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Trīs universitātes paraksta
sadarbības memorandu

Foto: Raitis Supe

 Emīls Rotgalvis

Kalnciema ceļā izbūvēs
ietvi un apgaismojumu
 Sintija Čepanone

«Ostas celtnieks» ūdenssaimniecības attīstības projekta
Augustā sāksies iet
gaitā izbūvēja pilsētas koves izbūve gandrīz
munikācijas. Sākotnēji bija
pusotru kilometru
paredzēts, ka, tiklīdz noslēggarajā Kalnciema
sies rakšanas darbi, pilnībā
ceļa posmā no Rīgas
tiks sakārtots arī brauktuves
ielas līdz Loka maģis
segums. «Taču, paveroties
trālei. «Nupat tur iz
iespējai saņemt valsts aizdebūvētas ūdenssaim
vumu ārkārtējās situācijas
niecības komunikā
ietekmes mazināšanai un
cijas un daļā brauk
novēršanai saistībā ar Cotuves ieklāta seguma
vid-19 izplatību, tika nolemts
apakškārta. Racionāli
realizēt projektu «Gājēju ieplānojot darbus, as
tves izbūve Kalnciema ceļa
falta virskārta ielā
posmam no Rīgas ielas līdz
tiks ieklāta tikai pēc
Loka maģistrālei», kas, domāietves izbūves,» uz
jot par pilsētas attīstību, tika
sver pašvaldības ies
izstrādāts vēl 2018. gadā,»
tādes «Pilsētsaimnie
skaidro M.Mielavs. Viņš atcība» vadītājs Māris
gādina, ka Kalnciema ceļš
Mielavs.
ir maģistrālā pilsētas iela ar
intensīvu transporta kustību,
Kalnciema ceļa posmā no taču gājēji tur pārvietojas pa
Rīgas ielas līdz pilsētas ad- brauktuves malu, kas īpaši
ministratīvajai robežai SIA diennakts tumšajā laikā un

sliktos laikapstākļos nav nedz
droši, nedz ērti.
Šobrīd noslēgumam tuvojas iepirkuma procedūra, un
M.Mielavs skaidro, ka reāli
ietves būvdarbi varētu sākties
augustā. Projekta gaitā ietve
tiks izbūvēta Kalnciema ceļa
posma labajā pusē virzienā no
Rīgas ielas jeb Svētbirzes pusē,
nodrošinot arī apgaismojumu.
«Iespēja šiem darbiem piesaistīt finansējumu radās neplānoti, tādēļ, reaģējot uz situāciju,
Kalnciema ceļa asfaltēšana pēc
ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves tiek pakārtota plānotajai ietvei. Nebūtu racionāli šobrīd pilnībā noasfaltēt
brauktuvi un pēc tam izbūvēt
ietves apmales un pārējo gājēju ceļa infrastruktūru. Svarīgi,
lai šie būvdarbi norit secīgi,»
tā «Pilsētsaimniecības» vadītājs, autovadītājus aicinot ar
izpratni izturēties pret neēr-

tībām saistībā ar brauktuves
seguma stāvokli.
Saskaņā ar domes lēmumu šī projekta īstenošanai
tiks piesaistīts aizņēmums
no Valsts kases 538 198 eiro
apmērā.
Jāpiebilst, ka vienlaicīgi
ar darbiem Kalnciema ceļā
ūdenssaimniecības komunikācijas tika izbūvētas arī Rīgas
ielā. Šobrīd brauktuves segumu atlicis sakārtot daļā Kalnciema ceļa, savukārt Rīgas
ielā ūdenssaimniecības darbi
tuvojas noslēgumam – šonedēļ
tiek frēzēts un no jauna klāts
asfalts, lai savestu kārtībā Rīgas ielas posmu pēc komunikāciju izbūves, un tad tiks veikti
arī atlikušie labiekārtošanas
darbi. Pilnībā darbi Rīgas ielā
šobrīd vēl nav noslēgušies, jo
atsevišķos posmos tiks veikta
atsfalta seguma lokālu vietu
atjaunošana.

Izsludina pieteikšanos izgudrojumu un
inovāciju izstādei «Minox Zemgale 2020»
 Emīls Rotgalvis

Lai veicinātu izgudrotājdarbību Latvijā un sek
mētu izgudrojumu ieviešanu dzīvē, 5. septem
brī festivāla «Mehatrons 2020» laikā Pasta salā
notiks izgudrojumu un inovāciju izstāde «Minox
Zemgale 2020». Tai reģistrēties līdz 24. augustam
aicināti gan jaunie, gan pieredzējušie izgudrotāji,
kuri vēlas prezentēt savus risinājumus.
Kā informē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC), pieteikumā
vēlams norādīt visu dalībnieku
vārdu, uzvārdu, izgudrojuma
nosaukumu un iekļaut īsu tā

aprakstu. Tāpat tajā jāietver
apmeklētājiem paredzētas aktivitātes, piemēram, konkursi
vai praktiska darbība, ja tādas
plānotas, kā arī jānorāda, cik
liela platība (kvadrātmetros)

nepieciešama dalībniekiem un
vai būs vajadzīgs elektrības
pieslēgums (jānorāda jauda).
Pieteikums dalībai izgud
rojumu un inovāciju izstādē
«Minox Zemgale 2020» līdz 24.
augustam jānosūta uz e-pasta
adresi liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv.
Izstādē piedalīties aicināts
ikviens, kam ir kāds izgudrojums, un dalībai nav ne vecuma, ne citu ierobežojumu.
Pieteikt var arī bērnu radītas
ierīces vai izstrādātas tehnikas veiksmīgākam mācību vai

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

radošajam procesam. Īpaši tiek
gaidīti līdz šim neizmantoti
dažādu aktuālu problēmu risinājumi no studentiem. Visi
izgudrojumu un inovāciju izstādes «Minox Zemgale 2020»
dalībnieki varēs piedalīties
konkursā, kurā uzvarētājs
tiks noteikts pēc apmeklētāju
balsojuma.
Pasākumu organizē ZRKAC
sadarbībā ar Latvijas Izgudrotāju biedrību, «Connect Latvija», Latvijas Zinātņu akadēmiju
un LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu.
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8. jūlijā Jelgavas pilī
parakstīts sadarbī
bas memorands par
LLU, Liepājas Uni
versitātes un Dau
gavpils Universitātes
konsorcija izveidi. Tā
mērķis ir universitāšu
savstarpējā sadarbī
bā veicināt Latvijas
valsts un sabiedrī
bas konkurētspēju
un attīstību globāli,
izveidojot pasaules
līmeņa universitāšu
sistēmu.
Konsorcijs ietvers jaunāko
tehnoloģiju bāzes attīstīšanu
un akadēmiskā personāla
kvalifikācijas nostiprināšanu,
papildus radot jaunu starpdisciplināru akadēmiskā personāla paaudzi. Memoranda
parakstīšana ir pirmais solis
izvirzīto mērķu īstenošanā.
«Šis ir svarīgs mirklis – trīs
universitātes meklē ceļu,
kā turpmāk strādāt kopā.
Memorandā esam definējuši
galvenos virzienus, kuros sadarbosimies, un tie ir studijas
un pētniecība. Redzam, ka
varam kopīgi realizēt studiju
programmas doktorantūras līmenī, un, protams, konsorcija
izveides laikā gatavosim kopīgu pētniecības stratēģiju, jo
tieši pētniecība ir universitāšu
darbības pamatā,» skaidro
LLU rektore Irina Pilvere.
«Ārpus Rīgas esošo universitāšu pastāvēšana bija apdraudēta ministrijas izvirzītā
kritērija – 4000 studentu – dēļ.
Šajā sadarbībā mēs noteikti
iegūsim, apvienojot docētāju
potenciālu, katrai universitātei ir arī vērtīga zinātniskā
infrastruktūra, pētnieciskie
institūti, kuros ir gana daudz
darāmā. Ja apvienojas dažādi
virzieni un nozares, varam
īstenot projektus, starpdisciplinārus pētījumus, kas
mūsdienu akadēmiskajā vidē
ir ļoti svētīgi,» konsorcija
izveidi komentē Daugavpils

Universitātes rektore Irēna
Kokina. Arī Liepājas Universitātes rektore Dace Markus kā
būtisku ieguvumu min iespējas, kas pavērsies, strādājot
kopā: «Ļoti būtiski ir ne vien
apzināties to, ko sadarbībā
iegūs mūsu augstskola, bet
arī rēķināties ar to, ko iegūs
citi. Ļoti ceru, ka pirmos kopīgos studiju kursus varēsim
piedāvāt jau drīz.» Vienlaikus,
akcentējot sadarbības nozīmi,
universitāšu pārstāvji norādīja, ka tikpat svarīgi ir nezaudēt katras augstākās izglītības
iestādes individualitāti, līdz
šim gūtos panākumus un
iedibinātās tradīcijas.
Memorandu parakstīja arī
visu trīs pilsētu domes priekšsēdētāji, izglītības un zinātnes
ministre Ilga Šuplinska un
zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards. «Iedrošinu ikvienu noticēt, ka šī konsorcija
izveide ir jauna lappuse Latvijas augstākās izglītības un
pētniecības telpā. Un gribu
iedrošināt ikvienu, kas paraksta memorandu, noticēt,
ka šī sadarbība ir mūsu katra
atbildība – cik efektīvi, ātri un
labi varēsim katrs savā jomā
vairot uzticību Latvijai,» tā
I.Šuplinska.
«Mums ir vajadzīgi gudri,
labi speciālisti, tieši tāpēc
svarīgi ir paaugstināt izglītības kvalitāti. Lai runātu par
attīstību pilsētas, reģiona,
Latvijas, Eiropas un pat pasaules kontekstā, ir jāsper
solis uz priekšu, un šis ir
piemērs, kā, apvienojot savas
stiprās puses, varam, kļūt
stiprāki kopā,» tā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Jāpiebilst, ka, parakstot sadarbības memorandu par konsorcija jeb apvienības izveidi,
augstākās izglītības iestādes
saglabās savu individuālo
identitāti un statusu, taču
turpmāk strādās pēc vienotas
kopīgi izstrādātas stratēģijas,
veidojot ciešu sadarbību studijās, zinātnē, kā arī resursu
koplietošanā un izmantošanā.

Foto: Ivars Veiliņš
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Katru sesto pārkāpumu pilsētā
fiksē novērošanas kameras
 Emīls Rotgalvis

«Videonovērošana sniedz ļoti
būtisku ieguldījumu sabied
riskās kārtības nodrošināša
nā. Piemēram, no Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā
saņemtajiem aptuveni 9,5
tūkstošiem izsaukumu 2019.
gadā 1,5 tūkstoši bijuši no
videonovērošanas centra,
un tas nozīmē, ka teju katrs
sestais fiksētais sabiedriskās
kārtības pārkāpums tiek kon
statēts ar videonovērošanas
palīdzību,» skaidro Pašvaldī
bas policijas priekšnieka viet
nieks Dzintars Skuja. Gadu
gaitā novērošanas kameru
loma Jelgavas drošības sistē
mā ir augusi, palielinoties ka
meru skaitam un līdz ar to arī
iespējai atklāt pārkāpumus.
Šobrīd pilsētas tīklā ir 125
videonovērošanas kameras.
Videonovērošanas tīkls ar 15 kamerām
Jelgavā sāka darboties 2008. gadā, bet
2010. gadā darbu uzsāka Pašvaldības
operatīvās informācijas centrs (POIC),
nodrošinot vienotu sistēmu, kurā sadarbojas pilsētas operatīvie dienesti, tostarp
Pašvaldības policija. No POIC pirmsākumiem būtiska loma tajā bijusi videonovērošanas centram, kas kopš pagājušā
gada oktobra vienā telpā ļauj strādāt gan
policijas, gan POIC darbiniekiem. Katru
gadu videonovērošanas tīklu papildina
jaunas kameras, kas nozīmē plašākas
iespējas nodrošināt kārtību pilsētā, fiksēt
pārkāpumus un sniegt palīdzību iedzīvotājiem krīzes situācijās.

