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Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolai – jurģi
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Ar mēbeļu un aprīkojuma pārvešanu Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola
šonedēļ sākusi pārcelties uz jaunām mājām
– turpmākos divus mācību gadus, kamēr notiks skolas ēkas Meiju
ceļā 9 rekonstrukcija,
1.–4. klašu skolēni mācīsies Mātera ielā 30,
bet 5.–12. klašu audzēkņi mācību procesu
aizvadīs Jelgavas pilī.
Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu
«Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola» energoefektivitātes
paaugstināšana», šogad sāksies
skolas ēkas pilnīga rekonstruk-

cija. Projektā paredzēta jumta
pārseguma, ēkas ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, apkures
sistēmas renovācija, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas
nomaiņa un darbības uzlabošana,
ventilācijas sistēmas sakārtošana.
Pēc rekonstrukcijas pilsēta iegūs
vēl vienu pilnībā rekonstruētu
skolas ēku ar mūsdienīgu darba
vidi. Šobrīd notiek būvprojekta
izstrāde un ekspertīze; tiklīdz
tā būs noslēgusies, projekts tiks
iesniegts izskatīšanai Būvvaldē,
lai varētu izsludināt iepirkumu
par darbu veikšanu.
Rekonstrukcijas laikā Tehnoloģiju vidusskola izvietosies divās
ēkās – bijušajā Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas ēkā Mātera
ielā 30 un Jelgavas pils ziemeļrietumu korpusā, kurā skolas
rekonstrukcijas laikā mācību
procesu aizvadīja arī Jelgavas
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Valsts ģimnāzijas kolektīvs, kas
pērn septembrī atgriezās Mātera
ielā 44.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktore Valentīna Maido
stāsta, ka Mātera ielā 30 mācību process noritēs 1.–4. klašu
audzēkņiem, tas ir, aptuveni
400 skolēniem, bet Jelgavas pilī
– 5.–12. klašu audzēkņiem jeb
vairāk nekā 600 skolēniem.
«Jau ārkārtējās situācijas laikā skolas tehniskais personāls
Mātera ielā 30 sāka nelielus
kosmētiskos remontdarbus, kas
vēl turpinās, tāpat tiek iekārtota vide. Savukārt Jelgavas pilī
telpas ir sagatavotas un gaida
mūsu ievākšanos. Jau pavasarī
Tehnoloģiju vidusskolas pedagogu kolektīvs apmeklēja abas
ēkas, lai iepazītos ar jaunajām
klašu telpām, un šobrīd skolotāji
pārved darbam nepieciešamās

Aicina pieteikties zelta
un dimanta pārus
 Emīls Rotgalvis

15. septembrī tiks godinātas Jelgavas stiprās
ģimenes – pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un 60
gadus un šogad atzīmē attiecīgi Zelta un Dimanta kāzas. Šie pāri svinīgajai pieņemšanai aicināti
pieteikties līdz 10. septembrim, sazinoties ar
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļu. Dzimtsarakstu
nodaļā lūgti vērsties arī šajā gadā dzimušo
bērniņu vecāki, kuri ārkārtējās situācijas dēļ
nav saņēmuši piemiņas karotīti, ko tradicionāli
pasniedz katram jaundzimušajam jelgavniekam.

Mūsu pilsētā dzīvojošie zelta līdz 10. septembrim pa tālruni
pāri ik gadu tiek godināti Jel- 63080522 vai klātienē Jelgavas
gavas pilsētas svētku laikā īpaši Dzimtsarakstu nodaļā Svētes
viņiem organizētā pieņemšanā ielā 22. Piesakoties klātienē,
pie Jelgavas domes priekšsēdē- jāuzrāda personu apliecinošs
tāja Andra Rāviņa. Tā kā šogad dokuments (pase vai ID karte),
ārkārtējās situācijas dēļ svinīgā un to var izdarīt arī viens no
pieņemšana maijā nevarēja no- laulātajiem.
tikt, tā pārcelta uz 15. septembri.
Jāpiebilst, ka ārkārtējās siStipro ģimeņu godināšana, šogad tuācijas laikā nenotika arī trapirmo reizi uz pasākumu aicinot dicionālie jaundzimušo sveikarī pārus, kas laulībā nodzīvojuši šanas pasākumi, kad mazajiem
60 gadus, notiks Ģederta Eliasa jelgavniekiem vienkopus tiek
Jelgavas Vēstures un mākslas pasniegtas piemiņas karotītes ar
muzejā.
pilsētas simboliku. Lai tradīciju
Kā informē Jelgavas Dzimt- turpinātu, kopš aprīļa piemiņas
sarakstu nodaļas vadītāja Diāna velti jaundzimušā vecākiem
Pavlovska, pieteikties aicināti tie pasniedz Dzimtsarakstu nodapāri, kas 2020. gadā atzīmē savas ļā, reģistrējot bērna dzimšanas
laulības 50. un 60. gadadienu. faktu. Šajā gadā dzimušo bērnu
Pārim jābūt deklarētam Jelga- vecāki, kuri piemiņas karotīti
vas pilsētā, bet laulība var būt nav saņēmuši, aicināti vērsties
noslēgta citur. Zelta un dimanta Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot
mantas. Šonedēļ uz Mātera ielu pāri godināšanai var pieteikties bērna dzimšanas apliecību.
30 nogādātas pirmās lielgabarīta
mēbeles un aprīkojums. Pārvākšanās darbos palīdz gan pedagogi, gan skolēni, kuri iesaistījušies
pašvaldības skolēnu vasaras
nodarbinātības programmā,»
stāsta skolas direktore. Plānots,
ka visas mēbeles būs pārvestas
šī mēneša laikā, lai augustā
sagatavotos jaunajam mācību
gadam. Direktore papildina,
ka remontdarbi šobrīd norit
arī garāžās ēkas pagalmā – tur
tiks izveidotas mācību telpas,
kurās notiks interešu izglītības
pulciņi, kā arī savas idejas attīstīs
Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumi. Laikā,
kamēr skolas ēka Meiju ceļā 9
tiks rekonstruēta, Tehnoloģiju
vidusskolas skolēniem sporta
nodarbības notiks LLU sporta
centrā un Jelgavas sporta hallē.
Darbiem labvēlīgu laikapstākļu gadījumā no 10. jūlija
pulksten 21 līdz 11. jūlija pulksten 9 Loka maģistrāles un
Rīgas ielas krustojumā tiks klāta asfalta virskārta, līdz ar to
piedzima 651 bērns (2018. gadā satiksmes kustība tur būs pilnībā slēgta, tāpat kā tas jau bija
– 582), miruši 705 cilvēki (2018. pirms Līgosvētkiem. Apbraucamais ceļš būvdarbu laikā tiks
organizēts pa Bērzu ceļu, Pērnavas ielu, Pumpura ielu, Paula
gadā – 761).
Valsts ieņēmumu dienesta dati Lejiņa ielu, Aviācijas ielu, Loka maģistrāli, autoceļu A8 un
liecina, ka pagājušajā gadā pilsētā autoceļu V1068 (Eglaines iela Ozolniekos). Autovadītājiem
palielinājies gan strādājošo, gan lūgums sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm.
arī darbavietu skaits. 2019. gadā SIA «Jelgavas autobusu parks» informē, ka sabiedriskais
Jelgavā bija 25 099 darba ņēmēji transports 1. un 13. maršrutā neapkalpos pieturu «Pērnaun, salīdzinot ar situāciju gadu vas iela» virzienā uz Ozolniekiem un «Keramika» virzienā
iepriekš, strādājošo skaits palie- uz centru, bet 5., 15., 19. un 25. maršrutā asfaltēšanas
linājies par 4,3 procentiem jeb darbu laikā netiks apkalpotas autobusu pieturas «Neste»
un «6. vidusskola» abos virzienos. Sabiedriskais transports
343 cilvēkiem.
izmantos apbraucamos ceļus.
Turpinājums 2. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Naktī uz sestdienu būs slēgts
Loka maģistrāles un Rīgas
ielas krustojums

