AICINA PIETEIKTIES

15. septembrī notiks svinīgā pieņemšana pāriem, kas 2020. gadā
atzīmē 50 vai 60 gadus laulībā. Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks
godinātas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
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«Sprīdītis» paplašinās;
uzņems vēl 80 bērnu

Jaunajā mācību gadā ēkā Skolas ielā 2 tiks izveidotas četras grupas, kurās mācīsies bērni, kas
sasnieguši obligātās izglītības vecumu. Plānots, ka
Foto: Raitis Supe
kopumā tiks uzņemti 80 bērni.
 Ritma Gaidamoviča

Paplašinot iestādes darbību, bērnu un jauniešu centra
«Junda» bijušās telpas Skolas ielā 2 turpmāk izmantos
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis».
Šobrīd ēkā notiek remontdarbi, lai jaunajā mācību
gadā tur atvērtu četras jaunas grupas aptuveni 80
bērniem, kuri sasnieguši obligātās izglītības vecumu,
bet nav saņēmuši vietu pašvaldības bērnudārzā.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Sarmīte Joma skaidro, ka jau aizvadītajā mācību
gadā Skolas ielā 2 pašvaldības
bērnudārzam «Sprīdītis» bija
izveidota viena grupa ar 15 piecgadniekiem un sešgadniekiem.
Nodarbības notika no pulksten
8 līdz 14, kā arī bērniem tika
nodrošinātas pusdienas, kuras
viņi ieturēja «Sprīdītī» Tērvetes
ielā 6. ««Junda» šobrīd ir pārcēlusies uz jaunām mājām, līdz ar
to pašvaldības ēka Skolas ielā 2 ir
atbrīvojusies. Izvērtējot pirmsskolas izglītības pieejamību pilsētā,
pašvaldība lēma paplašināt «Sprīdīša» darbību. Jaunajā mācību
gadā Skolas ielā 2 tiks izveidotas

četras grupas, kurās mācīsies
bērni, kas sasnieguši obligātās
izglītības vecumu. Plānots, ka
kopumā tiks uzņemti 80 bērni,»
stāsta S.Joma, norādot, ka, pēc
pirmsskolu rindas reģistra, šobrīd
vietu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē gaida 1512 bērni
no pusotra līdz sešu gadu vecumam, tostarp 450, kuri sasnieguši
obligātās izglītības vecumu. Tiesa,
lielākā daļa šo bērnu šobrīd mācās
privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs vai obligāto pirmsskolas
izglītības programmu apgūst
Centra pamatskolā, Jelgavas
4. sākumskolā vai Jelgavas 6.
vidusskolā. «Reģistrā šobrīd ir
arī 76 bērni, kuriem šogad aprit

pieci gadi un līdz ar to septembrī
ir jāuzsāk obligātā sagatavošanās
skolai. Šie bērni nav saņēmuši
vietu pašvaldības bērnudārzā,
un mums nav informācijas, vai
viņi ir reģistrēti kādā privātajā
izglītības iestādē. Pieredze rāda,
ka šādā situācijā nereti ģimene ir
pārcēlusies uz ārzemēm vai citu
pašvaldību, vietu pirmsskolas
rindā saglabājot un neinformējot
Izglītības pārvaldi, tāpat var gadīties, ka ģimene no septembra
ir sarunājusi vietu kādā privātajā
izglītības iestādē vai arī obligāto
sagatavošanos skolai nodrošinās
ģimenē, saņemot metodisko
atbalstu. Izglītības pārvalde ar
šīm ģimenēm sazināsies augustā. Pēc situācijas apzināšanas,
iespējams, vietu varēsim piedāvāt
arī tiem bērniem, kuri sasnieguši
obligātās izglītības vecumu un
apmeklē privātās iestādes,» stāsta
S.Joma. Pārvalde ar ģimenēm,
kuru bērniem tiks piedāvāta vieta
«Sprīdītī» Skolas ielā 2, sazināsies
personīgi augustā, lai mācības
varētu sākt jaunajā mācību gadā.

Šonedēļ iedzīvotājiem pakāpeniski sāk izsniegt
jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes, kas no
augusta noteiktām iedzīvotāju grupām ļaus
saņemt pašvaldības atvieglojumus pilsētas
sabiedriskajā transportā. Līdzšinējās Jelgavas
iedzīvotāja kartes no 21. jūlija, kad beidzās
Jelgavas pašvaldības līgums ar «SEB banku»,
kas līdz šim nodrošināja karšu darbību, vairs
nav aktīvas.