Darbs gan ar novērošanu reālā
laikā, gan ar arhīva materiāliem

Videocentrā POIC telpās Sarmas ielā
4 pastāvīgi strādā 2–3 darbinieki, kuri
diennakts režīmā seko līdzi pilsētā notiekošajam. Konstatējot pārkāpumu, informācija tiek nodota Pašvaldības policijas
Operatīvās vadības nodaļas dežurantam,
kurš to noziņo tuvākajai Patruļpolicijas
nodaļas dežurējošajai ekipāžai. «Visvairāk pārkāpumu videonovērošanas kamerās tiek fiksēti brīdī, kad tas jau notiek,
tomēr dažkārt, kad uzmanība pievērsta
personām ar aizdomīgu uzvedību, to
izdevies konstatēt vēl tikai gatavošanas
stadijā. Lai apzinātu pārkāpumu izdarījušo personu, mūsu darbinieki ļoti daudz
strādā arī ar videoarhīvu. Piemēram,
konstatējot sabojātu pilsētas objektu,
arhīvā varam atrast pārkāpuma brīdi un
tā izdarītāju,» darba gaitu videonovērošanas centrā iezīmē Dz.Skuja. Uzskaitot
vairākkārtējos pārkāpējus, novērošanas
centra darbinieki veido savu arhīvu ar
aizdomīgo personu pazīmēm, kas bieži
ļāvis ātrāk atklāt noziegumus.
«Pastiprinātu uzmanību pievēršam
tām kamerām, kas izvietotas sabiedriskās vietās ar intensīvāko cilvēku kustību vai lielāko pārkāpumu īpatsvaru.
Protams, mēs ne tikai novērojam notiekošo – ir arī uzdevumi, kas lielākoties ir
sezonāli, piemēram, ja pilsētā uzstādītas
dekorācijas vai novietota tehnika, pievēršam pastiprinātu uzmanību. Savukārt,
ja runājam par lielajiem pasākumiem
un citiem notikumiem, kur klātienē
iesaistīta Pašvaldības policija, tur videonovērošanai loma ir mazāka,» uzsver
Pašvaldības policijas darbinieks Ivars
Feldmanis, kurš videonovērošanas centrā
strādā jau desmit gadu. Viņš skaidro, ka
strādāšana ar reālā laika novērojumiem
un arhīva materiāla analīze ir divas vienlīdz svarīgas ikdienas darba sastāvdaļas:
«Arhīva darbs, protams, katru reizi prasa
vairākas stundas, bet tas vairumā gadījumu dod arī rezultātu. Gan paši esam
atklājuši pārkāpumus, gan jāpiemin
mūsu sadarbība ar Valsts policiju, kad
ar kamerās fiksēto videomateriālu esam
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iesaistītas citos izsaukumos. Reakcijas
laiku paātrina arī tas, ka informācija no
videocentra Operatīvās vadības nodaļas
dežurantam tiek nodota pa rāciju un to
dzird arī pilsētā esošajos operatīvajos
transportlīdzekļos. Tādējādi tuvāk notikuma vietai esošās ekipāžas var operatīvi
reaģēt un rīkoties, lai novērstu pārkāpumu vai aizturētu vainīgās personas.
Atklāj velozagļus,
Videonovērošana arī ārkārtējās sivandaļus, dedzinātājus
tuācijas laikā palīdzējusi atklāt pulcēUzskaitot videonovērošanas centrā lai- šanās ierobežojumu pārkāpumus jau
ka gaitā fiksētos pārkāpumus, I.Feldma- to sākuma stadijā, kad uz notikuma
nis nosauc biežākos, un to vidū dominē vietu nosūtīta Patruļpolicijas ekipāža, lai
velozādzības. «Varu apgalvot, ka lielāko veiktu preventīvas pārrunas. Atsevišķos
daļu velozādzību, kas nonāk kameru gadījumos, izvērtējot pārkāpēja attieksmi
redzeslokā, izdodas atrisināt – atgūt vai pārkāpuma atkārtotību, piemērots arī
velosipēdu un aizturēt zagli. Noteikti pa- administratīvais sods.
līdz tas, ka laika gaitā izdevies iegaumēt
Tāpat ar videonovērošanas kameru
tās personas, kas
ierakstu palīdzību
veic šādus nozie- ŠOGAD JAUNAS KAMERAS
atrisināti gadījumi,
gumus atkārtoti,» PAREDZĒTS UZSTĀDĪT
kad stāvvietās tiek
stāsta I.Feldmanis,
noskrāpētas mašīŠĀDĀS IELĀS:
piebilstot, ka līdzīnas, bijušas neviengi videonovērošana
nozīmīgas avārijas
kameras;
palīdz arī cīņā pret • Loka maģistrālē –
situācijas uz ceļa vai
nelegālajiem grafiti • Rīgas ielā –
novērots kāds traukameras;
zīmētājiem. Tajā
cējums satiksmē.
būtiska loma bijusi • Garozas, Neretas
I.Feldmanis kā būtieši kameru skaita
un Prohorova ielā –
kameras.
tisku izceļ vēl kādu
pieaugumam, kas
iespēju, ko sniedz
Avots: «Pilsētsaimniecība»
ļāvis ilgākā laikā izkameras pilsētā,
sekot un notvert konkrētu vandali, kurš proti, cilvēka dzīvības glābšana brīžos,
pilsētvidē uz sienām kopumā atstājis 80 kad apkārt nav līdzcilvēku: «Redzam
zīmējumu. «Kā spilgts piemērs atmiņā kamerās, ka iet cilvēks un pēkšņi uz
palicis arī ļaunprātīgais dedzinātājs, ielas saļimst… Mēs nezinām, vai viņš ir
ko aizturējām 2014. gadā. Šī persona alkohola reibumā, vai noticis kas cits, bet
bieži tika manīta vietās, kur izcēlušies varam nodot informāciju mediķiem, un
ugunsgrēki, un varējām viņu aizturēt, būtiska daļa gadījumu patiešām bijuši, ka
pateicoties tam, ka kameras bija fiksēju- cilvēkam kļūst slikti ar veselību un, tieši
šas viņa klātbūtni notikuma vietā un jau pateicoties videonovērošanai, ir izglābta
iepriekš bijām noteikuši cilvēka vizuālās viņa dzīvība. Līdzīgi arī bija, kad krustopazīmes.»
jumā pie zaļās gaismas mašīna neuzsāka
Uz tūlītēji fiksētu pārkāpumu policistu kustību – cilvēks mašīnā bija viens, un
reakcijas laiks atkarīgs no tā, cik tuvu viņam kļuva slikti. Mēs to pamanījām un
notikuma vietai atrodas Patruļpolicijas operatīvi izsaucām mediķus.»
ekipāža, kā arī vai tajā brīdī ekipāžas nav
Pašvaldības policijas priekšnieka
palīdzējuši kā sīku pārkāpumu, tā arī
būtisku lietu atrisināšanā.»
Kā atzīst pašvaldības policisti, sadarbība ar Valsts policiju ir nozīmīga ikdienas
darba sastāvdaļa un videonovērošanas
centrā pieprasījumi no kolēģiem ceļu
policijā vai kriminālpolicijā tiek saņemti
vidēji divas reizes nedēļā.
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vietnieks gan piebilst: «Nav gluži tā – jo
vairāk kameru, jo vairāk izsaukumu.
Kameru daudzums drīzāk palīdz atrast
nodarījumus un izsekot kustībai, bet
statistika rāda, ka cilvēki saprot – pārkāpums var tikt fiksēts arī bez policista
klātbūtnes. Pēdējo trīs gadu laikā ar
videokamerām konstatēto pārkāpumu
skaits ir samazinājies aptuveni par 20
procentiem.» Ieskatoties statistikā kopš
POIC atklāšanas 2010. gada beigās,
redzams, ka, pieaugot kameru skaitam,
pirmajos septiņos gados audzis arī saistīto
izsaukumu skaits, tomēr pēdējie divi
gadi norāda uz samazinājumu – ja 2016.
gadā Pašvaldības policijā saņemti 1843
izsaukumi no videonovērošanas inspektoriem, bet 2017. gadā – 1708, tad gan
2018., gan 2019. gadā izsaukumu skaits
bijis 1,5 tūkstoši.

Kameru tīkls aug arvien straujāk

Kā skaidro Dz.Skuja, kameru skaits
pilsētā pakāpeniski palielinās, tomēr to
ierīkošana prasa gan finanses, gan tehnisko nodrošinājumu. Vietās, kur notiek
remontdarbi un tiek uzstādītas komunikācijas, vienlaikus tiek paplašināts arī
pilsētas optiskais tīkls, kas ļauj pieslēgt
videokameras un nodrošina datu pārraidi. Turklāt ir jānodrošina arī elektrības
pieslēgums un attiecīgas jaudas serveru
tīkls, lai nodrošinātu vismaz trīs mēnešu
ilgu videoarhīva saglabāšanu. Kameru
izvietojums tiek plānots, pamatojoties
uz praktisko darba pieredzi, nosakot,
kuras vietas ir vairāk apmeklētas un ar
lielāku pārkāpumu iespējamību. Policijā
atklāj, ka, plānojot kameru izvietojumu,
tiek vērtēta vietas prioritāte. Izdalāmi
trīs plānošanas līmeņi: vietas ar augstu,
vidēju un zemu videonovērošanas nepieciešamības prioritāti. Augstāka prioritāte
ierasti ir vietām, kur uzturas daudz cilvēku, kur fiksēti pārkāpumi, vai vietām, kas
līdz šim nav bijušas kameru redzeslokā.
Pirms jaunu kameru uzstādīšanas ar

Pašvaldības policiju sadarbojas iestāde
«Pilsētsaimniecība», kas saskaņā ar
izstrādātu perspektīvo kameru izvietošanas plānu veic arī kameru uzstādīšanu
un uzturēšanu. «Pēc Loka maģistrāles,
Garozas ielas un depo mikrorajona
apkārtnes ielu rekonstrukcijas arī tur
tiks uzstādītas jaunas kameras,» stāsta
Dz.Skuja. Visā Loka maģistrāles garumā
būs 33 jaunas kameras, Rīgas ielā – 10,
bet Garozas, Neretas un Prohorova ielā
– kopumā 18 kameras. To izvietojuma
saskaņošana notiek ne tikai «uz papīra»,
bet arī apmeklējot objektus, vienojoties
par konkrētu kameras atrašanās vietu,
lai iegūtu maksimāli labu pārredzamību
uz apkārtējiem objektiem un lai tās
skata leņķi netraucētu dažādi šķēršļi,
piemēram, koki un to lapotnes, mājas,
ceļa zīmes, plakāti.
I.Feldmanis stāsta, ka gaidāmais kameru skaita pieaugums tiešā veidā saistīts ar kvalitatīvu tehnoloģiju pieejamību
un jaunās iespējas darbu ļauj veikt vēl
ātrāk un kvalitatīvāk: «Novērošanas centra pirmsākumos bija padsmit kameru,
kas toreiz šķita daudz, taču šobrīd attēla
kvalitāte jau ir pilnīgi cita. Piemēram, lielākajai daļai kameru ir nakts redzamība,
līdz ar to cilvēks tumsā nepazūd. Kvalitāte ļoti daudz ko dod, un, protams, darbu
atvieglo plašās tehnoloģiskās iespējas,
piemēram, video izvietojums ekrānā. Mēs
paši savos ekrānos izveidojam videorežģi,
teiksim, pa ielām rindā. Ja brauc mašīna,
atliek tikai pārslēgt uz nākamo kameru,
lai izsekotu kustībai. Programmu katrs
veido savai ērtībai. Ērti strādāt varam
arī ar lielo ekrānu, vērojot vietas, kurās
ierasti pārkāpumu ir vairāk vai kur biežāk pulcējas cilvēki. Ir arī arhīva monitors
un ekrāns, kur ik pēc piecām sekundēm
mainās kamera, lai redzam visu pilsētu.»