Pieejams pašvaldības publiskais pārskats par 2019. gadu
 Ritma Gaidamoviča

Publicēts Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskais
pārskats par aizvadīto gadu. Informācija tajā vēsta,
ka pērn pilsētā piedzimuši vairāk bērnu nekā gadu
iepriekš, palielinājies strādājošo skaits un par 73 eiro
pieaugusi mēneša vidējā darba alga.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
publisko pārskatu par 2019. gadu
jūnija domes sēdē apstiprināja deputāti. Tajā iekļauta pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem,

nodarbinātību, ekonomiku un
ziņas par pašvaldību un tās kapitālsabiedrībām. Publiskā pārskata
uzdevums ir informēt sabiedrību
par pašvaldības darbības mērķiem,

sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits šā gada 1. janvārī
bija 56 062 cilvēki, kas ir par 0,16
procentiem jeb 90 iedzīvotājiem
vairāk nekā 2019. gada janvārī.
Pēc Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes datiem, šā gada
sākumā Jelgavā reģistrēti 60 798
iedzīvotāji (2019. gada 1. janvārī –
60 804). Pagājušajā gadā Jelgavā

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

63048800

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Jaunajai Jelgavas iedzīvotāja
kartei var pieteikties ikviens
 Sintija Čepanone

No 1. jūlija var pieteikties jaunās personalizētās viedkartes «Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte» un «Jelgavas pilsētas skolēna
apliecība» saņemšanai. To noformēt var gan
iedzīvotāji, kuriem saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem ir tiesības saņemt
pašvaldības atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā un ēdināšanai skolā, gan ikviens iedzīvotājs, lai varētu izmantot Jelgavas
pašvaldības iestāžu un komersantu sniegtās
priekšrocības un atlaides, – šajā gadījumā
Jelgavas iedzīvotāja kartes izgatavošanai var
pieteikties Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33.
Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem «Par personalizētās
viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību
Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
Jelgavas iedzīvotāja kartes noformēšanai, lai persona varētu
izmantot Jelgavas pašvaldības
iestāžu un komersantu sniegtās
priekšrocības un atlaides, var
pieteikties ikviens iedzīvotājs. Pieteikties tai var ZRKAC Svētes ielā
33 pirmdienās no pulksten 17 līdz
19 un ceturtdienās no pulksten
10 līdz 13, iepriekš sazinoties pa
tālruni 63082101, lai vienotos
par konkrētu apmeklējuma laiku.
Ierodoties rakstīt iesniegumu par
kartes saņemšanu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam,
tāpat jāņem vērā, ka viedkartes
izgatavošanai persona iestādē tiks
nofotografēta.
Iedzīvotāja karte Jelgavas
pašvaldības administratīvajā
teritorijā pamata dzīvesvietu
deklarējušām personām pirmreizēji tiks izgatavota un izsniegta
bez maksas – šos izdevumus segs
pašvaldība, savukārt personām,
kas deklarētas citā pašvaldībā, tas
būs maksas pakalpojums. Jaunā
viedkarte tiks izgatavota desmit
dienu laikā pēc iesnieguma sa-
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ņemšanas, un to varēs saņemt pa
pastu, ja persona savā iesniegumā
to būs norādījusi, vai arī klātienē
tajā vietā, kur persona rakstījusi
iesniegumu par kartes saņemšanu, šajā gadījumā – ZRKAC.
Papildu informāciju par personalizētās viedkartes «Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karte» noformēšanu un izsniegšanu ZRKAC
var iegūt pa tālruni 63082101.
Būtiski, ka jaunā personalizētā
viedkarte atsevišķām personu
grupām dod tiesības saņemt
Jelgavas pašvaldības noteiktos
braukšanas maksas atvieglojumus, pabalstu braukšanas
maksas segšanai sabiedriskajā
transportā un/vai ēdināšanai
vispārējās izglītības iestādē atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Iedzīvotāja kartes pensionāriem un politiski represētajām
personām izsniedz trīs vietās
pilsētā: ja persona karti izmantojusi jau iepriekš, iesniegumu par
jaunās viedkartes saņemšanu var
iesniegt pensionāru dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a
vai agrākajā bērnu un jauniešu
centra «Junda» ēkā Pasta ielā
32, kur līdz 31. jūlijam noteiktas
stundas dienā Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes darbinieki pieņem

