelgavas novada domes ēkā Jelgavā,
Pasta ielā 37, 5. stāvā, 501. kabinetā,
no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.

Jelgavas Centra pamatskola
turpina skolēnu uzņemšanu
1. un 7. klasē.
Aicinām pieteikt bērnus mācībām
arī 2., 5., 6. klasē.
Gaidīsim Jelgavas Centra pamatskolas
kancelejā (Jelgava, Uzvaras iela 10)
darba dienās no plkst.8 līdz 15
(tālrunis 63022256).

Jelgavas Centra pamatskola
(reģ.Nr.90000074738)

aicina darbā:
• 2 latviešu valodas, literatūras skolotājus(-as) (pilna slodze);
• 2 matemātikas skolotājus(-as) (pilna slodze);
• vizuālās mākslas skolotāju (pilna slodze);
• bioloģijas skolotāju (nepilna slodze);
• vēstures skolotāju (nepilna slodze);
• ģeogrāfijas skolotāju (nepilna slodze).
Mēnešalga – no 750 EUR par slodzi.
Nepilnas slodzes gadījumā ir iespēja apvienot darbu vairākās izglītības iestādēs.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
jcp@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis 63021073, 63022256.
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SAKOPTĀKAIS PILSĒTVIDES OBJEKTS

Ceturtdiena, 2019. gada 27. jūnijs

Pateicoties par ieguldīto darbu un rūpēm, sakārtojot dzīves telpu sev
apkārt un reizē padarot krāšņāku mūsu pilsētu, Jelgavas pašvaldība
pirms vasaras saulgriežiem sumināja konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts 2019» uzvarētājus un laureātus. Paldies teikts 28 balkonu,
lodžiju, privātmāju saimniekiem, sešiem uzņēmumiem un četriem
sētniekiem.
«Vērtējot objektus, radās pārliecība, ka saimnieki to dara galvenokārt
sevis dēļ un tas notiek ar lielu rūpību un pārdomāti. Prieks, ka rūpes
un milzīgo ieguldīto darbu ir novērtējuši arī garāmgājēji un kaimiņi,
piesakot objektus konkursam, tādējādi saimniekiem sniedzot uzmundrinājumu. Šogad uzteicām tos objektus, kuros vērojama lielāka dažādība – rasti netradicionāli risinājumi, piemēram, graudzāles miksētas ar
interesantiem kokiem, puķēm, pagalmā izveidots kāds neierasts puķu
statīvs. Īpaši gribu izcelt daudzdzīvokļu mājas Tērvetes ielā 58 pagalmu,
kas ar savām akmeņu dobēm man mazliet atgādina dārzus Francijā,»
atzīst žūrijas locekle pilsētas galvenā māksliniece Zane Vēvere.
Konkursa uzvarētāji un laureāti balvā saņēma diplomu, dāvanu karti
un suvenīrus ar Jelgavas pilsētas simboliku, bet privātmāju saimnieki
un sakoptāko daudzdzīvokļu māju pagalmu pārstāvji – arī Jelgavas
pilsētas karogu.

Pirmo reizi konkursā balvu saņēma Kārļa ielas 19a saimnieki Daiga un Aivars Kļaviņi. «Galvenais, lai pašiem prieks, bet,
protams, ir gandarījums, ja arī radi un draugi uzslavē. Mīlestību pret puķēm un dārzu man ieaudzinājuši vecāki, kuriem
ir krāšņs dārzs Smilšu ielā 49, un tas šajā konkursā pamanīts ne reizi vien. Mēs viens no otra arī iedvesmojamies, konsultējamies, dalāmies stādiem. Vīrs mūsu pagalmu nesen bija iemūžinājis foto no augšas un bildi ievietojis sociālajos tīklos
– kolēģes jūsmoja, cik te skaisti. Paskatījos fotogrāfijas – jā, tiešām!» stāsta Daiga.
«Vienmēr ir jāsāk ar sevi. Nevar prasīt, lai pilsēta būtu skaista
un ziedoša, ja pats neesi devis ieguldījumu, sakopjot vidi sev
apkārt. Pirms trim gadiem ievācāmies šajā mājā un ar zināmu
skaudību skatījāmies uz krāšņajām kaimiņu sētām. Sapratām,
ka nedrīkstam atpalikt, jo visa Brigaderes iela zied! Tad nu
cenšamies arī mēs,» stāsta Brigaderes ielas 21. mājas, kas ir
konkursa laureāte, saimnieki Līga un Arnis Sējāni. «Mūsu ielā
dzīvo Silvijas kundze, kura katru ģimeni uzmundrina, pasaka
kādu labu vārdu, un tas dod stimulu,» piebilst Līga.
83 – tieši tik skujeņu, kas atšķiras ar veidu, formu un izskatu, aug Līduma ielas 45.
mājas pagalmā, kurš atzīts par uzvarētāju nominācijā «Sakoptākā privātmājas
teritorija». Par šo pagalmu jau piekto gadu rūpējas Artūrs un Andžela Mhitarjani.
«Ikdienā strādāju par bārmeni, bet mans hobijs, atpūta un iedvesmas avots ir
dārza iekopšana. Esmu kā traka tieši uz skujeņiem. Kāpēc? Pavisam vienkārši –
tie ir ilgmūžīgi un zaļi visu gadu. Pati meklēju informāciju, kā ar katru no tiem
apieties, lai tas ar mani sadraudzētos,» atzīst saimniece.
Uzvarētājs nominācijā «Sakoptākais uzņēmums» ir restorāns
«Putnu dārzs». Viesnīcas «Jelgava» un restorāna vadītāja
Sanita Kalvīte atzīst: prieks, ka pilsētā ir vēl viena vieta, kas
garāmgājējiem liek atskatīties. «Teritoriju blakus restorānam
iegādājāmies pirms diviem gadiem ar domu attīstīt atpūtas
zonu, un tas ir izdevies. Mums ir svarīgi, lai klients pie mums
justos labi, un, jāatzīst, kopš atvērts dārzs, mūsu viesi šeit
pavada ilgāku laiku, baudot atmosfēru,» stāsta S.Kalvīte.

Par uzvarētāju nominācijā «Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms» šogad
atzīts pagalms Tērvetes ielā 58. Mājā, kas no ielas puses atgādina privātmāju ar
plašu sakņu dārzu blakus, ir vien 8 dzīvokļi. Īsts skaistums paveras, iebraucot
tās pagalmā, kur ierīkotas krāšņas un augiem bagātas puķu dobes, ko ieskauj
akmeņi. To autore ir 3. dzīvokļa saimniece Valija Čudare, kura šajā mājā dzīvo
no 1995. gada, bet pirms desmit gadiem izlēmusi, ka sāks izdaiļoti vidi apkārt
mājai, un tā katru gadu tapusi kāda jauna dobe. «Tā nav privātmāja, un dēli ne
reizi vien jautājuši, kam tas vajadzīgs, taču man gribas dzīvot skaistā vidē. Pirmā,
otrā, trešā dobe, un aizgāja! Sākumā arī kaimiņi skatījās skeptiski, bet tagad jau
viņi to novērtē, taču palīgā nesteidz,» saka Valijas kundze.
Konkursam pieteiktos
objektus vērtēja Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods,
Būvvaldes vadītājas
vietniece Zeltīte Bīmane, galvenā māksliniece Zane Vēvere,
ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Eva Pucena un pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja, kā arī pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta, katrā pagalmā cenšoties atrast kādu odziņu. Gaumīgajā Mednieku ielas 4 pagalmā, kas
uzvarēja nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija», tā ir vecā ābele, kas ar
saknēm apgriezta uz augšu un tiek izmantota kā puķu poda statīvs. «Tas tāpēc,
lai vieta nestāv tukša,» saka mājas saimnieks Arnis Ramutis, piebilstot, ka dārza
pavēlniece ir sieva Vija. «Bet nav jau tās varēšanas vairs tik lielas, tāpēc es katru
gadu kādu gabaliņu no viņas atkaroju, iesējot zālienu, lai mazāk darba. Tā jau ir
tai kopdzīvē – vienam par otru jārūpējas,» atzīst Arnis.

Nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija» par
laureātu atzīts pagalms 2. līnijā 13b,
kurā acis piesaista
vairāki puķu podu
statīvi, tostarp
velosipēds, kam
šogad rasta cita
funkcija – puķu
poda turētājs.
«Visi puķu stendi
un kastes ir manas
mammas drauga
Igora veidotas. Viņš pats izdomā un savām rokām idejas arī realizē. Manuprāt,
vecais velo, kas ieguvis otro elpu, izskatās kolosāli,» saka mājas saimnieces Elitas
Lūses meita Elīna, stāstot, ka pirms pieciem gadiem šeit bija pļava, bet palēnām
iekopts skaists dārzs, kurā pašiem pasēdēt, priecāties par skaistumu un smelties
spēkus jauniem darbiem.