Pieredze palīdz pilnveidot darbu

Gan nelikumību atklāšanu, gan pilsētā
notiekošo procesu pārraudzību būtiski
uzlabojusi Pašvaldības policijas videonovērošanas centra apvienošana vienā
telpā ar POIC kontaktcentru, ļaujot
operatīvāk reaģēt problēmsituācijās. Apvienotajā telpā uzstādīti astoņi ekrāni ar
iespēju pievienot vēl. I.Feldmanis skaidro:
«Ja runājam par darbu sadalījumu, tad
krustojumi un satiksmes kustība pārsvarā ir POIC kompetence, taču ir reizes,
kad pamanām kaut ko pirmie. Mēs esam
vienā telpā, varam ātri nodot informāciju,
piemēram, par satiksmes negadījumiem.
Īpašu uzmanību pilsētai varam pievērst
arī, teiksim, vētru laikā, kad paredzami
lielāki bojājumi, kas jānovērš.»
Policijas darbinieki skaidro, ka centra
loma kārtības nodrošināšanā un darbinieku kompetence pierādījusies arī
dažādos pieredzes apmaiņas braucienos,
kuros dodas POIC pārstāvji, taču tieši
Pašvaldības policijas pieredze nereti ļāvusi tajos ilustrēt gan veiksmīgos dienestu
sadarbības virzienus, gan videonovērošanas centra nozīmi Jelgavas ikdienā.
Centrs turpina attīstību, ne vien pieaugot kameru skaitam, bet arī uzlabojot
novērošanas programmatūru, aizvadot
regulāras apmācības un izzinot jaunus
tehniskos risinājumus. I.Feldmanis,
atskatoties uz desmit gadiem darba,
vērtē, ka šajā laikā pieredzēta strauja
izaugsme un līdz ar to kāpusi arī darbinieku kompetence, taču galvenais
– augusi Jelgavas iedzīvotāju izpratne
par videonovērošanas lomu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā. «Tie cilvēki, kas
nepārkāpj noteikumus, no kamerām nebaidās – viņi izprot, ka tās ir viņu pašu un
citu drošībai. Pilnveidojot kameru tīklu,
mēs pilsētu ieraugām arvien plašāk, kas
nozīmē, ka notiekošajam varam izsekot
vēl labāk. Tas atspoguļojas gan izsaukumu skaitā, gan atklātajos noziegumos
un dažādās situācijās pilsētā, ko varam
veiksmīgi risināt, atbildīgajiem dienestiem savstarpēji sadarbojoties,» skaidro
I.Feldmanis.

Par atkritumu izvešanu klientiem
atgādina mobilā lietotne
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas komu
nālie pakalpojumi»
privātmāju un mazo
uzņēmumu īpašnie
kiem, kuri noslēguši
līgumu par atkritu
mu izvešanu, ievie
susi jaunu pakalpo
jumu – par atkritumu
izvešanu uzņēmums
informē ar mobilās
lietotnes «Jelgavas
komunālie pakalpo
jumi» starpniecību.
Līdz ar to īsziņu ar
atgādinājumu par
šķiroto atkritumu iz
vešanu uzņēmums
saviem klientiem
vairs nesūta.
Lai efektīvāk organizētu
darbu un reizē informētu
klientu, ka nākamajā dienā
tiks izvests stikla vai vieglā
iepakojuma konteiners, privātmāju un mazo uzņēmumu
īpašniekiem iepriekš tika sūtīta atgādinājuma īsziņa. «Šāds
atgādinājums ir ļoti labs palīgs
mūsu klientiem,» vērtē SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds, vienlaikus gan norādot, ka šādas īsziņas izsūtīšana ir maksas pakalpojums
un uzņēmumam tas nozīmē
papildu izdevumus. Lai samazinātu ikmēneša izmaksas,
uzņēmums izveidojis mobilo
lietotni, un tagad klienti par
atkritumu izvešanu tiek informēti ar tās starpniecību.
«Viedierīces ir kļuvušas par
neatņemamu mūsu ikdienas

sastāvdaļu. Arī mēs ejam līdzi
laikam, klientiem piedāvājot
savā viedtālrunī lejupielādēt
mobilo lietotni «Jelgavas komunālie pakalpojumi». Tajā
klienti var redzēt atkritumu
izvešanas grafiku, kā arī paši
izvēlēties to, kurā brīdī mobilā lietotne lai atgādina, ka
konkrētajā datumā tiks izvesti
atkritumi. Ja iepriekš ar īsziņu atgādinājām tikai par šķiroto atkritumu izvešanu, tad
šobrīd lietotne pieļauj uzlikt
atgādinājumu arī par sadzīves jeb nešķiroto atkritumu
izvešanu. Piemēram, kādam
ir ērtāk atgādinājumu saņemt
iepriekšējā vakarā, bet citam
– tieši atkritumu izvešanas
dienā agri no rīta, lai pirms
darba atkritumu konteineru
izstumtu ārpus sētas un mūsu
darbinieki varētu to iztukšot,»
stāsta A.Grīnfelds.
Līdz ar jauno kārtību kopš
jūnija ir pārtraukta atgādinājuma īsziņas izsūtīšana
klientiem par stikla vai vieglā
iepakojuma izvešanu.
Mobilajai lietotnei «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» jau
pieslēgušies vairāk nekā 900
klientu. A.Grīnfelds piebilst,
ka interesi par uzņēmuma
jauno pakalpojumu izrādījuši
arī kolēģi atkritumu apsaimniekotāji Vidzemē.
Uzņēmumā norāda, ka šobrīd par stikla šķirošanas atkritumu konteineru izvešanu
ir noslēgti 3125 līgumi, par
vieglā iepakojuma izvešanu –
2124, bet par sadzīves atkritumu izvešanu no privātmājām
un mazajiem uzņēmumiem
– ap 7000 līgumu.

Deviņi Jelgavas skolu absolventi
saņems simtgades stipendiju
 Ritma Gaidamoviča

Jau trešo gadu Finan
šu ministrija sadar
bībā ar Izglītības un
zinātnes ministriju un
VAS «Latvijas loto»
īsteno stipendiju at
balsta programmu
Latvijas vidusskolu
absolventiem, piešķi
rot 500 eiro stipendi
ju izcilniekiem. Šogad
to saņems 342 vidus
skolas absolventi visā
Latvijā, tostarp deviņi
jaunieši no Jelgavas
izglītības iestādēm.
Finanšu ministrija Pateicību simtgades izcilniekam jeb
vienreizēju 500 eiro stipendiju
piešķir izcilākajiem izglītības
iestāžu absolventiem, kurus
pieteikušas skolas. Atbalsts
talanta pilnveidošanai tiek
piešķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko
darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta
aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
500 eiro atbalsts izcilniekiem

iespējams, pateicoties Latvijas
iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS «Latvijas loto» rīkotajā Simtgades loterijā.
Simtgades stipendija šogad
piešķirta arī deviņiem Jelgavas
skolu absolventiem – jauniešiem, kuri ne tikai spējuši gūt
augstus panākumus mācībās,
bet bijuši arī sabiedriski aktīvi.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā stipendiju saņems
Ernests Kancēvičs, Jelgavas
Valsts ģimnāzijā – Mārtiņš
Jānis Dauģelis, Jelgavas 4.
vidusskolā – Marta Kozļenoka, Jelgavas 5. vidusskolā
– Vasiļisa Kotova, Jelgavas
6. vidusskolā – Karīna Vedļa,
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā – Māra Zekunde, Jelgavas Amatu vidusskolā – Elīna
Kiseļova, Jelgavas tehnikumā
– Egija Graudiņa, bet Jelgavas
Mūzikas vidusskolā – Darja
Grišina.
Finanšu ministrija informē,
ka Valsts kase stipendiju izmaksās līdz šā gada 31. jūlijam.
Jāpiebilst, ka 2019. gadā
simtgades stipendiju saņēma
desmit Jelgavas skolu absolventu.

3

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

Atjauno Alunāna muzeja
fasādes krāsojumu

Jelgavas Mākslinieku biedrība
izsludina konkursu
«Jelgavas dominante»
Jelgavas Mākslinieku biedrība izsludina
konkursu «Jelgavas dominante», kas veltīts
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
10 gadu atjaunotnes jubilejai.
Konkursa mērķis ir veidot mākslas darbus,
kas atspoguļo Jelgavas pilsētvides izaugsmi
un attīstību kā aktīvu mākslas centru dažādos vizuālās un lietišķās mākslas nozaru
veidos.
Mākslinieki savus darbus konkursam «Jelgavas dominante» aicināti iesniegt no 2020.
gada 18. līdz 25. septembrim Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī (Akadēmijas ielā
1, Jelgavā) darba dienās no plkst.10 līdz
18. Informācija par konkursa nolikumu un
iesniedzamajiem dokumentiem pieejama
Jelgavas Mākslinieku biedrības tīmekļvietnē
www.jelgavart.lv.
Konkursa balvu ieguvēji tiks paziņoti
izstādes «Jelgavas dominante» atklāšanā
2020. gada 2. oktobrī Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī Akadēmijas
ielā 1. Izstāde būs skatāma no 2. oktobra
līdz 30. novembrim.

Foto: Raitis Supe

 Emīls Rotgalvis

Ādolfa Alunāna memo
riālā muzeja ēkai šobrīd
tiek atjaunota fasādes
un tās elementu krāsa,
un tas tiek darīts pirmo
reizi kopš vērienīgās
muzeja restaurācijas
2011. gadā.
Darba procesā koka fasāde tiek
attīrīta, apstrādātas potenciāli
problemātiskas vietas, piemēram,
kur dēļos parādījies mitrums,
sveķi zaru vietās, un atjaunots
krāsojums. Tīrīti tiek arī fasādes
metāla elementi – skārda palodzes
un notekcaurules. Ēka saglabās
līdzšinējo gaiši brūno fasādes krāsu, sarkanās apmales un durvis.
Ēkas Filozofu ielā 3 krāsojums
tiek atjaunots pirmo reizi kopš tās
restaurācijas, kas noslēdzās 2011.
gadā. Tad pilnībā tika nomainīta
liela daļa ēkas konstruktīvo ele-

mentu, vienlaikus izremontējot
telpas un papildinot ekspozīcijas.
«2011. gadā Ādolfa Alunāna
memoriālo muzeju restaurēja,
piesaistot Norvēģijas finanšu
līdzekļus – Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta individuālā projekta «Ādolfa Alunāna
memoriālā muzeja pakalpojumu
dažādošana un koka ēkas restaurācija» finansējumu. Projekta
nosacījumi paredzēja, ka 10 gadu
garumā katru gadu jāuzkrāj
noteikta summa jeb 3656 eiro
objekta uzturēšanai. Uzkrājums
šobrīd nedaudz pārsniedz 20 000
eiro, tādēļ pieņēmām lēmumu
atjaunot fasādes krāsojumu, kas
šo gadu laikā bija jūtami izbalējis,»
skaidro Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja
vadītāja Gita Grase. Būvdarbus
veic SIA «Bekoteka», un līguma
summa ir 14 351,52 eiro.

Ā.Alunāna memoriālā muzeja
ēkā latviešu teātra tēvs dzīvojis
divus pēdējos dzīves gadus – no
1910. līdz 1912. gadam, bet viņa
ģimene – līdz 1926. gadam. Tajā
atrodas viņa radošais mantojums
un ģimenes sadzīves priekšmeti.
Pateicoties mazdēlam Ādolfam
Švānbergam, muzejā ir vairāk
nekā tūkstotis oriģinālpriekšmetu. Ideja par muzeja ierīkošanu
radās 20. gadsimta 60. gadu
beigās, tuvojoties teātra tēva 120.
jubilejai, un tas kā Tautas teātra
uzturēts sabiedriskais muzejs
tika atklāts 1968. gadā. Drīz
pēc tam kļuva skaidrs, ka teātra
dalībnieki nespēj pašu spēkiem
muzeju uzturēt un tam ir jāmaina
statuss. 1978. gadā pilsētas vadība
atbrīvoja ēku, un tā pārtapa par
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja filiāli, tika veikts
kapitālais remonts. Tagadējā
izskatā apmeklētājiem no jauna
muzejs vēra durvis 1988. gadā.

Pirmajā pusgadā Jelgavā
reģistrēti 360 jaundzimušie
 Ritma Gaidamoviča

Šā gada pirmajā pus
gadā Jelgavā reģistrē
ti 360 jaundzimušie,
kas ir par 34 bērniem
vairāk nekā attiecīga
jā periodā pagājušajā
gadā, liecina Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļas
statistika.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska
informē, ka visvairāk jaundzimušo reģistrēti maijā – 74. Janvārī reģistrēts 71 bērns, aprīlī
un jūnijā – katrā 62, martā – 47,
bet februārī – 44 jaundzimušie.
Pērn pirmajā pusgadā Jelgavā
reģistrēti 326 jaundzimušie, bet
2019. gadā kopā – 701. Šogad
populārākie vārdi meitenēm ir

Marta, Sofija, Estere, Alise un
Šarlote, bet zēniem – Roberts,
Olivers, Ralfs, Rūdolfs, Daniels
un Jēkabs.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas statistika vēsta, ka pirmajā
pusgadā veiktas 485 miršanas
fakta reģistrācijas: janvārī 91,
februārī 62, martā 86, aprīlī 88,
maijā 84, jūnijā 74. Pērn pirmajā
pusgadā reģistrēti 424 miršanas
fakti, bet 2019. gadā kopā – 841.
Salīdzinājumā ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu šogad
pirmajā pusgadā samazinājies
noslēgto laulību skaits. No janvāra līdz jūnijam pilsētā noslēgtas
158 laulības, bet pērn šajā periodā – 190. D.Pavlovska spriež, ka
šo statistiku ietekmējusi valstī
izsludinātā ārkārtējā situācija,
kad laulību ceremonijās drīkstēja
piedalīties tikai jaunais pāris ar

diviem lieciniekiem un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks. «To
apliecina arī dati – ja martā un aprīlī reģistrētas 23 laulības un maijā 25, tad pēc ārkārtējās situācijas
atcelšanas jūnijā – jau 43,» stāsta
nodaļas vadītāja, piebilstot, ka 33
bijušas izbraukuma laulības, kas
reģistrētas ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas. Vienlaikus šajā periodā
vairāk nekā uz pusi salīdzinājumā
ar attiecīgo laika periodu pērn
sarucis šķirto laulību skaits – no
janvāra līdz jūnijam šogad šķirtas
64 laulības, bet pirmajos sešos
mēnešos pērn – 136.
2020. gada pirmajos sešos mēnešos ir sagatavotas un Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai
nosūtītas 14 vārda, uzvārda maiņas lietas, pērn sešos mēnešos
nosūtītas 27 lietas.