iesniegumus no pensionāriem un
politiski represētajām personām
par jaunās kartes noformēšanu.
Vizīte iepriekš jāpiesaka pa tālruni 29383535. Savukārt pensionāriem un politiski represētajām
personām, kas Jelgavas iedzīvotāja karti vēlas noformēt pirmo
reizi, līdz 31. jūlijam jāvēršas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Informācijas kabinetā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, par
apmeklējuma laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 63048914 vai
63007224. Iesnieguma veidlapa
pieejama pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv, un to var izdrukāt
un aizpildīt jau mājās.
Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
kuri mācās Jelgavas pilsētas
izglītības iestādēs, ar iesniegumu
par Jelgavas skolēna apliecības
noformēšanu jāvēršas savā skolā
un paralēli tam iesniegums par
pašvaldības pabalsta saņemšanu,
kā ierasts, jāiesniedz arī Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē. Ja bērns
bārenis un bez vecāku gādības
palikušais bērns mācās citā vispārējās, profesionālās vai augstākās
izglītības iestādē, tiek izsniegta
Jelgavas iedzīvotāja karte, un, lai
to saņemtu, pieteikums jāiesniedz

Jelgavā, 2020. gada 28. maijā (prot.Nr.10, 2. p.)
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«PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM IZGLĪTOJAMAJIEM JELGAVAS
PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ»

3. Brīvlaikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas izglītības pārvalde» (turpmāk – Pārvalde),
pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja rakstisku
iesniegumu, piešķir izglītojamajam tiesības saņemt
atvieglojumus dalībai mācību procesā, interešu izglītības
nodarbībās vai vasaras nodarbinātības programmās.

Pieejams pašvaldības publiskais
pārskats par 2019. gadu
No 1. lpp.

Kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits pērn bija 34 651
cilvēks, kas ir par 1,9 procentiem
jeb 649 nodarbinātajiem vairāk
nekā 2018. gadā, no tiem Jelgavā
strādāja 12 921 (2018. gadā – 12
644), bet Rīgā – 12 730 (2018.
gadā – 12 721).
Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2019. gadā, tāpat kā gadu
iepriekš, bija 3,5 procenti. Nodarbinātības valsts aģentūras
bezdarbnieku uzskaitē 2019. gadā
bija 1265 Jelgavas iedzīvotāji, kas
ir par 96 cilvēkiem vairāk nekā
2018. gada beigās.
Pēdējos gados pieaug strādājošo
mēneša vidējā darba samaksa, un
2019. gadā Jelgavā tā bija 1043
eiro, kas ir par 73 eiro lielāka nekā
2018. gadā.
Saskaņā ar SIA «Lursoft»
datiem aizvadītajā gadā Jelgavas
pilsētā reģistrēti 277 jauni uz-

ņēmumi (2018. gadā – 259), tajā
skaitā 16 individuālie komersanti, 257 sabiedrības ar ierobežotu
atbildību, viens individuālais
uzņēmums, viena akciju sabiedrība, viena zemnieku saimniecība un viena ārvalsts komersanta
filiāle. Lielākie uzņēmumi pēc
strādājošo skaita Jelgavā 2019.
gadā bija VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» (521 darbinieks),
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
(492), SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» (277), SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
(241), SIA «Kulk» (184), SIA
«Luwo» (171), SIA «Jelgavas
tipogrāfija» (144), SIA «Jelgavas
autobusu parks» (117). Viens
no lielākajiem darba devējiem
Jelgavā ir LLU, kurā saskaņā ar
datiem uz 2019. gada 1. janvāri
strādāja 1158 cilvēki.
Publiskais pārskats publicēts
mājaslapā www.jelgava.lv.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS JŪLIJĀ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES TRENIŅI

GAISA JOGA BĒRNIEM (7–15 G.V.)

• Pirmdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Kardio/Spēks». Norises vieta – Jelgavas
pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra
sporta laukums Institūta ielā 4.
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Gudrās kustības». Norises vieta – pils
jeb Gubernatora saliņa.

• Trešdienās no plkst.14.30 līdz 15.30
(13–15 g.v.).
• Trešdienās no plkst.16 līdz 17
(10–12 g.v.).
• Trešdienās no plkst.17.30 līdz 18.30
(7–9 g.v.).

Trenere – Tatjana Gorbatko.
Iepriekš obligāti jāpiesakās pie treneres,
sūtot SMS pa tālruni 29532699.

SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI
• Sestdienās no plkst.10 līdz 11 (no
Pasta salas).
Nodarbības vada Aļona Fomenko un
Nataļja Gorškova.
Iepriekš obligāti jāpiesakās pa e-pastu
aljoona@inbox.lv.

Norises vieta – deju studija
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Treneres – Annika un Ilona.
Iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 27795685.