«Ir forši, ja tavu ieguldījumu pamana
arī citi – klienti nereti uzslavē, pat fotografējas pie mūsu krāšņajiem puķu
podiem. Tiesa, tas arī ir papildu darbs
– puķes divas reizes dienā ir jālaista,
turklāt šo skaistumu uz nakti ārā diemžēl atstāt nevar. Ir gadījies, ka sekoju
nobirušajām puķu lapiņām, lai atrastu
savu podu un pārnesu mājās,» stāsta
«Es ceļos ļoti agri, pulksten 5.30, veikala «Zaļā zeme» saimniece Inga Gūtun savu rītu nespēju iedomāties mane. Viņas vadītais veikals ir laureāts
bez kafijas baudīšanas uz balko- nominācijā «Sakoptākais uzņēmums».
na – šeit mani ieskauj skaisti ziedi,
Konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts
dzied putniņi,» savu ikrīta rituālu
2019» apbalvotie
ieskicē Zvejnieku ielas 15 – 13 ieNominācijā
«Zaļākais
daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai
dzīvotāja Ļubova Sarkisova, kura
rūpējas ne vien par savu balkonu, balkona noformējums»
Uzvarētāji: Zvejnieku ielas 15. mājas 5., 13., 17. dzīvoklis, Satiksmes
bet arī iekopj ziedu dobi nama iela 51 – 6, Lielā iela 32 – 46. Laureāti: Sudrabu Edžus iela 7 – 4,
pagalmā – lai priecētu pārējos.
Asteru iela 6 – 7, Lapskalna iela 6 – 12 (speciālbalva).

Nominācijā «Labākais sētnieks»
šogad sumināta Ludmila Prokofjeva (no kreisās), kura atbildīga
par Puķu ielas 5. nama teritoriju,
Romāns Kozlovskis, kurš gādā par
Lielās ielas 37, 39, 41 un Puķu ielas
22 pagalmu, Ludmila Kaļiņičenko,
kuras atbildībā ir pagalms Atmodas ielā 78, Ganību ielā 62 un Meiju
ceļā 43, un Nataļja Meirāne (pasākumā nepiedalījās), kas rūpējas par
Lāčplēša ielas 17, 19, 19a, 21, 23,
33 pagalmu.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija»
Uzvarētāji: Mednieku iela 4, Līduma iela 45, Kārļa iela 19a, Grothusa
iela 2, Stadiona iela 14, Spāru iela 54, Brīvības bulvāris 2a. Laureāti:
Stadiona iela 20, 2. līnija 13b, Brigaderes iela 21, Lidotāju iela 24,
Laimas iela 12, Saldus iela 20, Tērvetes iela 136, Rožu iela 3, Vītolu
ceļš 5, Zemeņu iela 2.
Nominācijā «Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms»
Uzvarētājs:Tērvetesiela58.Laureāti:Tērvetesiela88,Svētesiela28.
Nominācijā «Labākais sētnieks»
Nataļja Meirāne, Ludmila Kaļiņičenko, Romāns Kozlovskis un Ludmila
Prokofjeva.
Nominācijā «Sakoptākais uzņēmums»
Uzvarētājs: restorāns «Putnu dārzs». Veicināšanas balva: sajūtu
studija «Aspazija», veikals «Zaļā zeme», SIA «Komandors», bistrobārs
un restorāns «Parks», kafejnīca un kokteiļbārs «Chocolatte & Pepper».
Konkursa uzvarētājiem, kuri nevarēja ierasties uz noslēguma
pasākumu, lūgums zvanīt pa tālruni 63005567, 63005558,
lai vienotos par balvu saņemšanu.
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Kļūst par Latvijas čempionu

Vidzemes Olimpiskā centra 25
metru peldbaseinā
aizvadīts Latvijas
čempionāts, kurā
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) peldētājs
Jevgeņijs Boicovs
kļuva par Latvijas čempionu 25 metru
baseinā 50 m brasā, nopeldot distanci
27,94 sekundēs, kas ir sacensību sestais
augstvērtīgākais rezultāts. Pavisam čempionātā startēja 24 JSPS peldētāji, izcīnot
14 medaļas – vienu zelta, četras sudraba
un deviņas bronzas. Septiņas no medaļām ir tieši J.Boicova kontā – individuāli
zelts un divas bronzas, bet stafetēs – divas sudraba un divas bronzas medaļas.

Kvalificējas Eiropas
čempionātam

Pirms Jāņiem Brocēnos norisinājās Latvijas
junioru un U-23 čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā, kas vienlaikus bija
arī atlases sacensības dalībai Eiropas
čempionātā. No Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas Eiropas U-23
čempionātam kvalificējās kanoe airētāji
Roberts Lagzdiņš, Jūlija Gutova un Matīss
Ozols un smaiļotāji Egils Kalns un Roberts
Altmanis. Savukārt Eiropas junioru čempionātam kvalificējās mūsu kanoe airētāji
Aleksejs un Jurijs Ševcovi un smaiļotāji
Otto Gerbers, Zigmārs Cinovskis un Kārlis
Dumpis. Sportistus gatavo treneri Sergejs
Bobkovs, Lelde Laure un Juris Lauris.
Eiropas junioru un U-23 čempionāts
smaiļošanā un kanoe airēšanā notiks no
11. līdz 14. jūlijam Čehijā.

Latvijas 3x3 basketbola
komandai – vēsturisks panākums
 Ilze Knusle

Latvijas šā brīža labākā 3x3
basketbola komanda – Agnis Čavars, Kārlis Lasmanis,
Nauris Miezis un jelgavnieks
Edgars Krūmiņš – Pasaules
kausā izcīnīja sudraba god
algas, finālā piekāpjoties
ASV komandai. Savukārt
E.Krūmiņš nodemonstrēja arī
individuālo meistarību, uzvarot tālmetienu konkursā.
Pasaules kauss norisinājās no 18. līdz
23. jūnijam Amsterdamā. Mūsējie savā
apakšgrupā izcīnīja 2. vietu un iekļuva
izslēgšanas spēļu kārtā. Ceturtdaļfinālā
latvieši tikās ar Ukrainas komandu, kas
ļoti pārliecinoši – ar rezultātu 22:7 – tika
apspēlēta. Pusfinālā mūsu basketbolistiem pretī stājās Serbijas komanda, kas
pērn kļuva par pasaules čempioniem,
tomēr arī šoreiz veiksme bija mūsu
pusē – izrauta uzvara ar 22:19. Līdz ar to
Latvijas komanda iekļuva finālā – cīņā
par zelta medaļām mūsu pretinieki bija
ASV komanda, kurā bija divi spēlētāji ar
NBA pieredzi. Ar rezultātu 14:18 pārāki
izrādījās amerikāņi.
«Varējām amerikāņus uzvarēt, bet,
manuprāt, pārāk daudz emociju atstājām pusfināla spēlē, tāpēc finālam
nedaudz pietrūka pacēluma,» vērtē
E.Krūmiņš, uzsverot: tik un tā šis Lat-
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vijas sportam ir vēsturisks notikums, jo
komanda izcīnījusi līdz šim augstāko panākumu 3x3 basketbolā – pērn Pasaules
kausā mūsējiem bija 5. vieta. Jāuzsver,
ka trīs labākās komandas gan vīriešu,
gan sieviešu konkurencē līdz ar iegūto
medaļu garantējušas sev līdzdalību
Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīrā, kas notiks 2020. gada martā.
E.Krūmiņš Pasaules kausā nodemonstrēja arī savu individuālo meistarību, uzvarot tālmetienu konkursā. Tajā
piedalījās pa vienai sievietei un vienam
vīrietim no katras valsts – 40 dalībnieki – un visi startēja kopā. Atlases kārtā
katram bija jāizpilda desmit metieni –
pa pieciem divās šautuvēs no 45 grādu
leņķa. Finālā iekļuva četri labākie. «Es
kvalificējos kā otrais labākais, realizējot
septiņus no desmit metieniem,» stāsta
E.Krūmiņš, piebilstot, ka labākais rezultāts kvalifikācijā bija basketbolistei
no Ķīnas, kura iemeta deviņus no desmit metieniem. Finālā sportistiem bija
jāizmet pa pieciem metieniem no trīs
šautuvēm – vidus un divām pozīcijām
45 grādu leņķī. Edgars realizēja deviņus
no 15 metieniem, un ar to pietika, lai
izcīnītu uzvaru.
Latvija Pasaules kausā pamanījās
izcīnīt visu kalumu medaļas. Zeltu ieguva E.Krūmiņš tālmetienu konkursā,
sudrabu – viņa pārstāvētā komanda,
savukārt bronzu – Latvijas sportists
Kristaps Dārgais slam dunk konkursā.
Pēc Pasaules
kausa finālspēles pret
ASV Latvijas
3x3 basketbola komanda neslēpa
prieku – izcīnītais sudrabs
ir lielākais
mūsu valsts
panākums
šajā sporta
veidā.
Foto: no Jāņa
Āres personīgā
arhīva

Medaļas pirmajās sacensībās Startē individuāli
Jelgavas
kluba «Piramida
Triathlon
Club» triatlonisti Latvijas čempionātā supersprintā Daugavpilī izcīnīja piecas medaļas. Zelts – kluba
vadītājam Vladimiram Kuzmenko M50
grupā. Viņa distance – 500 m peldēšana,
10 km velobrauciens un 2,5 km skrējiens.
Šādu distanci veica arī Poļina Krasikova,
kurai sudrabs F17 grupā. Sudrabs arī
Samantai Pavlovskai F13 grupā un Darjai
Gubinai F11 grupā, savukārt bronza –
Beātei Ziediņai F11 grupā. Šīm meitenēm
distance bija 100 m peldēšana, 4 km
velobrauciens un 1 km skrējiens. Viņām
šīs bija pirmās triatlona sacensības.