Higiēnas centrs darbojas kā ierasts
 Karīna Lukaševiča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde informē, ka
Higiēnas centrs Pulkve
ža Oskara Kalpaka ielā
9 sniedz pakalpojumus
ierastajā kārtībā.
Trūcīgām un maznodrošinātām
personām un viņu bērniem, kā arī
atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti

tiek nodrošināta iespēja izmantot
dušas, veļas mazgāšanas un veļas
žāvēšanas pakalpojumu.
Uzrādot derīgu trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusu apliecinošu izziņu, pensionāra vai invaliditātes apliecību,
personām tiek piedāvāts veļas
mazgāšanas līdzeklis, kas iekļauts
pakalpojuma cenā, taču netiek
nodrošināti personiskās higiēnas
līdzekļi (piemēram, ziepes, šampūns, dvielis un čības).

Līdz 30 minūšu dušas pakalpojums personai, tajā skaitā
bērnam, maksā 1 eiro, līdz 5
kilogramu veļas mazgāšana –
1,50 eiro, līdz 6 kilogramu veļas
žāvēšana – 0,60 eiro.
Higiēnas centra darba laiks:
pirmdienās no pulksten 8 līdz 18 ar
pārtraukumu no pulksten 12 līdz
13, no otrdienas līdz ceturtdienai
no pulksten 8 līdz 16 ar pārtraukumu no pulksten 12 līdz 13,
piektdienās no pulksten 8 līdz 12.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums
sazināties ar Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītāju Māri Branci pa e-pastu maris.brancis@
inbox.lv. Pirms darba iesniegšanas lūdzam
sazināties ar Lauru Strēli pa tālruni 63005453
vai e-pastu laura.strele@tornis.jelgava.lv.

Jelgavas Centra pamatskola turpina
uzņemt audzēkņus 1.–8. klasē
2020./2021. mācību gadam.
Pieteikties klātienē skolā Uzvaras ielā 10
katru darba dienu no pulksten 9 līdz 15.
Iesniedzamie dokumenti –
iesniegums (uz skolas veidlapas),
liecība, dzimšanas apliecība, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments.
Tālrunis informācijai – 63022256.

Meklē darbu
Palīgstrādnieks, varu palīdzēt saimniecības darbos.
T.25253761.
Podiņkrāšņu, plīšu meistars meklē darbu. T.24905173.
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Piedāvā darbu
IK «Kanto» (reģ.Nr.53602014731)
aicina darbā pavāra palīgu(-dzi)
SAC «Zemgale» Ozolniekos, Skolas ielā 9. Maiņu darbs. Pieteikties pa e-pastu zl19@inbox.lv vai
tālruni 29242263.

Pateicība
Izsaku pateicību Jelgavas pilsētas
slimnīcas Neiroloģijas nodaļas
kolektīvam un jo īpaši ārstei Astrai Bērziņai par mana tēta Modra
operatīvo un sekmīgo ārstēšanu,
kā arī par laipno un iejūtīgo
attieksmi.
Meita G.Matisa

Līdzjūtība
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N.Dzirkale)
Skumju brīdī esam kopā ar Ediju
Mercu, brāli Jāni aizsaulē pavadot.
Pašvaldības īpašumu
pārvaldes kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
ŅINA BURJAKOVA (1927. g.)
JURIS VICKOPS (1950. g.).
Izvadīšana 16.07. plkst.16 Meža 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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Šonedēļ brīvdabas koncertzālē «Mītava» pašvaldība
sumināja konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts
2020» uzvarētājus un laureātus. Paldies teikts 34
objektu saimniekiem – jelgavniekiem, kuri ar savu
izpratni, darbu un ieguldījumu ne tikai padarījuši
skaistāku tuvāko apkārtni, bet arī devuši ieguldīju
mu kopējā pilsētas tēla veidošanā.
«Jelgavnieki iegulda lielu darbu dārzu, balkonu un
citu apzaļumoto teritoriju uzturēšanā. Šķiet, kaimiņi
arī cits citu iedvesmo. Varbūt tā ir veselīga sāncensī
ba, bet pilsētvidei un apkārtnes iedzīvotājiem tas no
teikti ir ieguvums. Piemēram, daudzdzīvokļu nams
Zvejnieku ielā 15 – gandrīz katrs balkona īpašnieks
ir apzaļumojis savus pāris kvadrātmetrus, kopumā
veidojot fantastisku visas mājas tēlu. Uzteicami arī
vairāki daudzdzīvokļu namu pagalmi, kuros iedzīvo
tāji, rīkojot talkas, ir iekopuši teritoriju paši savam
priekam. Tas apliecina, ka arī daudzstāvu namu dzī
vokļu īpašnieki var būt saimnieki savā mājā,» atzīst
konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts 2020»
žūrijas komisijas locekle Jelgavas pilsētas pašvaldī
bas galvenā māksliniece Zane Vēvere.
Konkursa uzvarētāji un laureāti balvā saņēma
diplomu, dāvanu karti un suvenīrus ar Jelgavas
pilsētas simboliku, bet godalgotajiem privātmāju
saimniekiem un daudzdzīvokļu namu pārstāvjiem
tradicionāli pasniegts Jelgavas pilsētas karogs.

«Viss sākās ar vīra veidoto sētu – stabu gali palika tukši. Tā kā man patīk krāšņums, uzliku uz tiem puķu podus, bet šo
gad – arī grozus ar ziediem uz sētas. Vislielākais lepnums man ir par to, ka visas puķes ir pašas audzētas – oktobrī iesēju
un tagad priecājos par skaistumu. Ņemšanās gan bija liela, un darbs milzīgs. Dēls, kurš šobrīd dzīvo ārzemēs, ieraugot
savu istabu, apvaicājās, vai tur tagad ir siltumnīca. Pagalmā kopumā iestādīti kādi 300 puķu stādi, taču, audzējot pašai,
man tas sanāca daudz lētāk nekā tad, ja visus šos podus pirktu audzētavā,» stāsta Palu ielas 7. nama saimniece Kristīne
Bogdane. Sadzīvojot ar zemes vēžiem, kas visu izrakņā, ģimene radusi interesantu risinājumu dārzeņu dobei – tā izveidota
«Visas daudzdzīvokļu trīs līmeņos kastēs, kurās aug sīpoli, dilles, zemenes un citi augi. Par šo dobi galvenokārt rūpējas meita Vanesa. Saimniece
mājas apkārtnē ir pilnī lepojas arī ar jauno rožu dobi, ko bērni mammai uzdāvinājuši Mātes dienā. «Bērni lika izvēlēties 11 rozes, kuras pasūtījām
gi vienādas, tieši tāpēc no ārzemēm, un tieši šobrīd tās sāk ziedēt,» stāsta Kristīne, nosakot, ka kaimiņi jau vaicā: «Ko tu nākamgad izgudrosi?»
katru vasaru savā bal
konā ienesu košumu.
Bet šogad īpaši pacen
tāmies – ir tik patīkami
vasarā dienu iesākt ar
kafijas krūzi uz ziedoša
balkona,» saka Pērna
vas ielas 17 – 7 balkona
saimniece Egita Cimda
re, papildinot gan, ka
reizē tā ir liela atbildība,
jo karstajā laikā puķes
jālaista pat divas reizes
dienā un tās nemitīgi
jāpieskata – ja lietus,
puķu kastes tiek pārlik
tas balkona iekšpusē,
ja saulīte – pārceltas uz Strautu ceļa 30. namā «Jelgavas Vēstnesis» viesojās brīdī, kad Konkursā «Sakoptākais pilsētvides
ielas pusi. Turklāt Egitas saimnieks Andris Rodze atjaunoja krāsojumu sētai. Tas esot šīs objekts» pirmo reizi uzteikta māja Rogu
balkons ir 8,5 metrus vasaras lielais darbs. «Mums jau te nav nekā daudz – nopļauta ceļā 13b, kurā saimnieko Ainārs Strautnieks un Astra
garš. Saimniece cer, ka zālīte, kāda puķe sirdij –, tas taču ir obligātais minimums,» saka Bērziņa. Ainārs stāsta, ka mājā dzīvo tikai trešo gadu, tāpēc
viņas balkons iedves Andris. Viņš ar sievu Ilgu šajā mājā saimnieko no 1987. gada un labiekārtošana un apzaļumošana vēl ir procesā. «Manuprāt,
atzīst, ka gadu gaitā pagalms krietni mainījies. «Mājā vienmēr ir katram kārtīgam latvietim jāgādā par to, lai apkārtne būtu
mos arī kaimiņus.
darbs – zāles nopļaušana vien aizņem divas stundas, tāpat puķu sakārtota un ne tikai pašam ir patīkami, bet arī garāmgājēji
laistīšana. Bet pašiem ir prieks, ka viss apkārt ir skaists un sakārtots. atskatās. Un nav svarīgi, vai dzīvo galvenajā ielā vai pilsētas
Mums arī ļoti paveicies ar kaimiņiem gan blakus, gan ielas pretējā nomalē,» pārliecināts saimnieks, norādot, ka kopā ar sievu
vairāk nekā 2000 kvadrātmetrus plašo teritoriju cenšas
pusē. Viņu mājas arī ir ļoti krāšņas,» saka Ilga.
sakopt, cik nu vien tas iespējams.
Jau desmit

Konkursam pieteiktos objektus vērtēja Jelgavas domes priekšsē
dētāja vietnieks Jurijs Strods, pilsētas galvenā māksliniece Zane
Vēvere, pašvaldības ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, «Pil
sētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska, pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja un Sabiedrisko attiecību pārvaldes speciāliste Līga
Klismeta, galvenokārt lūkojot, vai skaistums ir redzams no ielas.
Sniega ielas 28. nama pagalmā viņus pārsteidza krāšņās rozes.
Saimniece Ļubova Lidija Buhbindere atklāj, ka viņas pagalmā aug
vairāk nekā 20 šķirņu rozes un desmit šķirņu peonijas. «Tas viss ir
izveidots aptuveni piecu gadu laikā. Man ļoti patīk ziedi, jo īpaši
rozes ar savu cēlumu. Jā, tās ir cimperlīgas, bet puķes gluži tāpat
kā cilvēki ir labi jāpabaro. Paēdis cilvēks taču ir laimīgs cilvēks, un
līdzīgi ir ar rozēm,» nosaka saimniece.

gadus Kārļa
Praula ielas 3.
namā, kur sa
vulaik dzīvoja
Latvijas Repub
likas Aizsargu
organizācijas
priekšnieks ģe
nerālis Kārlis
Prauls, saim
nieko Kaņe
poņu ģimene.
«No liela graus
ta lēnā garā būvējam savu pili. Krievu laikos šajā mājā bija daudz
dzīvokļu, bet šobrīd to apdzīvo tikai mūsu ģimene – es, vīrs, trīs
bērni un mana mamma,» stāsta saimniece Dace, atzīstot, ka, mek
lējot māju pilsētā, tieši šajā iemīlējusies, jo tai bijusi liela terase. «Tā
gan savu laiku bija nokalpojusi un šobrīd nojaukta, taču gribam
to atjaunot,» stāsta Dace, papildinot, ka šo gadu laikā arhīvos
centušies meklēt vēstures materiālus, lai uzzinātu ko vairāk par
K.Praulu, taču līdz šim tas nav rezultējies ar lieliem panākumiem.
Teritorijas apsaimniekošanā esot iesaistīta visa ģimene – bērni pa
zonām pļauj zāli, vīram uzticēti visi vīru darbi, bet rūpes par dobēm
un puķēm ir saimnieces atbildība. Viņa to sauc par relaksāciju.