«Kā to nosaka Jelgavas pilsētas
pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumi, braukšanas maksas
atvieglojumi noteiktā apmērā
pilsētas sabiedriskajā transportā
dažādām iedzīvotāju grupām tiek
piešķirti kalendārajā mēnesī. Līdz
ar to jaunās kartes atbalsta saņemšanai sāks darboties ar jauno
kalendāro mēnesi – 1. augustu,»
skaidro Jelgavas pašvaldības iz-

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

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Dome lemj par atbalsta
programmu uzņēmējiem
 Kristīne Langenfelde

Šodien Jelgavas domes
sēdē deputāti skata
pašvaldības sagatavoto nolikumu «Jelgavas
pilsētas pašvaldības
grantu programma
«Atbalsts komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem»».
Atbalsta programma
paredz iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat
10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības
sava projekta realizācijai. Kopumā šogad no
pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šim
mērķim tiks piešķirti
100 000 eiro.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne uzsver,
ka tieši uzņēmēji ir tie, kuri ar
savu darbu un nomaksātajiem
nodokļiem uztur valsts un pašvaldības budžetu. «Covid-19
krīzes laikā šogad vissmagākajā
situācijā nonākuši tieši mazie un
vidējie uzņēmumi, tāpēc šobrīd
gan valstij, gan pašvaldībām
svarīgs pienākums ir meklēt risinājumus, kā atbalstīt uzņēmējus.
Jelgavas pašvaldība kā vienu no
iespējām, lai atbalstītu mazos
un vidējos uzņēmumus, piedāvā
izveidot pašvaldības grantu programmu, kas uzņēmumiem dotu
iespēju jaunam atspērienam pēc
krīzes. Šā brīža situācijā būtiski
ir ne tikai nepieļaut uzņēmumu
dīkstāvi, bet, daudz svarīgāk,
– veicināt to attīstību,» skaidro
I.Škutāne.
Ja deputāti šodienas domes
sēdē atbalstīs pašvaldības sagatavoto grantu programmu uzņēmējiem, tiks izsludināta pieteikšanās
finansējuma saņemšanai.

Mācību process Skolas ielā 2
piecgadniekiem un sešgadniekiem tiks organizēts līdzīgi kā
pilsētas skolās, kur tiek īstenota
obligātā pirmsskolas izglītības
programma. Proti, mācības notiks katru darbdienu no pulksten
8 līdz 14, kā arī bērni varēs paēst
pusdienas, kas iestādē tiks piegādātas. «Grupas strādās nepilnu
dienu, taču, ja būs pieprasījums,
tiks izveidota dežūrgrupa, kas
strādās no pulksten 7.30 līdz
17.30. Vadīsimies pēc nepieciešamības,» stāsta S.Joma.
Šobrīd telpas Skolas ielā 2 tiek
remontētas, lai tās pielāgotu
pirmsskolas izglītības iestādes
vajadzībām. «Jaunās grupas tiks
izvietotas galvenajā ēkā, taču
nākamvasar iecerēts sakārtot
arī ēkas piebūvi, kur atradās
«Jundas» darbnīcas, lai tur varētu
izvietot vēl vienu pirmsskolas
grupu,» stāsta S.Joma.
Līdz ar «Sprīdīša» paplašināšanos iestādes kolektīvs aicina
darbā pirmsskolas izglītības sko Emīls Rotgalvis
lotājus un skolotāju palīgus.