Skriešanas seriāla ««Bigbank» skrien
Latvija» 4. posmā Ventspilī Jelgavas
Sporta servisa centra komandas skrējēji izcīnīja divas medaļas un divreiz
iekļuva sešniekā. 10 km distancē SN40
grupā uzvarēja Ilze Sermolīte ar rezultātu 46,37 minūtes, bet 3. vietu SN20
grupā izcīnīja Anastasija Geraseva ar
laiku 43,05 minūtes. 10 km distanci
skrēja arī Salvis Brasavs, kuram 5.
vieta VN40 grupā (laiks – 40,56 minūtes). Savukārt maratona distancē
5. vietu izcīnīja Oskars Stāmers, finišējot 2:45,52 stundās. Diemžēl mūsu
komanda Ventspilī nestartēja pilnā
sastāvā, tāpēc komandu ieskaitē šis
posms netiks ņemts vērā. Nākamais
skriešanas seriāla posms būs Jelgavas
nakts pusmaratons 13. jūlijā.
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Krīt rekords

Aizvadīts desmitais
«Līgo» peldējums
Lielupē, kurā interesenti izaicināja sevi
četru kilometru distancē. Sieviešu konkurencē tika labots
rekords – jelgavniece Agnese Gedrovica (attēlā) distanci no jahtkluba līdz Pils
salas galam nopeldēja 1:33 stundās, kas
ir par divām minūtēm ātrāk nekā līdzšinējais rekords. Savukārt vīriešiem labāko
rezultātu uzrādīja Vitālijs Žogla no Rīgas
– 1:15 stundas. Šogad peldējumā startēja
27 peldētāji individuāli un 20 – stafetē,
katrs veicot saviem spēkiem atbilstošu
distanci, un tas ir sacensību rekords.
Foto: Inga Gedroviča

«FK «Jelgava» man
būs izaicinājums»
 Ilze Knusle

Pirms divām nedēļām par
FK «Jelgava» galveno treneri kļuva baltkrievs Oļegs
Kubarevs. Viņš stājās pie
stūres komandai, kas Latvijas Virslīgas čempionāta
vidū turnīra tabulā atrodas
pēdējā pozīcijā. «Mans uzdevums ir nevis izcīnīt konkrētu vietu tabulā, bet, izmantojot esošos resursus,
uzlabot komandas spēli un
parādīt, ko var sasniegt ar
labu darbu un pareizu attieksmi,» tā treneris.
O.Kubarevs amatā nomainīja Marianu Paharu, un ar viņu klubam
ir līgums uz šo un nākamo sezonu.
Komanda ar jauno treneri aizvadījusi
trīs spēles. Pirmajā spēlē mājās ar 0:1
piedzīvots zaudējums pret «Valmiera
Glass/ViA», bet otrajā ar 2:0 izbraukumā pārspēts BFC «Daugavpils».
Trešā spēle komandai bija trešdienas
vakarā, kad laikraksts jau bija nodots
tipogrāfijā, pret turnīra līderiem un
pašreizējiem čempioniem «Riga» FC.
Tā ir arī bijusī O.Kubareva darbavieta – viņš komandu trenēja no sezonas
sākuma, bet pēc četrām spēlēm sadarbība tika pārtraukta.
Par pievienošanos Jelgavas komandai treneris teic, ka tas ir izaicinājums viņam kā speciālistam. «Ne reizi
neesmu pārņēmis komandu sezonas
vidū, kas turklāt atrodas čempionāta
lejasgalā. Bet man būs interesanti
mēģināt uzlabot situāciju, lai mēs
visi kopā no tās izietu cienīgi,» stāsta
treneris. Argumenti, kas mudināja
pieņemt šo piedāvājumu, ir kluba
vadības ieinteresētība, labi darba
apstākļi, tostarp sava treniņbāze,
pozitīva atmosfēra par un ap futbo-

Foto: FK «Jelgava»/Nora Krevņeva-Baibakova
«Lai mēs varētu spēlēt līdzīgi ar visām Latvijas čempionāta komandām,
mums jāpieliek visos komponentos, un tas savukārt izmainīs un uzlabos
arī kopējo komandas spēli,» apņēmības pilns izvilkt no bedres FK «Jelgava», kas šobrīd ieņem pēdējo vietu turnīra tabulā, ir komandas jaunais
treneris baltkrievs Oļegs Kubarevs.
lu, iespēja pievienoties kopā ar trīs
palīgiem, kas veido galveno treneru
korpusu.
Lai gan šobrīd ir periods, kad
čempionāta komandas var papildināt
sastāvu ar jauniem spēlētājiem, Jelgavā akcents tiks likts uz jau esošo
sastāvu. Līdz šim notikušas vien
divas izmaiņas – komandu pametis
uzbrucējs Vsevolods Čamkins, bet
atgriezies pussargs Artis Jaudzems.
«Es redzu mūsu problēmas, bet skaļi
par tām runāt negribu. Tāpat saskatu
rezerves komandā, lai situāciju uzlabotu. Katrs treneris spēli redz citādāku un arī treniņprocesu organizē
pa savam. Man ir svarīgi, lai spēlētāji
notic manām metodēm, un uzvara
pār «Daugavpili» jau ir pirmais mūsu
kopīgā darba rezultāts – komanda
sākusi spēlēt daudz organizētāk, it

īpaši aizsardzībā, kas ir fundaments,»
uzskata O.Kubarevs.
Lai gan čempionāts ir jau pusē,
visas iespējas sevi pierādīt trenerim
un komandai būs Latvijas kausā,
kurā jelgavnieki, tāpat kā pārējās
Virslīgas komandas, iesaistīsies no
trešās kārtas jeb astotdaļfināla. Šajā
posmā komandas netiks izsētas, un
tas nozīmē, ka pārī var tikt ielozētas
arī divas Virslīgas komandas. Izloze
plānota 5. jūlijā, bet kausa finālspēle
notiks Jelgavā 26. oktobrī.
O.Kubareva kontā ir vairāki sasniegumi: 2011. gadā ar komandu
«Gomel» viņš izcīnīja Baltkrievijas
kausu, 2014. gadā kļuva par Moldovas kausa ieguvēju ar komandu
«Zimbru», savukārt 2016. gadā viņa
vadītais «Jūrmalas Spartaks» ieguva
Latvijas Virslīgas čempionu titulu.

Trīs Jelgavas sportisti II Eiropas spēlēs jau nostartējuši
 Ilze Knusle

Līdz 30. jūnijam Minskā norisinās II Eiropas spēles. Dalību
tajās jau noslēguši trīs Latvijas
delegācijas sastāvā iekļautie
Jelgavas sportisti – basketbolists Armands Seņkāns, kanoe
airētājs Roberts Lagzdiņš un
vieglatlēte Anna Ševčenko.
Karatistam Kalvim Kalniņam
izšķirošās cīņas notiks svētdien.
Latvijas 3x3 basketbola komanda ar
BK «Jelgava/LLU» spēlētāju A.Seņkānu
sastāvā Eiropas spēlēs izcīnīja sudraba
medaļas. Mūsu komanda uzvarēja savā
apakšgrupā un kvalificējās ceturtdaļfinālam. Ceturtdaļfinālā ar 21:14 uzveikti

Francijas basketbolisti, pusfinālā ar 19:17
– mājinieki Baltkrievijas komanda. Finālā
mūsu pretinieki bija Krievijas komanda,
kas šoreiz ar rezultātu 21:14 bija pārāka.
Līdz ar to Latvijas 3x3 basketbolistiem – A.Seņkānam, Robertam Pāžem,
Mārtiņam Šteinbergam un Armandam
Ginteram – dalība spēlēs noslēgusies ar
sudraba medaļām. «Jau pirms turnīra
mums bija mērķis tikt četriniekā – zinājām, ka mums tas ir pa spēkam, bet tik un
tā gājām soli pa solim, katrā spēlē atdodot
sevi pat par 110 procentiem,» gandarīts
ir Armands.
Tāpat spēles beigušās Jelgavas kanoe
airētājam R.Lagzdiņam, kurš startēja
1000 metros vieniniekos. Priekšbraucienā viņš finišēja septītais ar laiku 3:59,256
minūtes un iekļuva pusfinālā. Lai tiktu
finālā, vajadzēja finišēt pirmajā trijnie-

kā, bet Roberts palika astotais (laiks –
3:57,972 minūtes). Līdz ar to viņam ir 14.
vieta no 18 sportistiem. «Īsi pirms Eiropas
spēlēm Roberts Latvijas U-23 čempionātā
uzvarēja ar jaunu personīgo rekordu.
Domāju, ka arī Minskā vajadzēja būt
pacēlumam, tāpēc īsti nevaru izskaidrot,
kāpēc rezultāts nav tāds, uz kādu bijām
cerējuši,» norāda Roberta treneris Sergejs
Bobkovs.
Dalību Eiropas spēlēs ceturtdaļfinālā
noslēgusi arī Latvijas vieglatlētikas
komanda. Jelgavas skrējēja A.Ševčenko
otrdien startēja 4x400 metru jauktajā stafetē, komandai finišējot 3:31,83 minūtēs
un izcīnot 3. vietu skrējienā.
Svētdien izšķirošās cīņas gaidāmas
mūsu karatistam K.Kalniņam.
II Eiropas spēļu rezultātiem var sekot
līdzi oficiālajā mājaslapā minsk2019.by.