Konkursā novērtēts Pulkveža Brieža ielas 14. nama iedzīvotāju ieguldījums vides sakārtošanā. «Viss apkārt redzamais – tā
pilnībā ir iedzīvotāju iniciatīva. Ja vēl pirms pāris gadiem ziedoši puķu podi bija piekārti tikai vienā mājas galā, šogad
līdzi pavilkušies iedzīvotāji visās kāpņu telpās. Puķu kastes un podi – tas ir iedzīvotāju veikums, par kuru arī katrs pats
tur rūpi,» saka Pulkveža Brieža ielas 14 iedzīvotājs un šīs mājas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības «Dakstiņi»
pārvaldnieks Juris Valdovskis. Apkārtējās vides sakārtošanai iedzīvotājiem izdevies piesaistīt arī pašvaldības finansē
jumu – pie daudzdzīvokļu mājas šogad izbūvēts stāvlaukums, ieklājot betona bruģakmeni 64 kvadrātmetru platībā,
iesēts zāliens un iestādīti košumkrūmi. Bet pērn pagalmā sakārtots iebraucamais ceļš un izbūvēts atkritumu konteineru
laukums. «Dakstiņi» arī pieteikušies «Altum» māju energoefektivitātes atbalsta programmai.

Nominācijā «Labākais sētnieks» šogad sumināta Ērika
Čabaka (no kreisās), kura rūpējas par Māras ielas 8. nama
pagalmu, Marija Rozaščenoka, kura kopj Rīgas ielas 55.
nama apkārtni, un Lilija Babiča, kuras pārziņā ir Raiņa ielas
3, 3a un Zemgales prospekta 4 pagalms.

«Esam Jelgavas uzņēmums, kurā strādā jelgavnieki, un ir
tikai likumsakarīgi, ka iesaistāmies apkārtējās vides sakār
tošanā. Kurš gan cits to darīs? Liela daļa iedzīvotāju noteikti
zina, cik lieli džungļi šeit bija, pirms izveidojām automazgā
tavu, bet nu apkārtne ir sakopta. Veidojot automazgātavu,
sapratām, ka pilsētā tās visas ir gandrīz vienādas. Lai atšķir
tos, blakus izbūvējām bērnu rotaļu laukumu, kuram apkārt
iestādījām košumkrūmus. Gribas, lai pie mums ir patīkami
uzkavēties,» saka automazgātavas «Ehrle» Rūpniecības ielā
20e pārstāve Baiba Ribaka.

Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

Mājā Sniega
ielā 54 saim
nieko Beķeru
ģimene, un
pagalma lep
nums ir rožu
ieskautā lape
ne. Ideju par
metāla kons
trukciju, kurai apkārt apaudzēt rozes, saimniece Ingūna Beķere pirms desmit gadiem
noskatījusi Rundāles pilī. «Safotografēju un teicu vīram: «Man tādu vajag pagalmā!»,»
stāsta Ingūna, piebilstot, ka rožu lapene izveidota desmit gadu laikā un ap to aug deviņas
dažādas rozes, bet visā pagalmā ir vairāk nekā 30 rožu stādu. Saimnieki par savu sakopto
dārzu uzslavu konkursā saņēmuši jau pirms desmit gadiem, bet pa šo laiku daudz kas
mainījies. «Katru gadu kaut ko pamainām, un jāatzīst, ka idejas špikojam arī pilsētas puķu
dobēs. Jelgavā ir interesanti apstādījumi, piemēram, pagājušajā gadā pilsētas dobēs pama
nījām dekoratīvās nātres un iestādījām tādas savā pagalmā,» piebilst Ingūnas meita Laine.

Agrāk

Agrāk

Tagad
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Tagad

Par sakoptāko daudzdzīvokļu mājas pagalmu atzīts pagalms Māras ielā 3. «Rūpes par
vidi sākas nevis ar vaimanāšanu par piesārņoto pasaules okeānu, bet gan ar praktisku
mazumiņu savu durvju priekšā. Kopš mājas nodošanas ekspluatācijā pirms apmēram 50
gadiem nekas netika darīts, lai uzlabotu apkārtējo vidi. Cilvēki tā bija pieraduši, jo tāds
bija padomju daudzdzīvokļu namu standarts. Pērn izveidojām mājas dzīvokļu īpašnieku
biedrību «Lielupes krasts 3», lai paši apsaimniekotu savu namu, un, neieguldot milzu
līdzekļus – tik vien kā iedzīvotāju iniciatīvu un vēlmi darboties –, šajā laikā daudz esam
paveikuši. Par mājas uzkrājumiem tās priekšā labiekārtots stāvlaukums, šobrīd remontējam
kāpņu telpas, esam nomainījuši ūdens caurules, mājas pagalmā izveidojuši puķu dobes,
kurās katrs iedzīvotājs var iestādīt, kādu puķi vēlas. Šī iemesla dēļ dobēs valda zināma
eklektika, bet tā ir radoša, jo dobes vizuāli nepārtraukti mainās. Vietā, kur iepriekš tika
novietotas automašīnas, uz gājēju celiņa, izveidojām atpūtas vietu ar diviem soliņiem
un puķu podiem. Paši smejam, ka atpūtas stūrītis mums ir pašapziņas celšanai,» stāsta
biedrības «Lielupes krasts 3» valdes priekšsēdētāja Inese Šulmane, papildinot, ka šovasar
pagalmā par pašu līdzekļiem uzstādīti velostatīvi, lai velosipēdi vairs nav jāslēdz pie stabiem
pagalmā. Bet nākamgad iedzīvotāji iecerējuši pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam,
lai sakārtotu iebraucamo ceļu mājas pagalmā. «Mēs ceram, ka ar savu piemēru varētu
iedrošināt citu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus – obligāti nav jāpiesaista fondi un līdzekļi,
jāalgo ainavu arhitekts un jāiegādājas dārgi konteinerstādi, lai izveidotu perfekto dobi. Ir
vienkārši jādara!» tā I.Šulmane. Jāpiebilst, ka šajā mājā ir 74 dzīvokļi.
Šogad konkursā uzteikts veikals «Baltais» Lietuvas
«Ko tad citu visu vasaru darīsi? Tagad šosejā 52. «Rūpes par vidi vairāk nekā 20 gadu bija
vismaz ir par ko rūpēties!» smaidot uzņēmusies mana mammīte, un to viņa ieaudzi
nosaka 2. līnijas 3b saimnieki Gints nājusi arī manī. Pati braucu uz dārzniecību, pērku
un Eva, kuri balvu šajā konkursā sa stādus, stādu,» atzīst veikala vadītāja Eva Brante,
ņēmuši pirmo reizi. Iespējams, viņu papildinot, ka, izvēloties apstādījumus, vienmēr
nams pamanīts tāpēc, ka pirmo gadu vadās pēc sajūtām. «Es nezinu puķu nosaukumus
saimnieki puķu kastes izlikuši sētas – vienkārši ieeju dārzniecībā, skatos, kas man patīk,
ārpusē – sārtās begonijas piesaista un to arī ņemu,» tā Eva, priecājoties, ka ģimenes
uzmanību. Kaut arī galvenokārt tas rūpes par apkārtni novērtē arī citi.
tiek darīts, lai pašiem prieks, apkār
tējo atzinība un apziņa, ka arī citiem
patīk, sniedz gandarījumu,» saka Eva.
Gints gan smejoties teic, ka necenšas
sacensties, bet šķiet, ka visa 2. līnija
ar katru vasaru kļūst košāka un pa
manāmāka.

«Nāku no pedagogu ģimenes
un arī pati esmu skolotāja,
kurai audzēkņi regulāri
dāvina ziedus. Man ļoti
patīk sev apkārt veidot
skaistu vidi un rūpēties
par ziediem. Šajā dzīvoklī
ar ģimeni dzīvojam tikai
gadu, tāpēc viss ir tikai sāku
ma stadijā. Rūpes par ziediem
uz balkona ir kā atpūta un
sagādā milzīgu prieku. Jauki,
ka to novērtē arī apkārtējie,»
atzīst balkona Mātera ielā 33 – 7
saimniece Edīte Kivila.
KONKURSĀ «SAKOPTĀKAIS PILSĒTVIDES
OBJEKTS 2020» APBALVOTIE
Nominācijā «Sakoptākais uzņēmums»
Laureāti: Ilvas Koškinas privātprakse (Māras iela 1 – 40),
«Alauda nams» (Zemgales prospekts 9), DUS «Kool Jelgava
1» (Lietuvas šoseja 2a), SIA «Novators» automazgātava
«Ehrle» (Rūpniecības iela 20e), IK «Juro» veikals «Baltais»
(Lietuvas šoseja 52).
Nominācijā «Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms»
Uzvarētāji: Māras iela 3, Satiksmes iela 53, Zvejnieku iela
15, Pulkveža Brieža iela 14.
Nominācijā «Labākais sētnieks»
Uzvarētāji: Ērika Čabaka, Lilija Babiča, Marija Rozaščenoka.
Nominācijā «Zaļākais daudzdzīvokļu mājas
lodžijas vai balkona noformējums»
Uzvarētāji: Mātera iela 33 – 7, Mātera iela 31 – 89, Pērnavas
iela 17 – 7, Puķu iela 3 – 52, Dobeles iela 13 – 6.
Nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija»
Uzvarētāji: Sniega iela 54, Sniega iela 28, Palu iela 7, Rogu ceļš
13b, Vangaļu ceļš 5, 2. līnija 3a, 2. līnija 3b, Palu iela 18, Kārļa
Praula iela 3. Laureāti: Smilšu iela 49, Romas iela 80, Spāru iela
54, Celtnieku iela 31, Zemītes iela 4, Ķeguma iela 28, Zileņu iela
69, Robežu iela 21, Sarmas iela 1, Strautu ceļš 30, Strautu ceļš 38.
Konkursa uzvarētāji, kuri nevarēja ierasties uz noslēguma
pasākumu, lūgti zvanīt pa tālruni 63005558, lai vienotos par
balvas saņemšanu.

«Tas ir mans hobijs un reizē izaicinājums, jo
katru gadu gribas kaut ko jaunu, lai ir vai
rāk, košāk. Šogad, šķiet, īpaši pacentāmies.
Mūsuprāt, visa Jelgava ir ļoti skaista, tāpēc
nevaram atpalikt. Un tas nekas, ka esam
mazliet nost no centra, tāpat šeit kustība
ir diezgan liela un mūsu radīto redz arī
citi,» atzīst Ķeguma ielas 28. nama puķu
pavēlniece Vita Nagle. Saimniece atklāj,
ka rūpējas ne tikai par savas sētas priekšu,
bet arī par grāvīti un teritoriju pāri ceļam.
«Grāvītī iebūvēja caurules, taču, lai smukāk,
mēs tās nostiprinājām ar akmeņiem – vīrs
divas nedēļas mūrēja,» stāsta Vita.
Atzinību konkursā šogad saņēma pērn
Jelgavā darbu sākusī degvielas uzpildes
stacija «Kool» Lietuvas šosejā 1. «Liels
paldies vērīgajam un drosmīgajam
klientam, kas mūs pieteica konkursā. Sa
koptai videi, pārdomātiem un izsvērtiem
risinājumiem jebkuras būves apkārtnē ir
liela nozīme. Taču tikpat svarīgi ir ikdienā
rūpēties par savas vides uzturēšanu,
organizēt ikdienas uzkopšanu, laicīgi
pamanīt un novērst kādas radušās nepil
nības, un par to rūpējas mūsu darbinieki.
Prieks, ka viņu darbs novērtēts,» saka
uzņēmuma pārstāve Diāna Muceniece.