Jautājumu
vai neskaidrību
gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana
Jelgavā» gaitā.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020. GADA 28. MAIJA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.20-26
«PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM IZGLĪTOJAMAJIEM JELGAVAS
PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) paredz,
ka Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušais vispārējās vai
profesionālās izglītības iestāžu klātienes izglītojamais mācību gada laikā var saņemt braukšanas
maksas atvieglojumu Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no braukšanas
maksas, nepārsniedzot 4 braucienus dienā. Minētā
5. Skolēna apliecību izglītojamajam izsniedz izglī- atvieglojuma saņemšanai tiek izmantota Jelgavas
tības iestāde, kurā izglītojamais apgūst izglītību.
pilsētas skolēna apliecība, ja izglītojamais mācās
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, bet,
6. Iedzīvotāja karti izglītojamajam atvieglojumu ja izglītojamais mācās citas pašvaldības izglītības
saņemšanai izsniedz Pārvalde.
iestādē, atvieglojumu saņemšanai izmantojama
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte.
7. Skolēna apliecību un iedzīvotāja karti izsniedz, lieto, anulē
vai deaktivizē Jelgavas pilsētas domes noteiktajā kārtībā. 2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumi ir nepieciešami, lai realizētu Jelgavas
8. Izglītojamais, kurš saņēmis šajos saistošajos pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, paredzot
noteikumos noteiktos atvieglojumus, nevar vienlaikus braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas pilsētas
saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu pilsētas sabiedriskajā transportā izglītojamajam, kurš mācās
sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai. Jelgavas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un
9. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 21. jūlijā.
savu pamata dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. pan- 4. Atvieglojumu saņemšanai izglītojamais:
ta trešo daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu 4.1. kurš izglītību apgūst Jelgavas pilsētas pašvaldības
likuma 14. panta trešo daļu izglītības iestādē, izmanto viedkarti «Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība» (turpmāk – skolēna apliecība);
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pil- 4.2. kurš izglītību apgūst citas pašvaldības vai valsts
sētas administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie var dibinātā, vai privātā izglītības iestādē, izmanto viedsaņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas pil- karti «Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte» (turpmāk
sētas sabiedriskajā transportā, un atvieglojumu apmēru. – iedzīvotāja karte).
2. Braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā
transportā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 100%
(viens simts procentu) apmērā no braukšanas maksas,
nepārsniedzot 4 (četrus) braucienus dienā (turpmāk –
atvieglojumi), mācību gada laikā piešķir izglītojamajam,
kurš atbilst šādiem kritērijiem (turpmāk – izglītojamais):
2.1. savu pamata dzīvesvietu deklarējis Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā;
2.2. apgūst vispārējo vai profesionālo izglītību klātienes
formā (turpmāk – izglītība).

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Informācijas kabinetā Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9. Pirms
ierasties rakstīt iesniegumu, obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63048914 vai 63007224.
Skolēni, kuri mācās Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēs, iesniegumu jaunas apliecības izgatavošanai aicināti
iesniegt savā izglītības iestādē.
To var izdarīt vecāki, pilnvarota
persona vai pats skolēns, ja viņš
sasniedzis 15 gadu vecumu. Skolu
mājaslapās pieejams iesniegumu
pieņemšanas laika grafiks, kā
arī iesnieguma veidlapa – to var
izdrukāt, aizpildīt un pēc tam
iesniegt savā skolā. Savukārt
Jelgavā deklarētiem skolēniem,
kuri izglītību apgūst citas pašvaldības, valsts vai privātā izglītības
iestādē, tiek izsniegta Jelgavas
iedzīvotāja karte, un šiem skolēniem iesniegums par jaunas
kartes saņemšanu jāiesniedz Jelgavas Izglītības pārvaldē Svētes
ielā 22, par vizītes laiku iepriekš
vienojoties pa tālruni 63012487.
Jāatgādina, ka jaunas viedkartes pašvaldība izstrādāja, jo «SEB
banka», kas līdz šim nodrošinājusi karšu darbību, paziņoja par
sadarbības pārtraukšanu, un
sadarbības līgums beidzas 20.
jūlijā. 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
jānoformē jauna personalizēta
viedkarte. Būtiskākā atšķirība
starp līdzšinējām un jaunajām
viedkartēm ir tā, ka jaunās kartes nav piesaistītas nevienai
bankai un tās ir autorizācijas
līdzeklis.
Jaunās Jelgavas iedzīvotāja
kartes sāks darboties no 21. jūlija,
savukārt Jelgavas skolēna apliecības – līdz ar jauno mācību gadu.

Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi
pašvaldības 2020. gada budžetā 269 250 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumi nodrošina iespēju izglītojamajiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, apmeklēt izglītības iestādi pēc
brīvas izvēles. Sekmē izglītības kvalitāti un paplašina katra
obligātās izglītības vecuma bērna un jaunieša individuālās
iespējas atbilstoši interesēm apgūt interešu izglītību.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Jelgavas izglītības pārvalde»,
izglītības iestādes un sadarbības partneris SIA
«Jelgavas autobusu parks».
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu projekts apspriests ar izglītības iestāžu vadītājiem un sadarbības partneri SIA «Jelgavas autobusu parks».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Pedagogi Jelgavā var
pretendēt uz īres pabalstu
 Ritma Gaidamoviča

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Jelgavas izglītības iestādes aicina darbā pedagogus. Lai piesaistītu
skolotājus darbam Jelgavas pašvaldības izglītības
iestādēs, no 1. jūnija mūsu pilsētā strādājošie pedagogi var pretendēt uz pašvaldības pabalstu īrētās
dzīvojamās telpas apmaksai līdz 150 eiro mēnesī. Uz
pabalstu var pretendēt pedagogs, ja vakance Nodarbinātības valsts aģentūrā bijusi reģistrēta ilgāk par
trim mēnešiem, kā arī persona, kas apgūst otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību projektā «Mācītspēks».
Viens no pilsētas galvenajiem
mērķiem ir nodrošināt kvalitatīvu
izglītību, un, lai to varētu īstenot,
nepieciešami kvalificēti pedagogi.
Pēdējo gadu laikā ne tikai Jelgavā,
bet visā Latvijā vērojams pedagogu trūkums, un mūsu pilsētas
izglītības iestādēs šobrīd ir vairāk
nekā 30 vakanču. Lai risinātu šo
problēmu, Jelgavas pašvaldība
ieviesusi jaunu pabalstu – to,
veicot grozījumus saistošajos
noteikumos «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumi», marta domes sēdē
atbalstīja deputāti.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena
Laškova stāsta, ka šis pabalsts
pedagogiem tiek piešķirts bez
ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas uz sešiem mēnešiem
vai uz īres līguma darbības periodu, ja tas ir īsāks par noteikto
laiku, kamēr skolotājs strādā Jelgavas izglītības iestādē. Pabalsts
īres maksai speciālistam tiek
piešķirts, ja viņš atbilst šādiem
kritērijiem: ir noslēdzis darba
līgumu par pedagoģiskā darba
veikšanu ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādi; ir
noslēdzis īres līgumu par citas
personas, izņemot pašvaldību,
īpašumā esošas dzīvojamās telpas
īri, kura atrodas Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā, un
faktiski dzīvo īrētajā dzīvojamajā
telpā; speciālista īpašumā nav
dzīvojamās telpas Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā. «Būtisks nosacījums
ir tas, ka uz šo pabalstu var pretendēt tie speciālisti, kuri uzsāk
darbu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē pedagoga
amatā, ja konkrētā vakance
Nodarbinātības valsts aģentūrā
bijusi reģistrēta ilgāk par trim
mēnešiem, vai arī persona, kas