Sagatavotais nolikums paredz, ka uz neatmaksājamu
pašvaldības finansiālu atbalstu
varēs pretendēt komersanti un
saimnieciskās darbības veicēji,
kuri reģistrēti Komercreģistrā
vai Valsts ieņēmumu dienestā
un veic saimniecisko darbību
Jelgavas pilsētā. Taču būtiski ir
nosacījumi, ka pretendentam uz
iesniegšanas un vērtēšanas brīdi
nav nodokļu parādu; nav uzsākts
maksātnespējas vai likvidācijas
process; kapitāldaļas nepieder
Jelgavas pašvaldībai, citai valsts
vai pašvaldības iestādei; uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas
pakalpojumiem.
Tāpat katram pretendentam
sava projekta realizācijai būs
jānodrošina līdzfinansējums, kas
nav mazāks par 20 procentiem
no pašvaldības piešķirtā atbalsta
apmēra.
Šodienas domes sēdē paredzēts
apstiprināt arī grantu piešķiršanas komisiju, kuras sastāvā būs
gan pašvaldības pārstāvji, gan uzņēmēji. Komisijas uzdevums būs
vērtēt pretendentu pieteikumus.
Vērtēšanas procesā tiks ņemts
vērā, vai granta pretendents ir
uzņēmējdarbības uzsācējs (reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts
ieņēmumu dienestā pēdējo trīs
gadu laikā); plāno attīstīt uzņēmējdarbību; ir inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītājs. Tāpat tiks vērtēta motivācija veikt
uzņēmējdarbību; pieteikuma
argumentācija; kā grants veicinās
uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju; tāme granta izlietojumam;
granta pretendenta iesniegts
kredītiestādes apliecinājums
par spēju mērķi īstenot ar savu
finansiālo līdzieguldījumu 20–30
procentu apmērā no pieteikumā
norādītā granta apmēra; dokumenti, kas apstiprina pieteikumā
minēto informāciju.
Turpinājums 3. lpp.

Aicina pieteikties tehnikas
un inovāciju festivālam
«Mehatrons 2020»

Sāk izsniegt jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes
 Kristīne Langenfelde

Lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes
ielā 22) līdz 10. septembrim. Piesakoties jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte).

pilddirektore Irēna Škutāne.
Sākot no augusta, kā to nosaka
Jelgavas domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos par
pabalstu piešķiršanas kārtību,
Jelgavā deklarēti pensionāri ar
Jelgavas iedzīvotāja karti visa
gada garumā mēnesī varēs izmantot desmit bezmaksas braucienus
pilsētas sabiedriskajā transportā.
Turpinājums 3. lpp.

63048800

Lai popularizētu tehnikas un inovācijas produkciju un karjeras iespējas inženierzinātņu, metālapstrādes un mašīnbūves nozarē, uzņēmēji
līdz 21. augustam aicināti pieteikties tehnikas
un inovāciju festivālam «Mehatrons 2020».
Pasākums, kas jau otro gadu apvieno tradicionālās Inženieru dienas un Metāla svētkus, norisināsies 5. septembrī Pasta salā un no 11. līdz
13. septembrim sporta un atpūtas kompleksā
«Rullītis». Vienlaikus pieteikumi «Mehatronam»
gaidīti arī no izglītības iestādēm, amatniekiem,
biedrībām un tehniskās jaunrades skolām, informē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
Turpinājums 3. lpp.
centrā (ZRKAC).
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Skolēni vasarā strādā, lai nopelnītu
un gūtu pirmo darba pieredzi
 Emīls Rotgalvis

Neskatoties uz aizvadīto ārkārtējo situāciju, šovasar vairāk
nekā 500 darba vietu
Jelgavas jauniešiem
piedāvā gan Jelgavas
pilsētas pašvaldība,
gan Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA),
un jauniešu interese
par šo iespēju ir liela –
visas šobrīd pieejamās
skolēnu darba vietas ir
aizpildītas. Basketbola
nometne, autovadītāja kursi, jauna spēļu
konsole – tie ir tikai
daži mērķi, kas skolēnus motivē iesaistīties
vasaras nodarbinātības pasākumā, taču
vienlaikus liela daļa
jauniešu atzīst, ka tikpat svarīga viņiem ir
pirmā darba pieredze.
Jelgavas pašvaldība šovasar
skolēniem piedāvā 245 darba
vietas, no kurām 113 paredzētas 13 un 14 gadus veciem bēr-

niem, bet pārējās – jauniešiem
no 15 līdz 17 gadiem, kā arī 18
gadus veciem jauniešiem ar
īpašām vajadzībām. Jaunākie
skolēni strādā četras stundas
dienā divas nedēļas, bet vecākie
– sešas stundas dienā trīs nedēļas. Stundas likme par darbu
vasarā pašvaldībā ir 2,92 eiro.
«Nepieciešamība pēc palīgiem
ierasti rodas jau jūnijā, sākoties
sezonas darbiem un atvaļinājumu laikam, bet izsludinātā
ārkārtējā situācija valstī šogad
ieviesa izmaiņas. Pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos pirmās
skolēnu grupas sāka strādāt
6. jūlijā un nodarbinātība tiks
organizēta līdz 28. augustam,»
skaidro Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Līvija Vilcāne, turpinot: «Liela daļa bērnu šogad ir
nodarbināti izglītības iestādēs,
kas bija apzināts apsvērums,
lai varētu nodrošināt gan drošu
vidi, gan nepieciešamo darbu
izpildi skolās. Protams, šogad
piedāvātās vietas ietver darbu
arī pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.»