Jelgavas basketbola kluba spēlētājs Armands Seņkāns (pirmais no kreisās)
ar komandu II Eiropas spēlēs izcīnīja sudraba medaļas 3x3 basketbolā,
finālā piekāpjoties Krievijas komandai. Viņš uzskata, ka šajā turnīrā izFoto: no Armanda Seņkāna personīgā arhīva
darījuši maksimumu.
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Izsludināts veselības
veicināšanas ideju konkurss
 Ritma Gaidamoviča

Pusgada laikā otrais jaunietis
iegūst pilngadību pirms 18 gadu
sasniegšanas

uz veselīgu dzīvesveidu,» stāsta
Sociālo lietu pārvaldes Veselības
Jelgavas Sociālo lietu
aprūpes un veicināšanas nodaļas
pārvalde jau otro gadu
vecākā speciāliste Agita Dilāne.
izsludina veselības veiciKopējais paredzētais budžets
nāšanas ideju konkursu.
ideju īstenošanai ir 1000 eiro, un
Tajā iedzīvotāji un julabāko ideju autori varēs saņemt  Ritma Gaidamoviča
ridiskas personas līdz
līdzfinansējumu no pašvaldības
19. jūlijam var iesniegt
līdz 250 eiro savu aktivitāšu īsteZemgales rajona tiesā
idejas par veselības veinošanai. Būtiski uzsvērt, ka idejas
apstiprināts Jelgavas
cināšanas aktivitātēm
autoram ir jāiesaistās arī ar savu
pilsētas Bāriņtiesas lēdarbspējas vecuma cilieguldījumu, tostarp finansiālu.
mums 17 gadu vecavēkiem, lai pretendētu
Ar veselības veicināšanas ideju
jam jelgavniekam Spīuz finansiālu atbalstu
konkursa projektu pieteikumu
dolas Valsts ģimnāzijas
līdz 250 eiro.
iesniegšanas un vērtēšanas noliskolniekam Mārtiņam
kumu var iepazīties un pieteikuma
Taukačam piešķirt pilnKonkursā aicināti piedalīties veidlapas aizpildīt pašvaldības
gadību pirms 18 gadu
pilsētas iedzīvotāji un juridiskas mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā
vecuma sasniegšanas.
personas, piedāvājot priekšliku- «Institūcijas», apakšsadaļā «JelŠis ir jau otrais gadīmus, kādus veselības veicināšanas gavas Sociālo lietu pārvalde», vai
jums pēdējā pusgada
pasākumus viņi varētu organizēt klātienē Sociālo lietu pārvaldē
laikā, kad Jelgavas Bādarbspējas vecuma jelgavniekiem. Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
riņtiesai lūgts piešķirt
Tā ir iespēja saņemt līdz 250 eiro Informācijas kabinetā.
pilngadību agrāk, lai
savas idejas īstenošanai. «Gaidām
Pērn, īstenojot konkursa idejas,
jaunietis varētu iegūt
idejas, kādus pasākumus iedzīvo- iedzīvotāji bez maksas varēja pierīcībspēju kā pilngadītāji būtu gatavi rīkot, lai iesaistītu dalīties rīta vingrošanā Lielupes
ga persona un uzsākt
jelgavniekus fiziskās un veselību krastā, apmeklēt nodarbības pie
savu uzņēmējdarbību.
veicinošās aktivitātēs. Tās var būt, pēdu aprūpes speciālista, kā arī
piemēram, lekcijas par veselīgu senioriem tika piedāvātas vinMārtiņš Jelgavas Spīdolas
dzīvesveidu, treniņi pilsētvidē, grošanas nodarbības funkcionālo Valsts ģimnāzijā šogad pabeidza
konkrēts pasākums, kas vērsts spēju uzlabošanai.
10. klasi un 18. dzimšanas dienu
svinēs tikai nākamā gada martā.
Jaunietis vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, taču, ņemot vērā, ka
Pirms Līgouzņēmumu var reģistrēt tikai
svētkiem
pilngadīga persona, viņš izmanOzolskvērā
toja likumā noteiktās tiesības
sveikti 99
un Jelgavas Bāriņtiesai lūdza
mazie jelpilngadību piešķirt agrāk. 18. jūgavnieki,
nijā lūgums tiesā apmierināts, un
kuri dzimu1. jūlijā būs sagatavots tiesas noši no aprīļa
lēmums, kas stāsies spēkā desmit
līdz maija
dienu laikā no tā sagatavošanas.
nogalei.
«Pagājušā gada decembrī kopā
Tradicionāar skolasbiedru Ralfu Zariņu
li sumināti
izveidojām mācību uzņēmumu
arī pēdējā
«Clip Tell», piedāvājot filmēšanas
gada laikā
un videomontāžas pakalpojumus,
Jelgavā dzibet 31. maijā skolēnu uzņēmumu,
mušie Jāņi – kopš aizvadītā gada vasaras pilsētā reģistrēti trīs mazuļi, kā to paredz noteikumi, likvidēkuriem dots vārds Jānis. Kuplā skaitā uz jauno jelgavnieku sveikšanu jām. Darba procesā sapratām, ka
bija ieradusies Vizmas un Jāņa ģimene (attēlā), kam pasniegta jau pieprasījums pēc mūsu sniegtā
piektā piemiņas karotīte. «Mūsu ģimenē aug divi dēli un trīs meitas. pakalpojuma ir liels, taču saskāJaunākajai meitiņai devām vārdu Liepa, kas ir viens no senākajiem rāmies ar ļoti būtisku problēmu.
latviešu vārdiem ar spēcīgu aizsardzību. Agrāk šādu vārdu līdz Proti, fiziskām personām varējām
kristībām deva visām meitenēm, bet puišus sauca par Ozoliem. izrakstīt kases ieņēmumu orderi,
Mēs vēlējāmies, lai meitu šis stiprais vārds pavada visu mūžu,» un ar to pietika, bet kā skolēnu
stāsta Liepas mamma. Viņa atklāj, ka pirmās piemiņas karotītes mācību uzņēmums nevarējām
tika izmantotas praktiski, piemēram, dodot bērnam sīrupu, bet izrakstīt rēķinu juridiskām peršobrīd vecāki tās sākuši kolekcionēt. «Vēlamies sakrāt pilnu servīzi,» sonām, lai tās varētu to ielaist
ar smaidu teic jaunie vecāki. Ģimenes, kas nevarēja ierasties uz svi- savā grāmatvedībā, līdz ar to
nīgo pasākumu, piemiņas karotīti var saņemt darba laikā Jelgavas zaudējām klientus. Bija jādomā
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11.
risinājums, kā iesākto turpināt.
Foto: Ivars Veiliņš Pētīju likumus un uzdūros iespējai pilngadību pieprasīt agSIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) – mūsdienīga ārstniecības iestāde ar
rāk – tas ļautu man dibināt
plašu ārstniecības pakalpojumu klāstu un profesionālu komandu – aicina darbā
savu uzņēmumu pirms 18 gadu

Sveic pavasarī dzimušos

DATORTEHNIĶI

UZTURA SPECIĀLISTU(-I)

Pamata darba pienākumi:
• lietotāju atbalsts un konsultēšana;
• datortehnikas un drukas tehnikas apkope,
remonts un diagnostika;
• programmatūras uzstādīšana un konfigurācija.

Pamata darba pienākumi:
• informēt, izglītot un apmācīt pacientus par
veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas
jautājumiem savas specialitātes ietvaros;
• sastādīt sabalansēta uztura programmu
dažādu saslimšanu, kā arī paaugstināta vai
pazemināta ķermeņa svara gadījumā.

Prasības:
• Microsoft Windows XP/7/8/10/Office
produktu zināšanas;
• LAN/TCP/IP/DNS/ pamatzināšanas;
• zināšanas par datu pārraides tīklu uzbūvi,
to darbības principiem, protokolu SMTP, IMAP,
POP3, SNMP, HTTP, SSL/TLS u.c. pārzināšana;
• datortehnikas uzbūves zināšanas;
• precizitāte un atbildība pret veicamajiem
darbiem;
• tehniskā domāšana;
• spēja analizēt problēmas un rast risinājumus;
• augsta atbildības izjūta, spēja darboties
komandā dinamiskā darba vidē;
• spēja patstāvīgi un precīzi veikt darba
pienākumus;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas
zināšanas (Manual lasīšanai).
Piedāvājam:
• darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 871 EUR (bruto);
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
• iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju,
apmeklējot kursus, seminārus, konferences.