Par Jelgavā ziedošāko daudzdzīvokļu māju noteikti var saukt Zvejnieku ielas 15. namu – pirms
desmit gadiem tur izcēlās tikai Ernas kundzes balkons ēkas 1. stāvā, bet nu uzziedējuši dau
dzi balkoni un teritoriju papildina pašu iedzīvotāju veidotas puķu dobes. Galvenās rūpes par
puķu dobēm uzņēmušās divas mājas iedzīvotājas – Ļubova Sarkisova (13. dzīvoklis) un Dace
Kolmane (10. dzīvoklis), bet ar ziediem palīdzējusi arī Ernas kundze (5. dzīvoklis). «Savulaik
mums bija dārznieks, kurš rūpējās par teritoriju, bet šobrīd viss ir uz mūsu pašu pleciem. Man
jau kaimiņi ir teikuši: «Kam tev tas vajadzīgs? Sēdi savā balkonā un baudi tā skaistumu!» Taču
es gribu dzert kafiju un redzēt, ka ne tikai mans balkons ir krāšņs, bet arī apkārtne ir sakopta
un skaista. Man patīk rūpēties par vidi, un priecē, ka katru gadu arvien vairāk balkonos parā
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš un no apbalvoto personīgā arhīva dās ziedi. Gribas ticēt, ka mēs cits citu iedvesmojam uz labiem darbiem,» atzīst Ļ.Sarkisova.
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Latvijas sieviešu futbola līgā
debitē arī Jelgavas komanda
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies jaunā Latvijas sie
viešu futbola 1. līgas sezona,
kurā šogad debitē futbola
kluba «Jelgava» sieviešu ko
manda. Sestdien, 11. jūlijā,
jelgavnieces FK «Jelgava»
bāzē Kārklu ielā 6 aizvadīja
pirmo mājas spēli, kurā savā
laukumā ar rezultātu 3:2 uz
varēja komandu «Gulbene/
ZAFC». Nākamā mājas spēle
jelgavniecēm notiks 25. jūlijā.
«Šī ir pirmā sezona, kad mēs kā patstāvīga komanda pārstāvam futbola klubu
«Jelgava» sieviešu 1. līgas čempionātā.
Vairākus gadus startējām kā Jelgavas
un Iecavas apvienotā komanda, taču
mums pievienojās jaunas spēlētājas, un
nolēmām, ka esam diezgan pašpietiekamas, lai izveidotu atsevišķu komandu,»
stāsta FK «Jelgava» sieviešu komandas
trenere Anna Poņatovska, norādot,
ka lielākā daļa meiteņu futbolu spēlē
divus trīs gadus, dažas četrus, bet ir arī
jaunās spēlētājas, kuras ar šo sporta
veidu nodarbojas tikai pusgadu. Šobrīd
komandā ir 17 vietējās spēlētājas, sešas
no citām pilsētām, kā arī viena leģionāre.
«Mums ir pievienojusies spēlētāja no
Hondurasas. Viņa šobrīd studē Jelgavā,
līdz ar to meitenēm ir arī angļu valodas
prakse un pieredzes apmaiņa,» papildina
A.Poņatovska.
Pirmo spēli jelgavnieces izbraukumā
aizvadīja pret SK «Super Nova», ciešot
zaudējumu 8:1. «Ar pirmās spēles rezultātu nevaram lepoties, taču pretim mums
stājās spēcīgas līderes – šīs
meitenes pagājušajā sezonā bija labāko četriniekā,
turklāt komandā ir arī
Latvijas izlases spēlētājas,» stāsta trenere. Pirmā
mājas spēle notika aizvadītajā sestdienā Kārklu ielā
6, kur mūsu futbolistes
ar rezultātu 3:2 uzvarēja
pretinieces no Gulbenes.
Jelgavas komandas trenere A.Poņatovska vērtē, ka
šajā spēlē mūsu meitenēm

tiešām palīdzēja mājas sienas un līdzjutēji. «Šīs bija nezināmas pretinieces, jo arī
Gulbenes komanda čempionātā piedalās
pirmo gadu. Kaut arī mēs pirmās iesitām
vārtus, pretinieces nepadevās, un tikai
pēdējā spēles minūtē mums izdevās iesist
trešos vārtus un izcīnīt uzvaru,» stāsta
trenere. Pēc aizvadītām divām spēlēm
Jelgavas komanda ierindojas 8. vietā no
13. Nākamā spēle, kas notiks izbraukumā, jelgavniecēm ir svētdien, 19. jūlijā,
pret Liepājas Futbola skolas komandu.
Latvijas sieviešu futbola 1. līgas
čempionātā sacenšas 13 vienības, kuras
aizvadīs viena apļa turnīru. Runājot par
Jelgavas sieviešu komandas mērķiem,
trenere saka: «Noteikti nebūs tā – izejam un uzvaram! Galvenais šosezon
ir komandai saspēlēties un progresēt
kopumā, kā arī gūt pieredzi, startējot 1.
līgas čempionātā. Taču globālāks plāns
noteikti ir saglabāt esošās komandas
kodolu un nākamajai sezonai piesaistīt
vēl vairāk meiteņu.» Interesentes aicinātas sazināties ar treneri, zvanot pa
tālruni 29870802 vai rakstot sociālajā
tīklā «Instagram» (fk_jelgava_girls).
«Jūtam, ka līdz ar sieviešu futbola attīstīšanos pasaulē un Latvijā palēnām tiek
lauzts stereotips, ka futbols ir vīriešu
sporta veids. To apliecina arī fakts,
ka Jelgavas futbola skolā ir izveidota
meiteņu grupa – tajā šobrīd trenējas 15
meitenes, kuras dzimušas no 2007. līdz
2011. gadam. Mainījusies arī vecāku
attieksme – ja pirmajā treniņā vecāki
atveda savu meitu un teica, ka viņa tik
ļoti grib spēlēt futbolu, bet paši to īsti
neatbalsta, tad šobrīd vecāki ir pavilkušies līdzi,» stāsta trenere.
Foto: no FK «Jelgava» arhīva

Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

Jauns Jelgavas rekords
200 metru skrējienā
 Ritma Gaidamoviča

Āra sacensību sezonu veik
smīgi uzsākuši Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) audzēkņi.
«Sportland» kausa posmā
jelgavniece Māra Anna
Zīverte, izcīnot sudraba
medaļu 200 metru skrē
jienā 35 dalībnieču kon
kurencē, sasniedza jaunu
personīgo rekordu, kas
reizē ir Jelgavas rekords
U-20 grupā meitenēm. Bet
Maksims Korotkovs iegu
va bronzas medaļu lodes
grūšanā. Jau sestdien, 18.
jūlijā, abi jaunieši un vēl
astoņi BJSS vieglatlēti star
tēs «Sportland» kausā, kas
vienlaikus būs arī Jelgavas
čempionāts vieglatlētikā
un Ulda Samsona balvas
izcīņa diska mešanā. Sa
censības notiks Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC).
Otrais «Sportland» kausa posms
Saldū norisinājās 5. jūlijā – tās bija
pirmās šīs sezonas vieglatlētikas
sacensības ārā un pulcēja vairāk
nekā 600 dalībnieku, tostarp BJSS
sportistus.
Sudraba medaļu 200 metru skrējienā sievietēm ar rezultātu 24,48
sekundes izcīnīja M.A.Zīverte. Tas
sportistei ir jauns personīgais rekords, kā arī ceturtais augstvērtīgākais sacensību rezultāts. Līdz ar
šo rezultātu labots Jelgavas rekords
U-20 grupā meitenēm 200 metros, ko
pagājušajā gadā 26. jūnijā uzstādīja
pati M.A.Zīverte – iepriekšējais rekords bija 24,52 sekundes. Sportiste
spriež, ka rezultātu ietekmēja tas,

Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkne Māra Anna
Zīverte pirmajās sezonas
āra sacensībās laboja savu
personīgo rekordu 200 met
ru skrējienā, distanci veicot
24,48 sekundēs. Tas šobrīd
ir arī Jelgavas rekords U-20
grupā meitenēm.
Foto: Latvijas Vieglatlētikas
savienība/Guntis Bērziņš
ka sacensībās startēja arī Latvijas šā
brīža labākā sprintere Sindija Bukša
– gribējies turēties līdzi līderei. Jāpiebilst, ka S.Bukša arī uzvarēja 200
metru distancē ar rezultātu 24,07
sekundes. Šajā distancē startēja
35 sportistes. «Patiesībā rezultāts
ir pārsteidzoši labs, ņemot vērā
ārkārtējo situāciju, kad nevarēja
notikt pilnvērtīgi treniņi. Māra Anna
galvenokārt strādāja patstāvīgi.
Jāatzīst, ka pirmajos simts metros
viņa ļoti labi turēja līdzi Sindijai, bet
pēc tiem tomēr pietrūka izturības.
Taču ātrums ir labs, un ceram, ka
šosezon arī rezultāti būs labi,» atzīst
M.A.Zīvertes trenere Laila Nagle,
papildinot, ka šosezon Māra Anna
startēs tikai sprinta distancēs.
Bronzas medaļu lodes grūšanā
vīriešiem izcīnīja BJSS sportists
M.Korotkovs. Viņš lodi raidīja 11,79

metrus tālu. Šajā disciplīnā startēja
pieci dalībnieki. «Maksims vēl ir
juniors, bet sacensību šogad nav
daudz, tādēļ startējam, kur vien iespējams. Šajā kausā viņš sacentās ar
pieaugušajiem, grūžot par kilogramu
smagāku lodi, nekā viņa vecumam
paredzēts. Rezultāts nav izcils, un
var redzēt, ka ārkārtējās situācijas
laikā svara zāļu slēgšana ir atstājusi
iespaidu uz fizisko sagatavotību,
taču centīsimies visu atgūt,» stāsta
trenere.
Nākamais «Sportland» kauss notiks jau šajā nedēļas nogalē – 18. jūlijā
ZOC stadionā vieglatlētikas sacensības aizvadīs gan jaunieši, gan pieaugušie. Vienlaikus šis būs Jelgavas
čempionāts vieglatlētikā. Vēl sportisti
cīnīsies par trenera U.Samsona balvu
diska mešanā pieaugušajiem. Sacensības sāksies pulksten 12.

Latvijas Futbola federācija: «ZOC futbola
Šovasar nakts pusmaratons nenotiks laukums atbilst visām Virslīgas prasībām»

 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā kopējo situāciju
valstī un pasaulē, Jelgavas
nakts pusmaratons, kas bija
paredzēts 25. jūlijā, šogad
nenotiks – tas tiek pārcelts uz
2021. gadu, informē Jelgavas
Sporta servisa centrs.
Skriešanas seriāla «Skrien Latvija»
organizatori kalendārā ieviesuši izmaiņas, atceļot vai pārceļot vairākus seriāla
posmus. Arī Jelgavas nakts pusmaratons,

kas bija plānots šā gada 25. jūlijā, pārcelts
 Ritma Gaidamoviča
uz 2021. gadu.
Interesenti, kuri jau samaksājuši
Atsākoties aktīvajai futbo
dalības maksu kādā no atsevišķiem skriela sezonai, SIA «Zemgales
šanas seriāla posmiem, varēs piedalīties
Olimpiskais centrs» (ZOC)
skriešanas seriāla sacensībās nākamgad.
pastiprinātu uzmanību pie
Arī iegādātais abonements būs derīgs nāvērš dabiskā seguma futbola
kamgad. Dalībnieku reģistrācija Jelgavas
laukuma zāliena uzturēša
nakts pusmaratonam, izmantojot Jelganai – katru dienu futbola
vas pašvaldības piedāvātās bezmaksas
laukumu apseko agronoms,
kvotas, tiks anulēta.
pārbaudot zāliena mitruma
Līdz ar izmaiņām skriešanas seriāla
līmeni, un tas tiek pļauts ik
norisē Sporta servisa centrs šogad pilpēc dienas, lai nodrošinā
sētas skrējēju komandu nekomplektēs.

Svētdien – fotoorientēšanās
 Ritma Gaidamoviča

Grupa Jelgavas regbistu
sadarbībā ar regbija klubu
«Mītava» svētdien, 19. jūlijā,
pulksten 16.30 aicina iepazīt
Jelgavu sportojot un organizē
fotoorientēšanos. Dalība ir
bez maksas, un komandām
jāpiesakās līdz 18. jūlija pulk
sten 12.
RK «Mītava» menedžere Kristīne Bulkovska stāsta, ka fotoorientēšanās pasākumā var piedalīties ikviens jelgavnieks
ar ģimeni vai draugiem, kurš svētdienas
vakaru vēlas pavadīt aktīvi. Lai piedalītos, jāizveido komanda 2–6 dalībnieku
sastāvā, turklāt tajā jābūt pārstāvētiem
abiem dzimumiem. Sacensībām jāpiesakās līdz 18. jūlija pulksten 12 pa tālruni
26176748 vai e-pastu info@rkmitava.
lv, norādot komandas dalībnieku skaitu,

pieteicēja tālruņa numuru un komandas
nosaukumu.
Dalībniekiem jāņem vērā, ka pārvietoties distancē drīkst tikai kājām,
izņēmums ir mazuļi ratiņos vai cilvēki
ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslā. Ar
sacensību nolikumu var iepazīties RK
«Mītava» feisbuka lapā.
Tikšanās – pie Zemgales Olimpiskā
centra pulksten 16.30, bet starts tiks
dots pulksten 17. Distances garums ir
aptuveni septiņi kilometri, meklējot kontrolpunktus Jelgavas pilsētā. Noslēgumā
tiks apbalvota ātrākā un atraktīvākā
komanda, bet pārsteiguma balvu saņems
jaunākais dalībnieks.
Fotoorientēšanās notiks, īstenojot
Jelgavas pilsētas pašvaldības jauniešu
iniciatīvas programmā «Jaunieši var»
atbalstīto projektu. To organizē jauniešu grupa – regbija spēlētāji Adrians
Bulkovskis, Edvards Beņķis un Alens
Bulkovskis – sadarbībā ar RK «Mītava».

tu nemainīgi labu zāliena
kvalitāti.