Arī NVA skolēnu nodarbiUzņēmēji norāda: lai gan
nātība šogad līdz ar ārkārtējo daudzām jomām pavasara pesituāciju uzsākta tikai jūlijā, riods nav bijis viegls, vasara ir
taču, kā skaidro NVA Jelgavas iespēju laiks, un skolēnu vēlme
filiāles nodarbinātības organi- strādāt ir liels ieguvums, jo tā
zatore Jūlija Lovkova, šovasar sniedz tik ļoti vajadzīgos pavakanču piedāvājums nav ma- pildspēkus dažādos mazākos,
zāks. «Ņemot vērā, ka līdz ar bet nozīmīgos darbos. «Mēs
nodarbinātības pasākuma pār- skolēnus vasarā nodarbinām
celšanu darba devēju pieteikša- jau vairākus gadus un tradicionās notika divas
nāli vismaz daļu
reizes, darba
no darba vietām
«Darbarokas ir ļoti
vietu piedāvātienepieciešamas, bet piedāvājam
jums ir līdzīgs
ši Jelgavas SOS
citiem gadiem
jauniešu mājas
pat pieaugušo vidū
– joprojām visudzēkņiem.
šobrīd ir grūti atrast aŅemot
vairāk darbinievērā, ka
ku nepieciešami
labus darbiniekus...» krīze tomēr ir
tirdzniecībā un
samazinājusi
Jelgavai tuvējo pašvaldību ies- mūsu ražošanas apjomus,
tādēs,» tā J.Lovkova. Vairums šogad vakances nepiedāvājam
NVA nodarbinātības program- pie iespieddarbiem, bet nodarmā iesaistīto darba devēju ir binām jauniešus tur, kur darba
ilggadēji tās dalībnieki, taču šo- netrūkst – pēcapstrādē, palīggad piedāvājumu papildinājuši darbos, mārketingā un dizainā.
arī jaunpienācēji – galvenokārt Mums ir svarīgi, ka jaunietim
zemnieku saimniecības, kur varam piedāvāt iegūt pieredzi
darbaroku trūkums vasaras jomā, kas viņu saista. Ja darbs
sezonā ir īpaši jūtams. Šovasar pie mums jaunieti aizrauj,
NVA Jelgavas filiāle skolēniem iespējams, viņš kļūs par mūsu
nodrošina 291 vakanci, un tās nākamo darbinieku,» stāsta
visas ir aizpildītas.
SIA «Jelgavas tipogrāfija»

Vasaras apmeklētākajā Jelgavas vietā – smilšu skulptūru parkā – trīs jūlija nedēļas darbā aizvada Eva Tiltiņa no Jelgavas 4. vidusskolas un Edgars Rasiņš no Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Vidusskolēniem šī ir kārtējā darba vasara, un turpināt pieteikties viņus motivē
gan pieredze, gan iespēja nopelnīt. «Vairākas reizes esmu bijis palīgdarbos skolā, un šī ir pirmā vasara ārpus skolas. Par vietu ļoti
priecājos, jo tā ir tuvu mājām un varu strādāt pie skulptūrām – uzturēt tās formā, apstrādājot smiltis ar līmi, kā arī rūpējoties par
kārtību parkā. Algu pataupīšu,» stāsta Edgars. Savukārt Evai šis ir trešais darba gads un vasaras mērķis ir nopelnīt «Apple» austiņām. Viņas galvenie pienākumi ir biļešu pārbaude pie ieejas, kā arī apmeklētāju anketēšana, veidojot apmeklējuma statistiku.

mārketinga projektu vadītāja
Liene Pčolka. Tipogrāfija šovasar nodarbina 11 skolēnus.
«Šogad skolēnus nodarbinām, pateicoties tam, ka tika
rīkota atkārtota darba devēju pieteikšanās NVA. Martā
nepieteicāmies, jo bažījāmies
par tālāko situāciju, dīkstāvi
un iespējām jauniešus uzņemt.
Taču vasarā apstākļi uzlabojās,
un klientu vasaras sezonā ir
daudz, tāpēc esam gatavi darbā
iesaistīt arī skolēnus – deviņus
katrā mēnesī –, sadalot darbus bistro, kafejnīcā un tējas
namiņā. Kopš 11. jūlija gan
ir atjaunoti atsevišķi ierobežojumi ēdināšanas iestādēm,
bet jāatzīst, ka mūs tie skar
minimāli, jo visur nodrošinām
distanci, veicam dezinfekciju
un strādājam pa dienu, līdz
ar to arī vēlā darba laika ierobežojumi mums nav aktuāli,»
skaidro ēdināšanas uzņēmuma
«Silva» vadītāja Sandra Blūmane. Šovasar bistro «Silva»
jauniešiem piedāvā 18 darba
vietas.
Taču Jelgavas skolēni šovasar strādā ne tikai pilsētas