apgūst otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē
vai Daugavpils Universitātē
izglītības projekta «Mācītspēks»
gaitā sadarbībā ar nodibinājumu
«Iespējamā misija»,» skaidro
J.Laškova.
Lai saņemtu pabalstu, speciālistam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ar iesniegumu
jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē, tam pievienojot dokumentus, ar kuriem var apliecināt
izglītības apguvi, darba līguma
esamību un dzīvojamās telpas
īrēšanas faktu.
Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
un skolas aicina darbā pedagogus
– pirmsskolas pedagogus un bērnudārzu tehniskos darbiniekus,
dažādu mācību priekšmetu skolotājus (angļu valodas, matemātikas, bioloģijas, fizikas, latviešu
valodas, ķīmijas, ģeogrāfijas), kā
arī interešu pulciņu vadītājus –,
piedāvājot gan pilnas, gan nepilnas slodzes darbu. Ar apkopoto
vakanču sarakstu var iepazīties
Jelgavas pilsētas mājaslapas www.
jelgava.lv sadaļā «Institūcijas»,
«Jelgavas Izglītības pārvalde»,
«Vakances», tāpat par brīvajām
darba vietām var interesēties
konkrētajā izglītības iestādē.
Jāpiebilst, ka, lai piesaistītu
augsti kvalificētus jaunos speciālistus, Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu
bērni saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem uz vecāka darba tiesisko attiecību laiku pašvaldības
bērnudārzos tiek uzņemti ārpus
kārtas. Ārpus kārtas uz darba
tiesisko attiecību laiku pašvaldības bērnudārzā tiek uzņemti arī
attiecīgās pirmsskolas izglītības
iestādes darbinieku bērni.

Analīžu pieņemšanas punktā pilsētā
veic 40 Covid-19 testus dienā
 Emīls Rotgalvis

SIA «Centrālā laboratorija» Covid-19 analīžu
pieņemšanas punkts
pie kultūras nama
«Rota» darbojas nedaudz vairāk kā trīs
mēnešus, un tajā jo
projām tiek pārbaudīti
vidēji 40 pacienti dienā,
testēšanas algoritmu
pielāgojot mainīgajai
situācijai. Paraugu pagaidu pieņemšanas
punktā Garozas ielā 15
kopš darba uzsākšanas
pārbaudīti kopumā
2694 pacienti.
Kā informē SIA «Centrālā laboratorija» valdes loceklis Edvīns
Kazušs, lai testēšanu Covid-19
analīžu pieņemšanas punktā padarītu ātrāku, jau pirmajā darbības mēnesī par piecām minūtēm
saīsināts paraugu pieņemšanas
procedūras ilgums, tādējādi šobrīd viena pacienta pārbaudei
tiek veltītas 10 minūtes. Paraugu
pagaidu pieņemšanas punkta
kapacitāte celta, lai vienā dienā

būtu iespējams pārbaudīt vairāk
pacientu, kuru skaits audzis līdz
ar dažādiem valdības pieņemtajiem lēmumiem. Pacientu pieplūdumu veicinājis arī lēmums valsts
apmaksātu Covid-19 testu ļaut
veikt personām bez simptomiem
un nepieciešamība pārbaudīt
personas pirms operācijas.
Tāpat kā iepriekš, analīžu nodošanas punktā tiek pieņemti
tikai tie pacienti, kuri iepriekš
pierakstījušies, taču atcelta prasība ierasties tikai ar personīgo
auto. Lai pieteiktos pārbaudei,
jāzvana pa tālruni 8303, savukārt
jautājumiem par saslimšanu,
profilaksi, pašizolāciju un karantīnu paredzēts tālrunis 67387661.
Jelgavā informāciju par Covid-19
iedzīvotājiem sniedz arī Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centrs pa tālruni 8787.
Covid-19 analīžu pieņemšanas
punkts pie kultūras nama «Rota»
atvērts darbdienās no pulksten 10
līdz 19 un sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 18.
Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija
liecina, ka šobrīd Jelgavā ir 1–5
ar Covid-19 inficētas personas.
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CSDD uz jauno ēku
pārcelsies rudenī
Foto: Ivars Veiliņš

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušās Rasmas Fjodorovas (dzimusi
1935. gada 22. jūlijā, deklarētā dzīvesvieta
– Pētera iela 9 – 38, Jelgava) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par Rasmas Fjodorovas radiniekiem, zvanīt
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijai pa
tālruni 63028550, 63048941 vai 26129763.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušās Ausmas Valijas Ērenfrīdes
(dzimusi 1938. gada 22. jūlijā, deklarētā dzīvesvieta – Filozofu iela 69, Jelgava) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par
Ausmas Valijas Ērenfrīdes radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550, 63048941 vai 22346957.