Par ZOC futbola laukuma kvalitāti
klātienē šosezon jau vairākas reizes ir
pārliecinājušies arī Latvijas Futbola federācijas (LFF) Infrastruktūras nodaļas
pārstāvji. LFF preses sekretārs Viktors
Sopirins stāsta, ka laukums apsekots
pirms futbola Virslīgas sākuma, tā
licencēšanas procesa gaitā, kā arī pirms
katras FK «Jelgava» mājas spēles.
Jāpiebilst, ka FK «Jelgava» Virslīgas
mājas spēles aizvada ZOC stadionā.
«Komisija šovasar secinājusi, ka ZOC
dabiskā seguma laukuma kvalitāte
atbilst visām Virslīgas prasībām. Tas
ir sakopts, zāliens nopļauts, vienmēr
ar FIFA starptautiskajām prasībām
atbilstošu marķējumu un vārtu konstrukcijām. Tāpat vienmēr ir sakārtota
tehniskā zona jeb rezervistu soliņi un
palīgtelpas, piemēram, ģērbtuves,» stāsta V.Sopirins. Viņš akcentē, ka laukuma
kvalitāti pirms katras Virslīgas spēles
novērtē LFF tiesnešu brigāde, LFF
tiesnešu inspektors un LFF delegāts,

Foto: Raitis Supe
turklāt federācijas Infrastruktūras
nodaļa šobrīd strādā arī pie Latvijas
futbola laukumu kopšanas centralizētā
žurnāla izveides, lai nākotnē vēl sekmīgāk monitorētu un sniegtu padomus
futbola infrastruktūras uzturētājiem
attiecīgajos jautājumos.
«Dabiskā seguma futbola laukums
šovasar ir ļoti labā stāvoklī. Ārkārtējās
situācijas laikā zāliens tika nomēslots,
un, ņemot vērā to, ka bija aizliegtas
jebkādas sportiskās aktivitātes, zāle
pēc ziemas labi atkopās. ZOC futbola
laukums ir aprīkots ar automātisko
laistīšanas sistēmu, un katru dienu
laukumu apseko agronoms, lai pārbaudītu zāliena mitruma līmeni. Ja
tas ir zems, tad galvenokārt naktī tiek
iedarbināta laistīšanas sistēma. Protams, atbildīgais laukuma pārzinis arī
seko līdzi laika prognozei un, plānojot
laistīšanu, vadās pēc tās,» stāsta ZOC

valdes loceklis Armands Ozollapa. Viņš
norāda, ka laukuma zāliens tiek pļauts
ik pēc dienas. «Lai pēc pļaušanas zāle
nebūtu jāgrābj, zāliens tiek pļauts katru
otro dienu, līdz ar to katrā reizē tiek
nopļauti tikai daži milimetri, kas paliek
uz laukuma kā dabiskais mēslojums,»
stāsta A.Ozollapa.
Viņš papildina: lai nodrošinātu zāliena kvalitāti, ne mazāk svarīgi ir tas,
ka šogad atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem dabiskā seguma laukums ZOC
tiek izmantots tikai «Optibet» futbola
Virslīgas spēlēm, bet ne treniņiem, tādējādi tam ir mazāka noslodze. «Pirms
katras Virslīgas spēles ZOC speciālisti
arī atjauno futbola laukuma marķējumu,» piebilst A.Ozollapa. Viņš uzsver,
ka galvenie dabiskā seguma laukuma
kvalitātes rādītāji ir zāliena vizuālais
izskats, zāles garums, laukuma līdzenums – lai tajā nav bedrīšu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes aicina darbā
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS(-AS)
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas
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 grupā un izglītības iestādē.
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

• sadarboties ar pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu, grupu
personālu un vecākiem izglītojamo peldētapmācības, veselības un
vispārējās attīstības veicināšanas jautājumos.
Prasības:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta nozarē vai
pirmā līmeņa augstākā izglītība un C kategorijas sporta speciālists
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
Darba alga – 820 EUR par likmi.

PII «Kāpēcīši» (reģ.Nr.2801903057)
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu
kapecisi@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 26305690.

Darba alga – 820 EUR par likmi (40 stundas nedēļā).

PII «Rotaļa» (reģ.Nr.2801900533)
CV un motivētu pieteikumu sūtīt pa e-pastu rotala@izglitiba.
jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63083102.

PII «Zīļuks» (reģ.Nr.2801903074)
CV sūtīt pa e-pastu ziluks@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām –
63014772, 26523828.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS
SKOLOTĀJUS(-AS)
Galvenie pienākumi:
• plānot un vadīt mūzikas nodarbības;
• veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, integrējot mūziku
ikdienas darbā grupās;
• sadarboties ar vadītājas vietnieku, pirmsskolas skolotājiem un
veidot scenārijus grupas un iestādes muzikālajiem pasākumiem.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu
pasacina@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63027245.

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu.

PII «Kāpēcīši» (reģ.Nr.2801903057)

Darba alga – 820 EUR par likmi.

PII «Pasaciņa» (reģ.Nr.2801900524)

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu
kapecisi@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 26305690.

PII «Pasaciņa» (reģ.Nr.2801900524)

SPORTA TRENERUS(-ES) (peldēšanā)
Galvenie pienākumi:
• plānot un vadīt kvalitatīvu darba procesu peldbaseinā atbilstoši
izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu
pasacina@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63027245.

PII «Kāpēcīši» (reģ.Nr.2801903057)
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu
kapecisi@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 26305690.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības
iestādes aicina darbā
Jelgavas 4. vidusskola (reģ.Nr.2813900137)
aicina darbā SKOLOTĀJUS(-AS).
Uz pilnu slodzi:
matemātikas (pamatskolā); sākumskolas; fizikas (pamatskolā); mūzikas
(pamatskolā); bioloģijas (vidusskolā), mājturības (zēniem) (pamatskolā).
Uz pusslodzi:
ķīmijas (pamatskolā), angļu valodas (pamatskolā), informātikas
(vidusskolā), tehnoloģijas (pamatskolā).
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
• iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;
• veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• slodzi pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• iespēju iesaistīties projektā «PuMPuRS»;
• mēnešalgu no 750 EUR.
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci,
iesniegt skolā Akmeņu ielā 1, Jelgavā, LV-3004, vai nosūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63029555.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
(reģ.Nr.2822902715) aicina darbā
ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJU (7.–9. klasē).
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Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(reģ.Nr.2813902959) aicina darbā
MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU (zēniem)
SKOLOTĀJU.
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
• iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;
• veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• slodzi pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• iespēju iesaistīties projektā «PuMPuRS»;
• mēnešalgu no 750 EUR par slodzi.
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt skolā Meiju
ceļā 9, Jelgavā, LV-3007. Mājaslapa www.jtv.lv. Tālrunis uzziņām –
63045548.

Jelgavas 4. sākumskola
(reģ.Nr.2811902954) aicina darbā
SOCIĀLO PEDAGOGU(-ĢI)
(1 slodze uz nenoteiktu laiku).

Prasības:
• profesionālā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību».

Prasības:
• profesionālā augstākā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija;
• zināšanas psiholoģijā, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
• prasme strādāt ar IKT;
• organizatora prasmes un iemaņas;
• augsta saskarsmes kultūra, ētikas normu ievērošana, sociālās
vides un sabiedrības noskaņojuma izpratne;
• augstākā līmeņa 1. pakāpes valsts valodas zināšanas (C1).

Darba alga – 750 EUR par likmi.

Darba alga – 830 EUR (bruto).

CV sūtīt pa e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām –
63023866, 63021773.

Pieteikties pa e-pastu 4ssk@izglitiba.jelgava.lv. Mājaslapa www.j4ssk.lv.
Tālrunis uzziņām – 63022236 (sekretāre), 63024449 (direktore).

Jelgavas Centra pamatskola (reģ.Nr.2812903293)
aicina darbā SKOLOTĀJUS(-AS).
Uz pilnu slodzi:
pirmsskolas; latviešu valodas un literatūras; angļu valodas;
matemātikas.
Uz nepilnu slodzi:
fizikas; informātikas/datorikas; inženierzinību.
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;
• veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci,
iesniegt skolā Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004, vai pa e-pastu
jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63023684,
29577213.

Jelgavas 6. vidusskola (reģ.Nr.2813900139)
aicina darbā SKOLOTĀJUS(-AS).
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569
«Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

Piedāvājam:
• pilnu/nepilnu slodzi uz nenoteiktu laiku;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• labiekārtotu, mūsdienīgu darba vidi;
• iespēju iesaistīties projektā «PuMPuRS»;
• mēnešalgu no 750 EUR.

Piedāvājam:
• nepilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• labiekārtotu, mūsdienīgu darba vidi.
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 700 EUR.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci,
iesniegt skolā Uzvaras ielā 10, Jelgavā, LV-3001, vai pa e-pastu jcp@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63021073.

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• veikt klases audzinātāja pienākumus.

Jelgavas Valsts ģimnāzija (reģ.Nr.2819902423)
aicina darbā SKOLOTĀJUS(-AS):
• bioloģijas, ķīmijas, lai nodrošinātu mācību stundu dalīšanu grupās; fizikas, lai nodrošinātu mācību stundu dalīšanu grupās; krievu
valodas; latviešu valodas un literatūras.
Darba pienākumi:
• mācību procesa plānošana un īstenošana;
• izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana;
• profesionālās kompetences pilnveidošana;
• iesaistīšanās izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā.
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• mērķtiecība un neatlaidība darbā;
• teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, vēlme sadarboties
kopīgu mērķu sasniegšanai;
• prasme jēgpilni izmantot IKT.
Piedāvājam:
• slodzi pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu, mūsdienīgu un modernu mācību vidi;
• mēnešalgu no 790 EUR saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.445 «Pedagogu darba samaksas noteikumi».
CV un motivācijas vēstuli, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu vgim@
izglitiba.jelgava.lv.

Jelgavas pamatskola «Valdeka»-attīstības
centrs (reģ.Nr.2824903199) aicina darbā
SKOLOTĀJUS(-AS).
Uz pilnu slodzi:
angļu valodas; speciālo pedagogu(-ģi).
Uz nepilnu slodzi:
bioloģijas (0,25 slodzes).
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos.
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• slodzi pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 750 EUR.

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina pievienoties komandai
ZĀĢERI
Darba pienākumi: materiālu sagatavošana un apstrāde koka karkasa
moduļu ražošanai; kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba pienākumus; izturēties atbildīgi pret izsniegtajiem instrumentiem; strādāt
komandā ar pārējām ražošanas brigādēm.
Darba alga – 670–1646 EUR (bruto).
DARBA VADĪTĀJU (BRIGADIERI)
Darba pienākumi: ikdienas darbu plānošana un vadīšana; uzraudzīt
un kontrolēt darbinieku veicamos pienākumus un to kvalitatīvu izpildi
noteiktajos termiņos; nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu
efektivizāciju un pilnveidi; patstāvīgi organizēt savu un komandas
darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Darba alga – sākot no 1200 EUR (bruto).
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJUS(-AS) (2 vakances)
Darba pienākumi:
• santehnikas darbu veikšana;
• siltummezglu un apsaistes montāža;
• moduļu apkures, ūdensvadu, kanalizāciju tīklu montāža;
• ventilācijas tīklu un iekārtu montāža;

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569
«Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• iespēju iesaistīties projektā «PuMPuRS» un «Atbalsts individuālo
kompetenču attīstībā»;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• labiekārtotu, mūsdienīgu darba vidi;
• mēnešalgu no 790 EUR.
VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU
Darba pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).
Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569
«Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību»;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• iespēju iesaistīties projektā «PuMPuRS» un «Atbalsts individuālo
kompetenču attīstībā»;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• labiekārtotu, mūsdienīgu darba vidi;
• mēnešalgu no 790 EUR.
CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, norādot vakanci,
iesniegt skolā Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3004, vai pa e-pastu
6vsk@izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis uzziņām – 63027467.