Prasības:
• sertifikāts atbilstoši specialitātei;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• labas komunikācijas prasmes;
• spēja strādāt kā komandā, tā individuāli.
Piedāvājam:
• darbu profesionāļu komandā;
• atalgojumu no 950 EUR (bruto) par pilnu
slodzi un sociālās garantijas;
• paaugstināt kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus, kursus, konferences, kongresus;
• ērtu darba grafiku;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci,
lūgums sūtīt pa e-pastu jp@jp.lv vai iesniegt
personīgi Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 10,
412. kabinetā.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti
atlases nākamajai kārtai.
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk. jūsu personas datus, apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar
mērķi izvērtēt jūsu piemērotību norādītajam amatam.

Ceturtdiena, 2019. gada 27. jūnijs

Foto: Ivars Veiliņš

sasniegšanas. Tādējādi skolēnu
mācību uzņēmumu reģistrēšu kā
sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas paver iespējas sadarboties
arī ar juridiskām personām, un
tas nozīmē daudz vairāk klientu,»
savu motivāciju atklāj Mārtiņš.
Jāpiebilst, ka puiši līdz šim video
iemūžinājuši dažādus pasākumus pilsētā, piemēram, Ledus
skulptūru festivālu, jelgavnieku
tikšanos ar NATO karavīriem,
sporta norises, skolas pasākumus,
kāzas. «Video filmēšana ir mana
sirdslieta. Uzskatu: ja daru to, kas
man patīk, un varu ar to nopelnīt,
tas ir perfekts variants, tāpēc
nevarēju stāvēt uz vietas – bija
jārod risinājums,» atzīst Mārtiņš.
Jau aprīlī ar savu biznesa ideju
viņš tika uzņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Jelgavas Biznesa inkubatorā kā
pirmsinkubācijas dalībnieks un
šobrīd piedalās uzņēmējdarbības
apmācībās, semināros un saņem
citus inkubatora pakalpojumus.
Oktobrī Mārtiņš cer iegūt finansiālu atbalstu jau kā inkubatora
uzņēmums. «No aprīļa darbojoties Jelgavas Biznesa inkubatorā, esmu daudz mācījies, guvis
jaunas atziņas. Būtiskākais ieguvums ir mentoru padomi, ko un
kā labāk darīt,» spriež Mārtiņš.
Viņš pārliecināts, ka jauniešiem
ir jāuzdrošinās darīt vairāk, nekā
to liek skola vai grib ģimene. «Šī
iespēja – lūgt pilngadību pirms 18
gadiem un uzsākt uzņēmējdarbī-

bu, lai varu dot savu pienesumu
Jelgavas un arī Latvijas ekonomikai, – no manis neprasīja milzu
līdzekļus. Vien apņēmību visu
novest līdz galam un ticību savai
idejai,» citus jauniešus iedrošina
M.Taukačs.
Tiklīdz tiesas nolēmums stāsies
spēkā, viņš dosies uz Uzņēmumu
reģistru, lai iesniegtu pieteikumu
par uzņēmuma reģistrēšanu.
Lēmumu iegūt pilngadību
pirms laika atbalsta arī Mārtiņa
vecāki Inguna un Agris. «Brīdī,
kad viņš mūs nostādīja fakta
priekšā, ka ir sācis interesēties
par šādu iespēju, bijām izbrīnīti,
taču novērtējam viņa degsmi un
uzņēmību dzīvē sasniegt kaut ko
vairāk. Mārtiņam tiešām šī lieta
padodas, viņš to paspēj apvienot
ar mācībām, un tas ir galvenais.
Turklāt viņš video veidošanai
pievēršas ļoti nopietni, respektējot
autortiesības, saskaņojot filmēšanas procesu, sagādājot nepieciešamās licences drona lidojumiem.
Mēs Mārtiņu atbalstīsim, cik
spēsim,» atzīst tētis Agris.
Pilngadību pirms 18 gadu
vecuma var piešķirt ar Bāriņtiesas lēmumu, un to apstiprina
tiesa. Šis ir jau ceturtais gadījums
Jelgavā, turklāt otrais – pēdējā
pusgada laikā. Pilngadība ar
Bāriņtiesas lēmumu Jelgavā piešķirta arī 2003. un 2014. gadā, kā
arī 2018. gada nogalē. Civillikums
paredz, ka izņēmuma gadījumos
pilngadību var piešķirt no 16

gadu vecuma, taču Bāriņtiesai
lēmuma pieņemšanai jāizvērtē,
vai jaunietis uzvedas nevainojami,
kādas ir viņa attiecības ar ģimeni,
attieksme pret pedagogiem un
klasesbiedriem, vai viņš spēj
patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt
savas tiesības un izpildīt savus
pienākumus, tāpat tiek vērtēta
jaunieša motivācija, lūgts padziļināts izvērtējums no mācību iestādes, veiktas pārrunas ar ģimeni,
vai tā atbalsta šādu izvēli, kā arī
tiek pārbaudīts, vai jaunietis nav
izdarījis likumpārkāpumus un
administratīvi sodīts.
«Mūs pašus pārsteidza fakts,
ka šis ir otrais gadījums pēdējā
pusgada laikā! Tas apliecina, ka
Jelgavā aug uzņēmīgi jaunieši,
kuri ne tikai runā, bet arī dara.
Tāpat atzinīgi jāvērtē tas, ka skolā
izstrādātās biznesa idejas pāraug
reālā uzņēmējdarbībā,» atzīst Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas locekle
Daina Viņķele, M.Taukaču raksturojot kā ļoti uzņēmīgu puisi.
Savas pilngadības apliecināšanai jaunietim jāizmanto īpašs
dokuments, kas apstiprina Bāriņtiesas lēmumu. Pasē norādītais
dzimšanas gads, protams, netiek
mainīts – Mārtiņš joprojām ir
17 gadu vecs –, tomēr viņam ir
Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina
pilngadību. «Juridiski uz viņu
attiecas visi tie paši likumā noteiktie pienākumi un tiesības, kas
ir pilngadīgai personai,» piebilst
D.Viņķele.

Aicina nopļaut zāli un sakopt privātās teritorijas
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pašvaldības policija iedzīvotājus aicina
pievērst uzmanību sava
īpašuma un tam piegulošo teritoriju sakopšanai, lai tās neaizaugtu.
Šogad divos mēnešos
par zāles nepļaušanu
pieciem saimniekiem
sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols,
bet ar 74 teritoriju īpašniekiem veiktas preventīvas pārrunas.
Pašvaldības policijas Iecirkņu
grupas vecākais inspektors Sandris Miezis atgādina, ka saskaņā
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem vietās,
kur nav ielas vai ceļa, jānodrošina
īpašumam piegulošo teritoriju
sakopšana un zāles nopļaušana,
ieskaitot grāvjus. Juridiskām
personām tie ir desmit metri no
žoga, bet fiziskām personām – pieci
metri. Īpašumā un tam piegulošajā

teritorijā zāles garums nedrīkst
pārsniegt 15 centimetrus, tāpat
jābūt savāktiem atkritumiem.
«Īpašumā nedrīkst veidot lūžņu,
būvgružu, sadzīves atkritumu
uzkrājumus, transportlīdzekļu vrakus aizliegts turēt vietās,
kur tie redzami no ielas. Tāpat
īpašumu saimniekiem jārūpējas
par piegulošo teritoriju grāvju
un caurteku tīrību,» īpašnieka
pienākumus uzskaita S.Miezis.
Būtiski uzsvērt, ka bioloģiskos
atkritumus, tostarp nopļauto
zāli, aizliegts novietot jebkurā to
savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot
pie atkritumu konteineriem, uz
ielām, skvēros, parkos, mežos un
citur, kā arī bez saskaņošanas ar
atkritumu apsaimniekotāju bērt
sadzīves atkritumiem paredzētajos
konteineros.
Pašvaldības policija privātu
teritoriju īpašniekiem ir izsūtījusi
130 paziņojumus jeb brīdinājumus
par viņiem piederošajā īpašumā
nenopļautu zāli. «Lielākā daļa
saimnieku pēc brīdinājuma sa-