Līdzjūtības
Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpnes,
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpamas sāpes.
(A.Skalbe)
Visdziļākā līdzjūtība
Jelgavas poliklīnikas
valdes loceklei Kintijai Barloti,
tēvu zaudējot.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija

 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jelgavas
klientu apkalpošanas
centra būvniecība Aviācijas ielā, un jaunais objekts ir nodots ekspluatācijā. Tuvākajā laikā
CSDD plāno izsludināt
iepirkumu par mēbeļu
iegādi jaunajām telpām, un paredzēts, ka
klienti tajās tiks uzņemti rudenī.
Jaunais klientu apkalpošanas
centrs atrodas Aviācijas ielā – blakus 2018. gadā atklātajai tehniskās apskates stacijai. Tur notiks
transportlīdzekļu reģistrācija un
autovadītāju kvalifikācija.
«Šī klientu apkalpošanas centra
ēka platības ziņā šobrīd ir lielākā,

kas atrodas reģionos, – aptuveni
700 kvadrātmetri. Iekštelpu plānojums ir tāds pats kā pārējos centros – uzgaidāmā zāle, eksāmenu
telpa, administrācijas telpas,
kases,» stāsta CSDD pārstāvis
Kaspars Aksenoks. Taču Jelgava
ir pirmā vieta, kur izbūvēts atsevišķs bokss transportlīdzekļu
numuru salīdzināšanai. «Klientu
apkalpošanas centrā Satiksmes
ielā tas tiek darīts zem nojumes,
un, jāatzīst, lietū, vējā vai putenī
tas nav patīkams process ne klientiem, ne darbiniekiem. Jaunajā
centrā šim mērķim ir izbūvēts
bokss, un Jelgava ir pirmā vieta
Latvijā, kur tāds ir,» stāsta K.Aksenoks.
Blakus centram izveidots plašs
laukums, kur notiks autovadītāju
apmācība un eksāmenu kārtošana, izbraucot speciālos uzdevumus, tāpat izbūvēta nojume
CSDD eksāmenu automašīnām,

kā arī ierīkots stāvlaukums vairāk
nekā 50 automašīnām.
Lai gan ēka ekspluatācijā tika
nodota jau pavasarī, ar pārcelšanos uz jaunajām telpām ārkārtējās situācijas laikā CSDD ne
steidzās. K.Aksenoks skaidro, ka
tuvākajā laikā plānots izsludināt
jauno telpu mēbeļu un aprīkojuma iepirkumu. «Uz jauno ēku
pārcelsimies šogad – visticamāk,
vēlā rudenī. Līdz tam Jelgavas
klientu apkalpošanas centra 22
darbinieki turpinās darbu Satiksmes ielā,» tā K.Aksenoks, norādot: kaut arī tas nav ekonomiski
izdevīgi, pagaidām tiek apsaimniekotas abas CSDD ēkas – gan
Aviācijas ielā, gan Satiksmes ielā.
Pēc pārvākšanās ēku Satiksmes
ielā 2a CSDD iecerējusi pārdot.
Jauno ēku būvēja pilnsabiedrība «LNK Industries Group»,
kopējās būvniecības izmaksas ir
3,3 miljoni eiro ar PVN.

13. jūlijā sākas pieteikšanās LLU pamatstudijām
 Emīls Rotgalvis

Jūlijā un augustā LLU
organizē jauno studentu uzņemšanu, un
13. jūlijā sāksies pamatstudiju reflektantu
elektroniskā pieteikšanās. Augstākā līmeņa
studiju pieteikumi no
citu augstskolu beidzējiem tiek pieņemti
līdz 10. jūlijam, bet
vēlāk atsevišķa pieteikšanās tiks rīkota LLU
absolventiem.
LLU augstāko izglītību piedāvā iegūt 26 pamatstudiju
programmās, un elektroniska
pieteikšanās tām sāksies 13.
jūlijā, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Tajā
vienoto uzņemšanu pamatstudiju programmās līdztekus

LLU īsteno vēl 11 augstskolas.
Klātienē apstiprināt pieteikumu un uzrādīt pamatstudiju
dokumentus reflektanti varēs
no 27. jūlija līdz 3. augustam,
ierodoties vienā no vienotajā
sistēmā iesaistīto augstskolu
uzņemšanas kontaktpunktiem.
Uzņemšanas kontaktpunkts
Jelgavas pilī būs atvērts katru
darbdienu no pulksten 9 līdz
18, bet sestdienā – no pulksten
10 līdz 13. Ja studētgribētājs
vidējo izglītību ieguvis 2019. vai
2020. gadā un viņam nav priekšrocību uzņemšanas konkursā,
piemēram, apliecinājums par
iepriekš iegūtu valsts finansētu studiju vietu, dokumentus
klātienē nevajadzēs uzrādīt.
Savu elektroniski izveidoto
pieteikumu reflektants varēs
apstiprināt pats.
Pieteikšanās augstākā līmeņa
studijām citu augstskolu absol-

ventiem noslēgsies 10. jūlijā,
bet LLU absolventiem pieteikšanās maģistra studijām tiks
organizēta vēlāk elektroniski,
izmantojot universitātes informatīvo sistēmu, tāpēc uzņemšanas kontaktpunktā klātienē
nebūs jāierodas. Elektroniskā
pieteikšanās būs atvērta no 27.
jūlija līdz 3. augustam. Savukārt
2020./2021. studiju gada pretendentu dokumentu pieņemšana
valsts budžeta finansētās doktora
studiju vietās paredzēta no 17.
līdz 28. augustam. Uz fizisko vai
juridisko personu finansētajām
doktora studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu.
Vairāk par universitātes piedāvātajām studiju iespējām
var uzzināt mājaslapā www.llu.
lv, bet papildu informāciju par
uzņemšanas procesu var saņemt
pa tālruni 20227755 vai e-pastu
ukom@llu.lv.

Pludmalēs fiksēti vairāk nekā 100 pārkāpumu
 Emīls Rotgalvis

Kopš oficiālās peldsezonas sākuma 15.
maijā abās pilsētas
pludmalēs par atpūtnieku drošību rūpējas
pašvaldības policisti
glābēji, kuri ik dienu
no pulksten 10 līdz 22
uzrauga pludmalēs notiekošo. Pusotra mēneša laikā fiksēti jau 123
pārkāpumi, par kuriem
izteikti aizrādījumi.