uzņēmumos un pašvaldības
iestādēs – tā, piemēram, SIA
«Buku audzētava» Valgundes
pagastā šobrīd darbu nodrošina četriem Jelgavas skolēniem.
Uzņēmums nodarbinātības
programmā piedalās pirmo
reizi un kopumā šovasar sniegs
iespēju strādāt 10 skolēniem.
Uzņēmumu krīze nav skārusi,
un, kā atklāj tā vadītājs Gatis
Bērziņš, dalība programmā
uzlūkota kā iespēja vasarā
aizpildīt tukšās darba vietas:
«Darbarokas ir ļoti nepieciešamas, bet pat pieaugušo vidū
šobrīd ir grūti atrast labus
darbiniekus. Sākumā negāja
viegli – ieguldījām pamatīgu
darbu, lai jauniešus apmācītu,
pēc spējām sadalītu pienākumus –, bet nu jau šķiet, ka
esam ieskrējušies. Katrā ziņā
jauniešu pieprasījums pēc
darba vietām ir ļoti liels – pat
ja kāda vieta atbrīvotos, rindā
ir vismaz divi trīs citi skolēni.
Šī vasara mums neapšaubāmi
būs pārbaudījums, un tikai pēc
tam varēsim pieņemt lēmumu,
vai arī nākamgad iesaistīties
šajā programmā.»

Bistro «Silva» šovasar pirmo darba pieredzi gūst Nikola Elizabete Špūle no
Cēsīm, kura radusi iespēju pastrādāt, mēnesi ciemojoties pie krustmātes
Jelgavā. «Darbs ir grūts, bet es pie tā pieradu. Lielākā daļa manu draugu
vasarā izvēlas nestrādāt, un, šķiet, jauniešiem kopumā darbs skolas gados vēl nav tik aktuāls. Taču tā var gūt izpratni par naudas vērtību,» stāsta
Nikola Elizabete, kuras vēlme ir nopelnīto naudu izmantot ceļojumam.

Jelgavniece Diāna Cerminiece (priekšplānā) rudenī turpinās mācības Ogres
tehnikumā – viņai atlicis pēdējais kurss
multimediju dizaina specialitātē. Jūliju
meitene pavada, strādājot uzņēmumā
«Jelgavas tipogrāfija», tā gūstot pirmo
profesionālo pieredzi savā specialitātē.
«Biju šeit ekskursijā un uzzināju par iespēju uzņēmumā strādāt vasarā. Pirmā
pieredze reizē ir liela atbildība, darba ir
daudz, bet daru to ar prieku. Veidoju
dizainu reklāmas lapām, produktiem,
montēju video. Esmu ļoti laimīga, ka
tiku strādāt šeit, jo tas tiešām ir mans
sapņu darbs,» saka Diāna.

Valters Makreckis no Jelgavas Amatu vidusskolas
savu pirmo darba pieredzi gūst SIA «Zemgales eko» dalīto atkritumu vākšanas laukumā.
«Strādāju, lai vasarā lietderīgi pavadītu laiku, jo
parasti vienkārši staigāju ar draugiem. Man bija
izvēle – strādāt skolā vai šeit. Izlēmu, ka vajag
papildu pieredzi, tāpēc piekritu darbam te. Darbs
nav smags, taču darbdienas beigās nogurums ir
jūtams,» stāsta puisis. Pieredze sniegusi ieskatu
atkritumu šķirošanā, par ko Valters līdz šim zinājis visai maz. Viņš atzīst, ka šāda veida darbs
noteikti motivē saudzīgāk izturēties pret vidi.