Jelgavas 5. vidusskola
(reģ.Nr.2813900138) aicina darbā
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS
SKOLOTĀJU (uz pilnu slodzi).
Prasības:
• profesionālā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību».
Darba alga – 750 EUR par likmi.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu 5vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām – 63026073.
• kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba pienākumus;
• strādāt komandā ar pārējām ražošanas brigādēm.
Darba alga – 670–1646 EUR (bruto).
PALĪGSTRĀDNIEKUS(-CES) (2 vakances)
Darba pienākumi: dažādu veidu palīgdarbi koka karkasa moduļu
ražošanā; kvalitatīvi un laikā veikt savus tiešos darba pienākumus;
strādāt komandā ar pārējām ražošanas brigādēm.
Darba alga – 670–924 EUR (bruto).
Prasības:
• zināšanas un izpratne par dažādiem būvniecības procesiem;
• prasme lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumus);
• spēja precīzi izpildīt uzdotos darba uzdevumus;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vēlme profesionāli augt un attīstīties;
• spēja analizēt situāciju un ātri reaģēt, augsta atbildības izjūta;
• vēlama darba pieredze un zināšanas darbā ar siltumapgādes,
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi (inženierkomunikāciju
montētājam(-ai)).
CV, norādot vakanci, lūdzam sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv vai
zvanīt pa tālruni 28483678 darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Darbavieta: Celtnieku ielā 36, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.
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Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

Jelgavā dzimušā Ernesta Veilanda
dzīve un māksla – 135. jubilejas izstādē

18. JŪLIJĀ
Īsi

 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).
 Pulksten 10 – skriešanas koptreniņš. Pieteikties pa e-pastu aljoona@inbox.
lv (Pasta salā).
 No pulksten 10 līdz 16 – Jauno grāmatu diena (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 11 – Jelgavas jaunatnes čempionāts airēšanā (Pils salas airēšanas bāzē).
 Pulksten 12 – vieglatlētikas sacensību «Sportland kauss» 3. posms, Jelgavas
pilsētas čempionāts, trenera Ulda Samsona balvas izcīņa vieglatlētikā (ZOC).
 Pulksten 12.15 – Jelgavas atklātais pludmales volejbola turnīrs. Pieteikties pa
e-pastu vkbiolars@gmail.com (Pasta salā).
 Pulksten 13 – «Lasi un vērtē»: iepazīšanās ar lasīšanas veicināšanas programmas
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020» grāmatām (Miezītes bibliotēkā).

22. JŪLIJĀ

 Pulksten 19 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Liepāja». Biļešu cena – 3 €,
bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).

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).

25. JŪLIJĀ

 Pulksten 10 – skriešanas koptreniņš. Pieteikties pa e-pastu aljoona@inbox.lv (Pasta salā).
 Pulksten 11 – Latvijas sieviešu futbola 1. līgas spēle: FK «Jelgava»–«Babītes SK/Dinamo
Rīga» (Kārklu ielā 6).

Izstādes
 No 16. jūlija līdz 7. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas pedagogu darbu
izstāde «Jelgava–Rueil-Malmaison» (ZRKAC).
 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).

Foto: Ivars Veiliņš
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs
tures un mākslas muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta
Jelgavā dzimušajam māksli
niekam Ernestam Veilandam.
Viņa darbus, fotogrāfijas
un dažādas vēstures liecī
bas apkopojis mazdēls Arnis
Veilands. Izstādi papildina
tēlnieces Marinas Veilandes
darbi – viņa ir viena no vai
rākiem Veilandu dzimtu pār
stāvošajiem māksliniekiem
mūsdienās.
«Lielāko savas dzīves daļu vectēvs
ir veltījis skolotāja darbam, mācot teju
visos līmeņos – no pamatskolas līdz
augstskolai. Mākslas vidē strādājošie
ir ļoti saprotoši, zinoši un atsaucīgi, ar
viņiem ir patīkami sadarboties. Domāju,
ka vectēva darbs mākslas izglītības laukā
zināmā mērā ir palīdzējis veidot šo vidi tik
kultūras bagātu, kāda tā ir pašlaik,» tā
A.Veilands, kurš no kolekcijām visā Latvijā izstādē apkopojis sava vectēva darbus.
Tā hronoloģiski stāsta par mākslinieka

mūža un darba gaitām – no pirmajiem zīmējumiem skolas laikā
līdz skolotāja licences iegūšanai,
savas skolas dibināšanai un
daudzajiem darbiem, kas tapuši
radošajā gājumā.
Izstādi veido gleznas, daži no agrākajiem mākslinieka zīmējumiem,
kas tapuši Jelgavā, kā arī lietišķās un
dekoratīvās mākslas skices, pēc kurām
tapuši mākslas darbi metālā, tekstilijās,
kokā un citos materiālos. Izcili nopelni
gūti vitrāžas mākslas uzplaukumā –
mākslinieka vadībā kombinātā «Māksla»
Rīgā tapušas vitrāžas Maskavas metro
Novoslobodskas stacijai.
Būtiska izstādes daļa atvēlēta fotogrāfijām, kuras lielākoties uzņēmis
pats mākslinieks. Tās atklāj mirkļus
no mācībām, radošā darba un izpētes braucieniem. Fotogrāfijas parāda
E.Veilanda laikabiedrus – pazīstamus
inteliģences pārstāvjus, tostarp Hildu
Vīku, Vilhelmu Purvīti, Voldemāru
Zālīti. Foto liecības atklāj arī izcilā gleznotāja un grafiķa Kārļa Padega pirmos
soļus glezniecībā, jo tieši E.Veilands bija
viens no pirmajiem, kas pamanījis jaunā
puiša talantu. Daži oriģinālie K.Padega

skolas laika darbi ir iekļauti izstādē.
Veilandu dzimtu radošajā jomā turpina pārstāvēt vairāki mākslinieki, un
jubilejas izstādē piedalās arī tēlniece
M.Veilande. «Materiāls, ar ko strādāju,
ir koks. Mans tēvs strādāja kokapstrādes
darbnīcā, tāpēc man tas bija pieejams,
un tēlniecībā darbojos jau no 8. klases.
Darbi ir tapuši arī no retiem materiāliem,
piemēram, sarkankoka, kas savulaik bija
maz pieejams, kā arī tā sauktā melnā
ozola – ozola koksnes, kas ilgu laiku
pavadījusi zem ūdens un mainījusi savu
struktūru. Man tuva ir folklora un tradīcijas, ko bieži attēloju darbos,» stāsta
māksliniece. Viens no agrīnajiem M.Veilandes darbiem izstādē tapis 1979. gadā,
savukārt jaunākais – šogad, attēlojot
pārdomas par pandēmijas laiku.
E.Veilandam veltītā 135 gadu jubilejas
izstāde Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā būs skatāma līdz 16.
augustam.

Brīvdabas koncertzālē «Mītava» šovasar
notiks desmit latviešu un igauņu kino seansi
 Emīls Rotgalvis

Piecas nedēļas brīvdabas
koncertzālē «Mītava» notiks
kino seansi, piedāvājot no
skatīties pēdējo gadu aktu
ālākās filmas no Latvijas un
Igaunijas. Katru nedēļu tiks
demonstrēta viena filma, ko
varēs noskatīties darbdienas
vai brīvdienas vakarā, infor
mē iestādē «Kultūra».
Pirmā būs 2018. gada skatītākā
latviešu kino filma «Homo novus».
Tā vēsta par nabadzīga, taču ļoti
talantīga mākslinieka Jura Upenāja
gaitām bohēmas un intrigu pilnajā
mākslas pasaulē 30. gadu Rīgā. Filmas

seansi – 21. un 25. jūlijā pulksten 22.
Par nesenāku vēsturi tepat Jelgavā
28. jūlijā un 1. augustā pulksten 22
stāstīs spēlfilma «Jelgava 94». Tās centrā
ir skolnieks Jānis, kura pasaule mainās
līdz ar metālmūzikas atklāšanu un
jauniegūtajiem draugiem. Par jelgavniekiem vēsta arī filma «Prāta vētra: starp
krastiem» – ieskats zināmās grupas
izveidošanā un gaitās Latvijā un ārvalstīs. Filmā grupa atklāj savas ikdienas
aizkulises, kā arī 2015. gada albuma «7
soļi svaiga gaisa» tapšanu. Seansi – 4. un
8. augustā pulksten 22.
Kā vienīgais ārvalstu piedāvājums kino
izlasē būs filma «Ātrie igauņu puiši», kas
balstīta uz patiesiem notikumiem, kad
četri igauņi ar laivu nokļūst Rietumos,
kur viņi tiek sagaidīti kā varoņi. 2017.

gada populārākā igauņu filma būs skatāma 11. un 15. augustā pulksten 21.30.
Brīvdabas kino vasaru noslēgs režisora
Viestura Kairiša 2020. gada filma «Pilsēta pie upes» – vēsturiska drāma par
varu maiņu Latvijā 30. gadu beigās un
notikumiem, kas risinās vietējā daiļkrāsotāja Anša dzīvē. Filmu demonstrēs 18.
un 23. augustā pulksten 21.30.
Biļetes var iegādāties visās «Biļešu
paradīzes» kasēs, kā arī internetā www.
bilesuparadize.lv. Vienas biļetes cena – 3
eiro. Pasākuma norises vietā biļetes varēs
iegādāties tikai par skaidru naudu.
Organizatori atgādina, ka joprojām
īpaša uzmanība tiek pievērsta apmeklētāju drošībai un valstī noteiktajiem
ierobežojumiem, kā arī ikviens aicināts
sekot līdzi savam veselības stāvoklim.

Kultūras namā – puzuru darināšanas seminārs un izstāde
 Emīls Rotgalvis

gan lekcijas, kuras vadīs meistari no
visas Baltijas, tostarp jelgavniece AusLatvijas Nacionālais kultūras
ma Spalviņa. Ikviens var izvēlēties, kas
centrs (LNKC) sadarbībā ar
šķiet saistošāks – puzuru meistarklases,
Jelgavas pašvaldības iestādi
vainagu darināšana vai lekcijas par šo ro«Kultūra» rīko starptautisku
tājumu nozīmi. Noslēgumā dalībnieki sapraktisko semināru «Puzuru
ņems apliecinājumu par dalību kursos,»
darināšanas darbnīcas», kas
informē LNKC tautas lietišķās mākslas
notiks kultūras namā no 24.
eksperte Linda Rubena. Papildus notiks
līdz 26. jūlijam. Tajā varēs
arī bungu veidošanas meistarklase, kurā
atklāt dažādu rotājumu un
būs iespēja izgatavot rāmja bungas no
pinumu veidošanas nianses,
dabīgiem materiāliem.
savukārt meistari aicināti
Semināra programma pieejama mājaspiedalīties izstādē.
lapā www.lnkc.gov.lv, sadaļā «Nozares»,
«Lietišķā māksla». Turpat publicēta
«Seminārs paredzēts jebkuram inte- pieteikuma anketa, ko interesenti lūgti
resentam, jo kursi neprasa priekšzinā- aizpildīt un nosūtīt uz e-pasta adresi
šanas. Būs gan praktiskas nodarbības, Linda.Rubena@lnkc.gov.lv līdz 17. jūli-

jam. Dalības maksa par katru nodarbību,
izņemot bungu meistarklasi, ir 2,49 eiro.
Tradicionālo dekoru meistari aicināti
pieteikties izstādei «Pinumi un puzuri»,
kas Jelgavas kultūras namā tiks atklāta
23. jūlijā. Meistariem lūgums pieteikties
pa tālruni 67228985, 26436135 vai pa
e-pastu Linda.Rubena@lnkc.gov.lv un
darbus līdz 17. jūlijam nogādāt LNKC
Rīgā, Pils laukumā 4. Pieteikties var
gan individuālie darinātāji, gan tautas
studijas, un darbiem jābūt veidotiem no
vietējiem materiāliem.
Seminārs un izstāde paredzēta kā
2022. gadā Jelgavā plānotā Starptautiskā
puzuru un salmu mākslas festivāla ieskaņas pasākums. Tā notiek ar «Zemgales
Foto: Nora Austriņa
kultūras programmas 2020» atbalstu.