Ierastākie pārkāpumi saistīti ar
atrašanos pludmales teritorijā uz
velosipēda vai ar suni, par ko izteikti attiecīgi 39 un 23 aizrādījumi, bet 28 gadījumos aizrādījums
izteikts par peldēšanu aiz bojām.
Tāpat pludmalēs dežurējošie glābēji uzmana peldvietas tuvumā
esošo ūdens transportu – izteikti
14 aizrādījumi par katamarānu
iebraukšanu peldvietā un viens
par motorizētas laivas iebraukšanu peldvietā. Divi aizrādījumi
izteikti par glābšanas vestes
nelietošanu, pārvietojoties ar

katamarānu. Glābēji piecas reizes
aizrādījuši par smēķēšanu pludmalē un 11 reizes par alkohola
lietošanu. Neviens pārkāpumu
protokols līdz šim nav sastādīts,
informē Pašvaldības policijā.
Medicīniskā palīdzība līdz šim
sniegta 14 atpūtniekiem. Biežākie
savainojumi – grieztas brūces
kājās un ādas nobrāzumi.
Jāpiebilst, ka aizvadītajā peldsezonā kopumā izteikti 148 mutiski aizrādījumi.
Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst
no 15. maija līdz 15. septembrim.

Nu, noticēsim,
Ka viss jau pāri,
Ka dvēsele uz zemes ligzdu vīs.
Bet tik un tā,
Es zinu, mēs satiksimies atkal
Zvaigžņu pilnās debesīs.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
izsaka līdzjūtību un skumju
brīdī ir kopā ar Kintiju Barloti,
tēvu mūžībā aizvadot.
Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar ko mūžu var mērīt?
– Ar septiņām pēdām. Es
nezinu cita.
Ar to, kas paliek pēc nāves.
Ar cilvēcību.
(L.Brīdaka)
SIA «Jelgavas poliklīnika»
izsaka līdzjūtību tuviniekiem,
Aiju Bičevsku mūžībā pavadot.
Skumju brīdī esam kopā
un izsakām līdzjūtību
Irinai Pimenovai,
māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» kolektīvs
Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji –
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.
(Latviešu tautasdziesma)
Izsakām līdzjūtību
Birutas Gļinkas tuviniekiem.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
SIA «Jelgavas autobusu parks»
darbinieka Vernera Jomas ģimenei,
viņu pēdējā gaitā pavadot.
SIA «Jelgavas autobusu
parks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ZIGFRĪDS GUNĀRS
MOLDENHAUERS (1945. g.)
DAINIS SPRINDŽUKS (1940. g.)
VITOLDS ZAHARS (1929. g.)
ZIEDONIS ZĀLĪTIS (1963. g.).
Izvadīšana 10.07. plkst.13 Bērzu kapsētā.
«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.
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NOTIKUMI

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

9. JŪLIJĀ

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam florbola sacensības «Basta floorball
2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 4. sākumskolā).

Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs

Paplašina iespējas
atpūtai uz ūdens

11. JŪLIJĀ

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

16. JŪLIJĀ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam pagalma futbola sacensības «Basta
football 2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 6. vidusskolā).

18. JŪLIJĀ

 Pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī gida
pavadībā. Jāiegādājas ieejas biļete tornī. Biļetes cena – pieaugušajiem 2,50 €, skolēniem,
studentiem, pensionāriem 1 €. Gids – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā).

23. JŪLIJĀ

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam florbola sacensības «Basta floorball
2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 4. sākumskolā).

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).
 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) fotogrāfiju 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 kāpņu telpā).

Pasākuma laikā apmeklētāji aicināti ievērot
valstī noteiktos ierobežojumus.

Foto: Ivars Veiliņš
 Emīls Rotgalvis

Pēdējos gados ūdens tūrisma iespējas vasaras sezonā
Jelgavā kļūst arvien plašākas, un pilsētu var apskatīt,
braucot ne tikai ar kuģīti, bet
arī ar ūdens velosipēdu, SUP
dēli un šīs sezonas jaunumu
– Latvijā ražotu elektrisko
laivu ar grilu. Saulainā laikā
atpūta uz ūdens ir pieprasīta
un pakalpojumu sniedzēju
nomas punktus izmanto
pat 100 apmeklētāju dienā.
Ikvienam gan jāatceras, ka
arī uz ūdens jāievēro virkne
drošības noteikumu.
Pilsētā ir trīs ūdens sporta un atpūtas
nomas punkti, jahtklubs, kā arī nodrošināta virkne citu ūdens aktivitāšu
iespēju. Ja vēl pirms gadiem piedāvājums atpūtai uz ūdens pilsētā bija visai
vienveidīgs, tad šobrīd pakalpojumu
klāstā ir vairāk nekā 30 katamarānu,
vismaz 20 SUP dēļu, upes plūdumu var
izbaudīt ar septiņām airu laivām, bet
aktīvās atpūtas cienītājiem pieejamas
ap 40 kanoe, ļaujot iepazīt upes ne tikai
Jelgavā un tuvākajā apkārtnē, bet arī
citviet Latvijā. Izbraucienus pa Driksu
un Lielupi piedāvā arī vairāki kuģīši, kas
pasažierus uzņem laivu piestātnē. Tāpat
pilsētā labiekārtotas divas pludmales.
Kā skaidro pakalpojumu sniedzēji,
atpūtnieku izvēli un plūsmu visvairāk
diktē laikapstākļi un peldlīdzekļu noma
sliktos laikapstākļos netiek piedāvāta,
tāpēc jo karstākas ir saulainās dienas,

jo biežāk atpūtai uz ūdens Jelgavā tiek
atvēlēts laiks darbdienu vēlajās pēcpusdienās un vakaros. «Ierasti darbdienā
mūsu nomas punktu izmanto vidēji 50
reižu, bet brīvdienās, īpaši saulainās,
klientu ir krietni vairāk. Visbiežāk
– vismaz 80 procentos gadījumu – cilvēki izvēlas ūdens velosipēdus, bet tiek
nomāti arī SUP dēļi un jaunais mega
SUP, kas paredzēts 4–7 cilvēkiem,»
stāsta nomas punktā «Pelikāns», kas
atrodas blakus restorānam «Pilsētas
elpa». Ierasti peldlīdzekļus var iznomāt
līdz pulksten 22–23, bet nomas punkta
Pasta salā 3 piedāvājumā ir arī speciāli
aprīkoti katamarāni braukšanai nakts
laikā. SUP dēli var iznomāt par 5–40
eiro atkarībā no izmantošanas ilguma,
bet ūdens velosipēdu – par 3–5 eiro
stundā.
Kā informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā (JRTC), par ūdens atpūtas
iespējām interesējas teju katrs desmitais
centra apmeklētājs. No 15. maija līdz 30.
jūnijam par ūdens aktivitātēm interesējušies teju 7000 cilvēku, un vislielākā
interese bijusi ap Jāņiem.
Šīs sezonas jaunums ir elektriskā
laiva, ko piedāvā tūrisma pakalpojumu sniedzējs «Migo City». Kā stāsta
uzņēmuma līdzdibinātājs Mārtiņš
Gedominskis, konsultējoties ar domubiedriem, viņš noskaidrojis, ka
Latvijā darbojas laivu būvētājs «Dole
Marine», kas izstrādā arī elektriskās
laivas. No šī uzņēmuma iegādāta
laiva, ko vienlaikus var izmantot līdz
astoņiem cilvēkiem, – tajā iebūvēts
grils, galds, mūzikas iekārta, apgaismojums un saulessargs. Elektriskā