«Esam pieradušas pie aktīvākas dzīves, un
jāsaka, ka ir diezgan grūti sadzīvot ar muzeja
klusumu,» atzīst Kristiāna Puķe (pa kreisi) un
Elīza Brūvere no Jelgavas 4. vidusskolas, kuras
šovasar strādā Jelgavas muzejā. Kristiāna iepriekš strādājusi bērnudārzā, bet Elīzai šī ir pirmā darba pieredze. Abas meitenes labprātāk
vasarā būtu strādājušas skolā, taču atzīst, ka
muzejā gūst arī jaunas zināšanas, kas var noderēt mācībās. Muzejā nodarbināti arī divi puiši,
un skolēnu galvenais uzdevums ir ekspozīciju
uzraudzība un darbs ar apmeklētājiem. Visi
muzejā sastaptie jaunieši ar savu darbu tiecas
kaut kam sakrāt – Kristiānai tie ir autovadītāja
kursi, Elīzai – jauns telefons, bet puišiem Gabriēlam Saleniekam un Miķelim Cukeram – spēļu
konsole un basketbola nometne.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Artis Dambrāns rudenī uzsāks mācības 9. klasē un pirmo
darba pieredzi tirdzniecības centrā «Kanclera
nams» sauc par sākumpunktu ceļam profesiju
izzināšanā: «Iepriekšējās vasaras esmu piepalīdzējis dažādos darbos, bet šī ir pirmā oficiālā
darbavieta. Šeit ir ļoti labi, jo kolēģi ir draudzīgi
un izpalīdzīgi, varu strādāt arī kopā ar citiem
jauniešiem. Pieņemu preci, līmēju cenas, skrūvēju divriteņus. Jāatzīst, ka iepriekš ar divriteņiem
pieredze bijusi minimāla, bet uztrenējos – vienu
riteni varu salikt aptuveni 40 minūtēs. Ir sācies
laiks, kad cenšos iegūt maksimāli daudzveidīgu
pieredzi, piedalos arī Ēnu dienās.»
Foto: Ivars Veiliņš, Raitis Supe

Dome lemj par atbalsta
programmu uzņēmējiem
No 1. lpp.

Pašvaldības sagatavotais
nolikums paredz, ka granta
saņēmējam mēneša laikā no
komisijas lēmuma pieņemšanas
dienas jānoslēdz līgums ar pašvaldību par granta saņemšanu
un pēc tam piešķirtais finansējums tiks ieskaitīts uzņēmēja
kontā. Piešķirtos līdzekļus
uzņēmējs varēs izmantot tikai
pieteikumā norādīto mērķu
īstenošanai, un tie būs jāapgūst
12 mēnešu laikā. Savukārt
pēc projekta realizācijas sešu
mēnešu laikā uzņēmējam būs
jāiesniedz pašvaldībai granta izlietojuma atskaite. Gadījumā, ja

pārskats par granta izlietojumu
netiks iesniegts vai tiks konstatēts, ka grants nav izmantots
atbilstoši mērķim, pašvaldība
ir tiesīga pieprasīt no uzņēmēja
tā atmaksu.
«Kaut arī kopumā uzņēmēju
atbalsta programmai šogad
plānots piešķirt 100 000 eiro
un viena projekta maksimālā
atbalsta summa ir 10 000 eiro,
kas ļautu realizēt desmit uzņēmēju ieceres, paredzam, ka
atbalstu varētu saņemt vairāk
uzņēmumu, jo, iespējams, ne
visu ieceru īstenošanai būs nepieciešams maksimālais granta
apmērs,» tā I.Škutāne.
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Ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs

veselības
Vēl var piesaistīt finansējumu Izsludina
veicināšanas ideju
konkursu
pagalmu labiekārtošanai
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde izsludinājusi
veselības veicināšanas
ideju konkursu. Tajā,
piedāvājot veselības
veicināšanas aktivitātes darbspējas vecuma
iedzīvotājiem, ikviens
var pretendēt uz finansiālu atbalstu 300 eiro.
Idejas konkursam var
pieteikt līdz 31. jūlijam.

Aicina pieteikties festivālam
«Mehatrons 2020»
No 1. lpp.