ņemšanas ir atsaukušies un zāli
nopļāvuši, savukārt situācijās, kad,
atkārtoti apsekojot teritoriju, tiek
konstatēts, ka zāle nav nopļauta,
tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība,» stāsta S.Miezis.
Maijā un jūnijā par nenopļautu
zāli sastādīti pieci administratīvā
pārkāpuma protokoli un ar 74
saimniekiem veiktas preventīvas pārrunas, tostarp 72 gadījumos pēc pārrunām pārkāpums
novērsts. 2018. gadā par zāles
nepļaušanu pilsētā sastādīti 12 administratīvā pārkāpuma protokoli,
veiktas 211 preventīvas pārrunas
un izsūtīti 152 brīdinājumi.
«Situācija kopumā uzlabojas, un
domājam, ka tas lielā mērā ir, pateicoties preventīvajam darbam, jo
mūsu mērķis nav uzreiz sodīt, bet
gan sarunu ceļā censties atrisināt
problēmu. Viņš norāda, ka diemžēl
pilsētā ir vairākas teritorijas, kurām policija pievērš pastiprinātu
uzmanību, jo tās regulāri netiek
pļautas. «Lielākā problēma šajos
gadījumos ir tā, ka visbiežāk zemes
īpašnieks ir ārzemnieks un vai nu

nereaģē uz mūsu ziņojumiem, vai
arī vispār nav iespējams ar viņu
sazināties. Viens no šādiem objektiem ir zemesgabals Uzvaras ielā
6a, kur zeme starp daudzdzīvokļu
mājām 400 kvadrātmetru platībā
pieder personai, kuras uzrādītā
dzīvesvieta ir ASV, taču ar viņu
nav iespējams sazināties,» stāsta
S.Miezis. Taču ir situācijas, kuras
tomēr izdodas atrisināt. «Piemēram, vairākus gadus saņēmām
iedzīvotāju sūdzības par nesakoptu teritoriju Pasta, Sudrabu
Edžus un Mātera ielas kvartālā,
un saimniekam vairākkārt tika sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli gan par zāles nepļaušanu, gan atkritumu nesavākšanu.
Šī teritorija pieder kādam Vācijas
pilsonim, un Jelgavā bija ieradies
viņa dēls, kurš šobrīd nolīdzis
uzņēmumu, kas teritoriju regulāri
apkopj,» tā S.Miezis.
Par saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai
piemēro naudas sodu: fiziskām
personām līdz 350 eiro, juridiskām
personām līdz 1400 eiro.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 27. jūnijs
SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061) ir metālap-

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

Saistībā ar paplašināšanos uzņēmums aicina darbā

APKOPĒJU

Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks»

Pienākumi:
• biroja telpu ikdienas uzkopšana.
Vēlama pieredze telpu uzkopšanā.

(reģ.Nr.90000074738)

Piedāvājam:
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu;
• labus darba apstākļus un individuālos darba
aizsarglīdzekļus;
• darba laiku – darba dienās pa 4 st. dienā;
• veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešu pārbaudes laika.
Plānotais atalgojums – 430 EUR (bruto).
Lūgums zvanīt pa tālruni 28611499, un visu informāciju par pienākumiem un darba laiku izrunāsim klātienē.
Atrodamies Langervaldes ielā 2.

METINĀTĀJUS(-AS)
Prasības:
• spēja orientēties tehniskajos rasējumos;
• praktiska pieredze nerūsējošā un parastā tērauda
apstrādē un metināšanā;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
• metinātāja sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
(nav obligāts).
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba
aizsarglīdzekļus;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar
inovatīvām konstrukcijām.
Plānotais atalgojums – 900–1300 EUR (bruto).
Lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai CV, norādot
vakanci, sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv.

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
Pienākumi:
• pēc rasējumiem salikt metāla konstrukcijas un ierīces;
• griezt, urbt un slīpēt materiālus.
Nepieciešama pieredze atslēdznieka(-ces) darbā.
Piedāvājam:
• interesantu darbu un labu atalgojumu;
• godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• draudzīgu kolektīvu, kvalitatīvus instrumentus;
• labus darba apstākļus un individuālos darba
aizsarglīdzekļus;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• iespēju attīstīties, iegūt jaunu pieredzi darbā ar
inovatīvām konstrukcijām.
Plānotais atalgojums – 900–1300 EUR (bruto).
Lūgums zvanīt pa tālruni 25516116 vai CV, norādot
vakanci, sūtīt pa e-pastu iveta.nagle@steelpro.lv

ir mūsdienīga un atvērta pirmskola, kur krāsainā ikdienā
ar zaļu dzīves uztveri sadarbojas radošs un draudzīgs
kolektīvs, zinātkāri bērni un sadarbībai atvērti vecāki.

«Zīļuks» aicina darbā
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU.
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas
izglītības satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo
vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
• plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu;
• uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu,
psiholoģiski labvēlīgu vidi iestādē.
Prasības:
• izglītība saskaņā ar MK noteikumiem Nr.569.
Pieteikuma dokumenti:
• dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses
pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Darba alga – 820 EUR par likmi.
Tālrunis uzziņām – 63014772, 26523828,
e-pasts ziluks@izglitiba.jelgava.lv.
Olaines 1. vidusskola
(reģ.Nr.90000023854)

no 01.09.2019. aicina darbā:
• matemātikas skolotāju;
• speciālo pedagogu(-ģi);
• fizikas skolotāju;
• bioloģijas skolotāju;
• pirmsskolas skolotāju;
• mūzikas skolotāju;
• tautas deju pedagogu(-ģi);
• karjeras pedagogu(-ģi);
• izglītības psihologu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• atalgojumu 800–950 EUR par slodzi;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.
CV, norādot vakanci, lūgums sūtīt
pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 29339751
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

Jelgavas 6. vidusskolas administrācija
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.50900002551)

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.50900002551)

Galvenie pienākumi:
• veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim;
• nodrošināt tīrību un kārtību klientu dzīvojamajās
telpās, koplietošanas telpās.

Galvenie pienākumi:
• veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas
tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus;
• patstāvīgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu,
nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu;
• plānot un realizēt ergoterapiju;
• dokumentēt savas darbības.

aicina darbā APRŪPĒTĀJUS(-AS).

Prasības:
• vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi
un komandā;
• valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī
(krievu).
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu;
• algu 500 EUR.
Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Aprūpētājs(-a)» līdz
30. jūnijam iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei Skolas
ielā 9, Ozolniekos, vai nosūtīt pa e-pastu zemgale@
ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050167.
Informējam, ka, piesakoties vakantajam amatam,
jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

• Pirmdienās, trešdienās no plkst.19 līdz
20 – «Kardio/Spēks» (pie Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra Institūta ielā 4;
trenere – Anete Rone)
• Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela
mugura» (pils saliņā; trenere – Tatjana Gorbatko)
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām
– mazuļu vingrošana» (LLU sporta laukumā Raiņa
ielā; trenere – Egija Troščenko)
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 – «BodyArt»
(pils saliņā; trenere – Tatjana Gorbatko)
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Nodarbību norises vieta var tikt mainīta atkarībā no laikapstākļiem.

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI
• Sestdienās no plkst.11 līdz 12 (no Pasta salas)
Nodarbības vada
Aļona Fomenko un Nataļja Gorškova;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

aicina darbā ERGOTERAPEITU(-I).

Nodarbības vada trenere Egija Troščenko;
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Dalībnieku vecākiem jāiesniedz aizpildīta
dalībnieka anketa, ko var saņemt pie treneres.

Dzīves aprakstu (CV) ar norādi «Ergoterapeits(-e)» līdz 30.
jūnijam iesniegt SAC «Zemgale» sekretārei Skolas ielā 9,
Ozolniekos, vai nosūtīt pa e-pastu zemgale@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni 63050167.

Darbs maiņās (dienas un nakts).
Darbavieta – Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Ja atzīsti atbilstību mūsu prasībām, piesakies, nosūtot
CV pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi «Elektroatslēdznieks(-ce)».
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai
atlases kārtai.
Piesakoties konkursam uz vakanto amata vietu, pretendents(-e)
piekrīt savā pieteikumā (tajā skaitā CV) norādīto datu apstrādei, kas vērsta uz SIA «Evopipes» personāla atlases procesa
nodrošināšanu, kā arī datu uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa
noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti,
lūdzam to norādīt pieteikumā.

• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 (no Pasta salas stāvlaukuma)
• Svētdienās no plkst.9 līdz 10.30 (no Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra pagalma Institūta ielā 4)
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Zane Grava; iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

GUMIJAS KARSTĀS PRESĒŠANAS
OPERATORUS(-ES)

ar iespēju strādāt trijās maiņās
(no plkst.6 līdz 14; no 14 līdz 22; no 22 līdz 6).
Apmācību nodrošinām. Ir izaugsmes iespējas.
Atalgojums – 600–800 EUR (bruto).

Pienākumi:
• gumijas maisījumu apstrāde uz valča;
• gumijas maisījumu apgriešana, atdzesēšana un
ievietošana tarā;
• gumijas maisījumu lentes uzstādīšana un izmēru
ievērošana.
Atalgojums – 900–1200 EUR (bruto).
CV vai pieteikumu ar amata norādi lūgums sūtīt
pa e-pastu personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis informācijai – 26597132
(ražošanas direktore).

Pienākumi:
• darbs ar mūsdienīgu datorizētu aprīkojumu;
• procesa kontrole ar aparatūru un datoru rādītājiem;
• darba izpilde saskaņā ar programmas norādījumiem;
• darbs ar dažādām izejvielām un materiāliem, izgatavojot gumijas maisījumus.
Atalgojums – 750–1100 EUR (bruto).
CV vai pieteikumu ar amata norādi lūgums sūtīt pa
e-pastu personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis informācijai – 26597132
(ražošanas direktore).