laiva ir alternatīva līdzšinējam ūdens
atpūtas piedāvājumam, jo to var vadīt
ikviens un brauciens reizē ir izklaides
pasākums, skaidro M.Gedominskis.
Elektriskās laivas nomas cena – 25
eiro stundā.
Aktīvi laiku pavadīt uz ūdens Jelgavā var arī dažādos pasākumos. Tā,
piemēram, divas reizes mēnesī līdz 22.
septembrim Lielupes ūdeņos norisinās
ģimeņu airēšanas sacensības tūristu
kanoe laivās, bet atpūtas laivu braucienus organizē uzņēmums «Ozolaivas.lv».
Plašāk par atpūtas uz ūdens piedāvājumu Jelgavā var uzzināt mājaslapā visit.
jelgava.lv, sadaļā «Atpūta un izklaide»,
bet par dažādām sacensībām un pasākumiem Jelgavas ūdeņos aktuālā informācija publicēta mājaslapā www.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka jau trīs gadus satiksmi
Jelgavas ūdeņos regulē pašvaldības
saistošie noteikumi, kuros īpaša uzmanība pievērsta kuģošanai un atpūtai uz
ūdens. Sportam un atpūtai paredzēto
peldlīdzekļu izmantošanu atļauts īstenot vietā vai maršrutā, kas saskaņots ar
JRTC, turklāt brauciena laikā nedrīkst
iebraukt peldvietās. Tāpat, izmantojot
aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens, jāievēro nomas punkta drošības prasības un
jāizmanto glābšanas veste.
Savukārt, lai regulētu ūdenstransporta satiksmi Lielupē un Driksā un nodrošinātu drošu kuģošanu, upju krastos un
uz tiltiem uzstādītas jaunas un papildinātas esošās navigācijas zīmes, nosakot,
piemēram, atļauto kuģošanas ātrumu
vai kuģošanas aizliegumu. Jāuzsver, ka
kuģošanas noteikumu ievērošanu pilsētas upēs kontrolē ūdenspolicistu patruļa.

Ekskursijā vedīs pa Bīronu dzimtas pēdām
 Emīls Rotgalvis

Gide Gunta Trana sadarbībā
ar Jelgavas Tūrisma informācijas centru aicina piedalīties
ekskursiju ciklā «Vai tu pazīsti
savu pilsētu?», kas veltīts nozīmīgiem notikumiem Jelgavas 755 gadu ilgajā vēsturē.
Nākamā ekskursija paredzēta
sestdien, 11. jūlijā, atklājot
vietas, kas saistītas ar Bīronu dzimtu, no kuras nākuši
divi Kurzemes un Zemgales
hercogi.
Sestdien pulksten 11 no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ceļš vedīs uz
«Academia Petrina», kuru 1775. gadā
dibināja hercogs Pēteris Bīrons. Gide
G.Trana pastāstīs par pirmās augstskolas

Latvijas teritorijā dibināšanu un tālāku
pastāvēšanu. Vairāk varēs uzzināt arī
par «Academia Petrina» studentu latvieti
Ernestu Johanu Bīnemani, kurš 1785.
gadā uzbūvēja un palaida pirmo gaisa
balonu Latvijas teritorijā.
Pēc tam ceļš vedīs uz Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo katedrāli, izzinot gan tās pirmsākumus,
gan saistību ar Pētera I brāļa meitas
Annas Joanovnas uzturēšanos Jelgavā
un arhitekta Frančesko Bartolomeo
Rastrelli darbību. Viņa projektētā Jelgavas pils būs noslēdzošā ekskursijas
pietura, kur interesenti iepazīs pils
būvniecības procesu, kas sākās 1738.
gadā, uzzinās par tās īpašniekiem un
dažādiem ievērojamiem viesiem. Gida
pavadībā varēs apmeklēt arī pils telpas,
izņemot kapenes, kas nebūs pieejamas
līdz 31. oktobrim.

Pulcēšanās ekskursijai – 11. jūlijā pulksten 11 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa. Dalība tajā ir bez maksas,
taču būs jāsamaksā par ieejas biļeti Jelgavas pilī – 2 eiro pieaugušajiem un 1 eiro
bērniem. Ekskursijai iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63005445 vai 63005447.
Jāpiebilst, ka cikla pirmā ekskursija
«No senā Tirgus laukuma līdz vecpilsētas kvartālam» aizvadīta 4. jūlijā un tajā
piedalījās vairāk nekā 20 interesentu.
Tās laikā kopā ar gidi G.Tranu izzinātas
vietas Jelgavā, kurām pilsētas dzīvē bijusi
nozīmīga loma jau kopš 17. gadsimta. Bet
cikls noslēgsies 25. jūlijā pulksten 11 ar
ekskursiju «Akadēmijas iela–Zemgales
prospekts», kurā varēs iepazīt vienu no
vēsturiski nozīmīgākajām Jelgavas ielām,
tās pārmaiņas laika gaitā un daudzo ēku
stāstus. Dalība ir bez maksas, taču arī šai
ekskursijai iepriekš jāpiesakās.