Otrais tehnikas un inovāciju
festivāls «Mehatrons 2020» tiek
rīkots ar mērķi popularizēt inženierzinātņu, metālapstrādes un
mašīnbūves nozari, kā arī tehnisko jaunradi. Augstskolas un izglītības iestādes aicinātas pieteikties,
lai festivāla laikā popularizētu
izglītības iespējas inženierzinātņu
programmās un rosinātu bērnos
un jauniešos interesi par tehnisko
jaunradi, robotiku, konstruēšanu un eksperimentiem. Tāpat
prezentēt savus izstrādājumus
un jaunrades darbus aicināti
amatnieki, biedrības, tehniskās
jaunrades skolas un pulciņi.
5. septembrī Pasta salā notiks
arī tradicionālais Latvijas robotikas čempionāts, piedāvājot vērot
robotu sumo cīņas. Šogad īpaša
uzmanība tiks veltīta industriālo
robotu paraugdemonstrējumiem,
kas parādīs ikdienā pielietojamus
robotus, piemēram, robotroku,
kas atpazīst un ar lāzeru izgriež
nezāles, kā arī īpašus metināšanai
izstrādātus robotus. Vienlaikus
norisināsies arī tradicionālais
Latvijas dabaszinību skolotāju
konkurss «Zinātne uz skatuves»,
ZRKAC Atvērto durvju diena un
metinātāju konkurss. Izglītības
iestādes, biedrības un tehniskās
jaunrades skolas aicinātas pieteikties pa e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni

63012159, 29222737; Latvijas
dabaszinību skolotāji konkursam «Zinātne uz skatuves» var
pieteikties pa e-pastu skaidrite.
bukbarde@zrkac.jelgava.lv vai
tālruni 63012157, 29337980,
savukārt metinātāju konkursa
dalībnieki – pa e-pastu maris.
ernstsons@zrkac.jelgava.lv vai
tālruni 26171465.
Festivāla laikā notiks arī izgudrojumu un inovāciju izstāde
«Minox Zemgale 2020», kurā
piedalīties aicināts ikviens, kam
ir kāds izgudrojums. Uzņēmēji,
amatnieki, izgudrojumu un inovāciju izstādes «Minox Zemgale
2020» dalībnieki var pieteikties
pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv vai tālruni 63012155,
28342419.
Festivālā būs arī sacensības
dažādās autosporta disciplīnās
un ar tām saistītas aktivitātes.
Decibelu dragreisa «Park’n’drive»
sacensību laikā 5. septembrī Pasta
salā notiks auto audiosistēmu
turnīrs trīs dažādās disciplīnās,
bet visi autosimulācijas sacensību
cienītāji varēs piedalīties virtuālās
rallija sacensībās. Savukārt no
11. līdz 13. septembrim sporta
un atpūtas kompleksā «Rullītis»
paredzētas «ProKart» kartinga
sacensības, Baltijas triāla čempionāts motocikliem, kā arī ātruma
cienītāji varēs vērot dragreisa un
drifta sacensības.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis.
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 24. jūlijā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas
pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2020. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 26. augustam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 13 400 euro (var mainīties
pēc pieteikumu izskatīšanas).
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084475, sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Pulkveža Brieža ielas 14. mājas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība «Dakstiņi» pašvaldības
līdzfinansējumu pagalma labiekārtošanai piesaistījusi jau vairākkārt. Pagājušajā gadā pie mājas izbūvēts iebraucamais ceļš un atkritumu konteineru laukums, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem
arī pilsētā kopumā, bet šogad pie daudzdzīvokļu mājas izveidots stāvlaukums. Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

13. jūlijā noslēdzās
Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansētās daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas
programmas otrais
pieteikumu iesniegšanas termiņš – tajā
saņemti trīs pieteikumi. Līdz ar to šogad
pašvaldība divās kārtās projektu realizēšanai piešķīrusi 86 600
eiro no paredzētajiem
100 000 eiro. Neapgūti palikuši 13 400
eiro, un pagalmu lab
iekārtošanas programmas pieteikumu
iesniegšanas termiņš
tiek pagarināts līdz
26. augustam.
«Pilsētsaimniecības» vadītāja
vietniece Sandra Liepiņa stāsta, ka programmas otrajā kārtā
pašvaldības līdzfinansējumam
pieteikta Raiņa ielas 16. māja,
kas ar pašvaldības atbalstu
vēlas izbūvēt lietusūdens kanalizācijas sistēmu un atjaunot
brauktuves segumu, Lāčplēša