REMONTATSLĒDZNIEKU(-CI)
Pienākumi:
• apstrādāt detaļas, izgatavot, montēt, remontēt,
pārbaudīt, regulēt ierīces un mehānismus, iekārtas,
palīgierīces un veikt to apkopi.
Atalgojums – 550–700 EUR (bruto).
CV vai pieteikumu ar amata norādi lūgums sūtīt pa
e-pastu personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis informācijai – 29484614.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Meklē darbu
Podnieks meklē darbu. T.27114795.
Seko mums:

4. - 5. klase
05.08. - 16.08.
pl. 10.00 - 14.15

6. - 7. klase
05.08. - 16.08.
pl. 10.00 - 14.15

facebook.com

8. - 9. klase
05.08. - 23.08.
pl. 10.00 - 12.15

Angļu
valodas
vasarnīca
bērniem un jauniešiem

• Trešdienās no plkst.17.30 līdz 18.15 (8–10
g.v.) un no plkst.18.15 līdz 19 (11 g.v.) (deju
centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22)

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS

CV vai pieteikumu ar amata norādi lūgums sūtīt
pa e-pastu personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis informācijai – 26597132 (ražošanas direktore).

GUMIJAS RAŽOŠANAS MAISĪTĀJA
OPERATORU(-I)

Tu saņemsi:
• stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu – 1100–1400 EUR (bruto);
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā
ražotnē;
• apmācības un atbalstu no profesionāliem kolēģiem;

GAISA JOGAS NODARBĪBAS
BĒRNIEM NO 8 GADU VECUMA

Nodarbībām iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 27795685.

Atalgojums – 430–600 EUR (bruto).

GUMIJAS RAŽOŠANAS
APSTRĀDES OPERATORU(-I)

ĀRA TRENIŅI BĒRNIEM
UN JAUNIEŠIEM
• Pirmdienās no plkst.16 līdz 17 (āra trenažieru
laukumā pie Miezītes bibliotēkas)
• Trešdienās no plkst.16 līdz 17 («CrossFit»
laukumā Pasta salā)
• Piektdienās no plkst.16 līdz 17 (āra trenažieru
laukumā pie Miezītes bibliotēkas)

Pienākumi:
• gumijas tehnisko izstrādājumu apstrāde no izpresējumiem ar rokām vai uz iekārtas;
• marķēšana un iepakošana GTI;
• gumijas detaļu brāķa noteikšana (detaļu vizuālā kontrole).

Piedāvājam:
• amatalgu no 950 EUR mēnesī (pirms nodokļu
nomaksas), profesijas kods 2264 04;
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
• iespēju izmantot dienesta viesnīcu.

Uzņēmums aicina darbā ELEKTROATSLĒDZNIEKU(-CI).

Tavi pienākumi būs:
• nodrošināt ražošanas procesu nepārtrauktu norisi,
sekojot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim;
• veikt iekārtu un sistēmu operatīvos remontus;
• veikt iekārtu un sistēmu plānotas tehniskas apkopes;
• veikt ražošanas iekārtu pārbūves, tehnoloģiskā aprīkojuma nomaiņu;
• uzstādīt jaunas ražošanas iekārtas un sistēmas,
piedalīties to apgūšanā un palaišanā;
• aizpildīt sava darba procesa dokumentāciju.

GUMIJAS APSTRĀDES
GRIEŠANAS OPERATORU(-I)

CV vai pieteikumu ar amata norādi lūgums sūtīt pa
e-pastu personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis informācijai – 26597132 (ražošanas direktore),
29764238 (personāla speciāliste).

Informējam, ka, piesakoties vakantajam amatam,
jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Ja tev ir:
• vidējā profesionālā vai vidējā tehniskā izglītība;
• prasme strādāt ar elektriķa un atslēdznieka instrumentiem;
• spēja ātri apgūt jaunas iemaņas;
• precizitāte, godīgums, iniciatīva un augsta atbildības
izjūta;
• pieredze elektroatslēdznieka darbā tiks uzskatīta par
būtisku priekšrocību;
• labas latviešu valodas zināšanas.

(reģ.Nr.40003411758) aicina darbā

Prasības:
• atbilstoša augstākā izglītība;
• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
• vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ergoterapeita profesijā).

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871) ir starptautisks, moderns un inovatīvs
polimēru cauruļu sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

BEZMAKSAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
AKTIVITĀŠU PIEDĀVĀJUMS JŪLIJĀ
ĀRA TRENIŅI JELGAVĀ

AS «Baltijas gumijas fabrika»

Jelgavas 6. vidusskola

strādes uzņēmums, kas projektē, izgatavo un uzstāda iekārtas
elektroenerģijas un siltuma enerģijas iegūšanai no koksnes,
iekārtas dažādu birstošu materiālu pārvietošanai, kaltēšanai
un uzglabāšanai, kā arī metāla būvkonstrukcijas.
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4. jūlijā pl. 1000

8. augustā pl. 1000

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

Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Celtnieks (iekšdarbi). T.25275603.

Līdzjūtības
Paliec, māt, smaidā,
Paliec, māt, glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā.
(O.Lisovska)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar kolēģi Inesi Bandenieci,
no māmiņas atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolektīvs
un izglītības iestāžu vadītāji
Tu esi vienīgviena,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec –
Kā gaisma tevi jūt.
(A.Dāle)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar direktori Inesi Bandenieci,
māti mūžībā pavadot.

Līdzjūtība
Kā tu aizšuvi akmenī plaisu,
Baltu saulīti iecepi maizē?
– Mīlēdama.
(Ā.Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jelgavas pilsētas domes deputātei
un Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Bandeniecei,
māti mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VIJA FUKSE (1937. g.)
FATINA GRIŠKINA (1938. g.)
VLADIMIRS TIMOŠENKO (1949. g.).
Izvadīšana 27.06. plkst.13.30
Zanderu kapsētā.
GAĻINA POĻAKOVA (1930. g.). Izvadīšana
27.06. plkst.15.15 Zanderu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
No jūnija līdz augustam katru trešdienu – brīvlaika aktivitātes «Vasarraibumiņi»: orientēšanās bibliotēkā, radošās darbnīcas, spēles, viktorīnas un
sacensības. Dalība – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
29. jūnijā pulksten 18 – VPDK «Rota» un «Ex Lielupe» sadancis ar draugu
kolektīviem «Veltām dančus Jelgavai». Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
4. jūlijā pulksten 14 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena (pie
piemiņas akmens Zālītes ielā).
13. jūlijā pulksten 12 – pasākums ģimenēm un ne tikai «Pludmales
festiņš». Vairāk informācijas – Jelgava.lv. Dalība – bez maksas (Lielupes
promenādē).
14. jūlijā no pulksten 11 līdz 20 – velobrauciens «Vasara pusē», maršruta
garums – 80 kilometri. Pieteikties pa tālruni 29733112. Dalība – bez maksas
(no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
20. jūlijā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 €, skolēniem, studentiem,
pensionāriem – 1€ (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 18 – «Nerātnā vasaras nakts»: nerātnu dziesmu, joku
un danču programma dzīvespriecīgā koncertuzvedumā. Piedalās: M.Brūveris,
I.Pļavniece, A.Robežnieks, K.Reijers, Anmary, A.Auzāns, R.Dūduma, «Nerātnais orķestris». Režisors – V.Pavlovskis. Biļešu cena – 10–15 € (brīvdabas
koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
27. jūlijā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Sestā jūdze». Ieeja –
no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
28. jūlijā pulksten 17 – muzikāla leļļu izrāde bērniem «Šņāpuļa piedzīvojumi». Piedāvā Liepājas ceļojošais leļļu teātris «Maska». Režisore – A.Trupa.
Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
3. augustā pulksten 18 – «Retro vakars». Piedalās: I.Akurātere, I.Krauja,
V.Lapčenoks, Ž.Siksna, A.Daniļenko, V.Zemgals, U.Roze, I.Vanzovičs, A.Kukuvass, grupa «No pusvārda». Pasākumu vada M.Eglīte un G.Jākobsons. Režisors
– M.Egliens. Biļešu cena – 8–15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
4. augustā pulksten 17 – teatrāls uzvedums ««Čikāgas piecīši» – leģendu
atgriešanās». Lomās – M.Egliens, M.Brūveris, I.Sutugova, I.Sondore-Dzelme,
G.Krievkalna, R.Beķeris, M.Eglinskis. Biļešu cena – 10–15 € (bērniem, kuri
neaizņem sēdvietu, bez maksas) (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
10. augustā pulksten 20 – «Mana vasaras melodija». Piedalās: N.Rutulis,
«Dzelzs vilks», «Crazy Dools», A.Gruzdiņš, «Otra puse», A.Virga, R.Pētersons,
A.Stafecka, «Opus pro», O.Rajecka, U.Roze, Aminata, I.Fomins, «Tautumeitas»
un citi mūziķi. Koncertu vada L.Bērziņa un M.Grigalis. Biļešu cena – 10–18 €
(brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
16. augustā pulksten 19 – Sidnejas latviešu teātra viesizrāde – teatrāli
muzikāls uzvedums Jānis Čečiņš «Kabarē de Rīga». Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
17. augustā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 €, skolēniem, studentiem,
pensionāriem – 1 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
Līdz 31. jūnijam – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Ar baložiem»
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 30. jūnijam – izstāde «Cepums ar slavenību. 33 iedvesmas stāsti par
radošām personībām Latvijā» (Jelgavas pils aulas foajē).
Līdz 17. jūlijam – Ulda Rogas gleznu izstāde «Vecpilsētas iela kādreiz»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 18. jūlija līdz 3. septembrim – L.Balodes gleznu izstāde «Dabā»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 28. jūlijam – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas darbu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. jūlijam – lasītāju iesūtīto dzīvnieku fotogrāfiju izstāde «Mans
mīlulis». Iespēja balsot par sev tīkamāko attēlu (Pārlielupes bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 27. jūnijs

Piesakies regatei un uzbūvē
savu piena paku laivu!
Foto: no JV arhīva

 Jana Bahmane

Sākusies pieteikšanās 17.
«Baltais» piena paku laivu
regatei, kas atraktīvākos,
radošākos un drosmīgākos
darba un mākslinieciskos
kolektīvus, draugu kompānijas un ģimenes Lielupes
ūdeņos pulcēs 31. augustā,
kad Jelgavā norisināsies arī
tradicionālie Piena, maizes un
medus svētki, kā arī trešais
labsajūtas festivāls «ESI».
Pieteikties dalībai Piena paku
laivu regatē var līdz 25. augustam.
Regates organizatori Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
norāda, ka «Baltais» piena paku laivu
regate ir vienīgās šāda veida sacensības
Eiropā – laivas ir unikāls roku darbs un
katras komandas interpretācija, ievē-

rojot noteikumu, ka laivu var darbināt
tikai ar cilvēka spēku.
Katrai komandai organizatori nodrošinās ap 2000 tukšu viena litra piena paku,
kas tiks rezervētas pieteikumu saņemšanas kārtībā. Paku skaits ir ierobežots, tādēļ organizatori aicina regatei pieteikties
savlaicīgi. Galveno būvmateriālu – piena
pakas – komandas varēs saņemt augustā,
bet laivas būvēšanā drīkst izmantot arī
savus tukšo piena paku krājumus. Jāpiebilst, ka viena aizlīmēta tukša litra piena
paka uz ūdens notur apmēram 700–900
gramu – tas jāņem vērā, aprēķinot laivai
nepieciešamo paku skaitu. Sacensībās
drīkst piedalīties tikai peldošie transportlīdzekļi – laivas, plosti, kuģi –, kuru
peldspēju nodrošina kartona piena pakas.
Par laivas klāju drīkst izmantot arī,
piemēram, finieri, preskartonu, bet nav
atļauta putuplasta un putu izmantošana
laivu peldspējas nodrošināšanā.
Žūrija galvenokārt vērtēs regates
dalībnieku radošumu un atraktivitāti.

Maizes ceļu izdejos lielkoncertā
 Jana Bahmane

«Tas ir stāsts par darbu, kas sākas ar pavasara saulgriežiem, kad nokūst sniegs un tiek veikti zemes darbi. Tad pienāk vasaras saulgrieži
– pilnbrieds – un rudens, kad raža tiek vākta, apstrādāta, tiek cepta
graudu maize. Bet, kad darbi padarīti, var ļauties dzīrēm dzirnavās,» Ribbes dzirnavu 150 gadu jubilejai veltīto deju lielkoncertu
«Saule rudzu laukā», kurā piedalīsies arī Jelgavas dejotāji, ieskicē
mākslinieciskais vadītājs Arvils Noviks. Pasākums Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Ribbes dzirnavās notiks 6. jūlijā pulksten 22,
bet no pulksten 11 interesenti tur varēs baudīt pasākumu «Izgaršo
Latviju Zemgalē», iepazīstot vietējos ražotājus, piedaloties meistarklasēs un degustācijās.

parks

Labāko laivu autori tiks apbalvoti nominācijās «Oriģinālākā laiva», «Inovatīvākā
laiva», «Treknākais piena plosts», «Vis
atraktīvākā komanda», «Pilnīgs sviests»,
«Stilīgākā apkalpe», «Ātrākā laiva», kā
arī tiks pasniegta žūrijas speciālbalva.
Stundu pirms brauciena tiks pārbaudīta
laivas atbilstība prasībām, un šajā laikā
komandām būs iespēja sniegt minūti
garu prezentāciju, priekšnesumu par
sevi.
Laivu braucieni Lielupē 31. augustā
sāksies pulksten 16, bet laureātu apbalvošana plānota pulksten 20.
Pieteikuma anketa pieejama iestādes
«Kultūra» mājaslapā www.kultura.jelgava.lv, kā arī vietnē festivali.jelgava.lv.
Pieteikties regatei, aizpildot elektronisko
anketu, var līdz 25. augustam, bet 27.
augustā Jelgavas kultūras namā notiks
sapulce komandu kapteiņiem.
Pasākumu organizē pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar AS «Tukuma
piens».

Zemgale izsenis dēvēta par Latvijas
maizes klēti – atstātais mantojums vēsta
par 19. gadsimta tradīcijām maizes tapšanas ceļā, ko dejā izstāstīs teju tūkstotis
dejotāju no Zemgales, Kuldīgas un Rīgas.
Deju lielkoncertā piedalīsies A.Novika
vadītais tautas deju ansamblis «Jaunība»,
kā arī citi Jelgavas kolektīvi – «Diždancis»,
«Ritums», «Vēja zirdziņš» un «Skalbe».
Biļetes uz koncertu var iegādāties vietnē

bezrindas.lv. Cena – 10–19 eiro.
Bet līdz koncertam no pulksten 11 interesenti aicināti apmeklēt Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
organizēto pasākumu «Izgaršo Latviju
Zemgalē», sastopot vietējos ražotājus,
piedaloties meistarklasēs un degustācijās.
«Šī pasākuma mērķis ir vienuviet pulcēt
mazos ražotājus, savedot viņus kopā ar
vietējās produkcijas cienītājiem, kuriem

apnicis lielveikalu piedāvājums. Vēlamies,
lai ikviens atrod savu ražotāju, atbalsta
vietējos, ikdienā iegādājoties tepat radīto,»
stāsta LLKC pārstāve Ilze Rūtenberga-Bērziņa. Pasākumā piedalīsies ap 30
ražotāju, kā arī notiks dažādas izglītojošas
aktivitātes. Piemēram, šefpavārs Ingmārs
Ladigs atklās, kas ir viņa Zemgales garša,
aktieris Normunds Laizāns visas dienas
garumā palīdzēs izgaršot pavāru meistarklases, kurās taps tāds interesants ēdiens
kā virteņi, bet ar pieredzējušo maiznieku
Normundu Skauģi varēs iepazīt maizes
daudzveidību. Savukārt Mazo pavāru
skoliņā piedalīsies SOS bērnu ciemata
audzēkņi, kuri Ribbes dzirnavām ceps
svētku kliņģeri.
Ribbes vējdzirnavas celtas no 1867. līdz
1869. gadam un savu nosaukumu ieguvušas, pateicoties pirmā īpašnieka uzvārdam
– Riba. Vējdzirnavu konstrukcija, iekārtas
un detaļas ir pārbaudītas gadsimtu gaitā,
un tās ir viens no sarežģītākajiem tautas
celtniecības pieminekļiem.

Skatu no muzeja torņa jau baudījuši vairāk nekā 900 cilvēku
 Jana Bahmane

pilsētu no jauna skatpunkta. Ir cilvēki,
kuri uz muzeju nāk ar mērķi uzkāpt tornī,
Kopš 11. maija, kad Ģederta
un vairākkārt pie mums atvestas viesu
Eliasa Jelgavas Vēstures un
grupas, taču līdz šim torni apmeklējuši
mākslas muzeja skatu tornis ir
vien aptuveni 50 ārzemnieku,» informē
pieejams apmeklētājiem, tajā
muzeja direktores vietniece Marija Kaupepabijuši jau vairāk nekā 900
re. Viņa stāsta, ka daudzi novērtē arī tornī
cilvēku. Tornis sniedz iespēju
izvietoto koka darbarīku ekspozīciju, kas
apskatīt pilsētu no 25 metru
kāpšanu 25 metrus augstumā padara
augstuma, un tas intereseninteresantu un izzinošu. «Tā ir iespēja,
tiem pieejams no trešdienas
kāpjot tornī, nedaudz atpūsties, uzkavēlīdz svētdienai.
ties,» vērtē M.Kaupere.
Jāatgādina, ka tāpat tornī izvietoti
«Pārsvarā torni apmeklē jelgavnieki, informatīvie materiāli par objektiem, kas
kuri labprāt izmanto iespēju apskatīt savu agrāk atradušies Jelgavā. «Muzeja apmek-

lētājiem cenšamies parādīt, kāda Jelgava
bijusi agrāk, kur atradušies dažādi objekti,
kas savulaik bija redzami no muzeja ēkas,
bet mūsdienās ir zuduši,» tā Jelgavas
muzeja direktores vietniece.
Muzejs vasaras sezonā ir atvērts no
otrdienas līdz svētdienai no pulksten 11
līdz 18, bet otrdienās tornis nav pieejams.
Jāpiebilst, ka torņa apskatei vēlams ieplānot vismaz pusstundu, tādēļ jārēķinās ar
muzeja darba laiku. Maksa par torņa apmeklējumu pieaugušajiem – 1,50 eiro, Jelgavas skolēniem – bez maksas, pārējiem
skolēniem – 1 eiro. Bērni līdz 12 gadiem
tornī var kāpt tikai pieaugušo pavadībā.