ielas 17. māja, kas grib atjaunot
brauktuves segumu un izbūvēt
stāvlaukumu automašīnām,
kā arī Māras ielas 4. nams – tā
iedzīvotāji iecerējuši atjaunot
un labiekārtot piebraucamo
ceļu ar stāvlaukumu un izbūvēt
jaunu gājēju celiņu nolietotā betona plākšņu ieseguma
vietā. «Šobrīd notiek visu trīs
iesniegto projektu vērtēšana,
un tuvākajā laikā tiks sniegta atbilde,» stāsta S.Liepiņa,
norādot, ka kopējā pieprasītā
pašvaldības līdzfinansējuma
summa šajos trīs projektos ir
64 286 eiro ar PVN.
Jāatgādina, ka šā gada pagalmu labiekārtošanas programmas pirmajā kārtā – līdz
11. maijam – saņemti divi
pieteikumi. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
«Dakstiņi» jau ir labiekārtojusi daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai Pulkveža Brieža ielā 14
piesaistīto zemesgabalu, izbūvējot stāvlaukumu – ieklājot
betona bruģakmeni 64 kvadrātmetru platībā, iesējot zālienu
un iestādot košumkrūmus.
«Pilsētsaimniecībā» norāda, ka
kooperatīvā sabiedrība «Dakstiņi» jau iepriekš labiekārtojusi mājas apkārtni, piesaistot

pašvaldības līdzfinansējumu, –
pagalmā izbūvēts iebraucamais
ceļš un atkritumu konteineru
laukums. Tāpat pirmajā kārtā tika atbalstīts Lielās ielas
8. nama projekts. Dzīvokļu
saimnieki iecerējuši izbūvēt
lietusūdens kanalizācijas sistēmu un sakārtot stāvlaukumu mājas pagalmā. S.Liepiņa
skaidro, ka šis projekts šobrīd
tiek saskaņots. Pašvaldības
līdzfinansējuma pieprasītā
summa šajos divos projektos ir
22 289,57 eiro ar PVN.
Līdz ar to šobrīd no pašvaldības budžetā paredzētā
finansējuma – 100 000 eiro –
neapgūti palikuši 13 400 eiro,
un pašvaldība nolēmusi pagarināt pieteikumu iesniegšanas
termiņu līdz 26. augustam.
Ar programmas nolikumu
un nepieciešamo dokumentu
sarakstu var iepazīties «Pilsētsaimniecības» mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Infrastruktūra», «Pašvaldības
līdzfinansējums iekšpagalmu
labiekārtošanai». Informāciju
par pieteikuma sagatavošanu
un iesniegšanu var saņemt pa
tālruni 63084475 vai e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

Sāk izsniegt jaunās
Jelgavas iedzīvotāja kartes
No 1. lpp.

Jelgavā deklarētām politiski
represētajām personām arī
turpmāk visu gadu tiks nodrošināti 20 bezmaksas braucieni
mēnesī pilsētas sabiedriskajā
transportā, uzrādot Jelgavas
iedzīvotāja karti. No augusta
nemainīgs būs atbalsts arī Jelgavā deklarētiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem – pieci bezmaksas braucieni dienā pilsētas
sabiedriskajā transportā visu
gadu. Šo atbalstu var saņemt
bērns bārenis un bez vecāku
gādības palikušais bērns, kā arī
pilngadību sasniegušais bērns
bārenis līdz 24 gadu vecumam,
kurš mācās kādā no Izglītības
likumā noteiktajām izglītības
pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība)
un/vai profesionālās izglītības
iestādē.
Līdz augustam, kad, uzrādot
karti pilsētas autobusos, būs

iespēja saņemt pašvaldības
atbalstu braukšanas maksas
segšanai, iedzīvotājiem ir iespēja jaunajai kartei piesaistīt
papildu braucienus, Jelgavas
iedzīvotāja kartei piesaistot
Jelgavas Autobusu parka abonementa biļeti. Izvēloties noteikto braucienu skaitu, tos
var iegādāties Jelgavas pasta
nodaļās, Jelgavas autoostā, kā
arī mobilajā lietotnē «Mobilly».
Iegādājoties noteikto braucienu
skaitu, tie tiks piesaistīti personas Jelgavas iedzīvotāja kartei,
ar kuru arī varēs norēķināties
autobusā.
Abonementa biļetes cena:
• 8,50 EUR – 10 braucieni.
Braucienu skaits jāizmanto
sešu mēnešu laikā (maksa par
vienu braucienu – 0,85 EUR);
• 16 EUR – 20 braucieni.
Braucienu skaits jāizmanto
sešu mēnešu laikā (maksa par
vienu braucienu – 0,80 EUR);
• 30 EUR – 40 braucieni.

Braucienu skaits jāizmanto
sešu mēnešu laikā (maksa par
vienu braucienu – 0,75 EUR);
• 42 EUR – 60 braucieni.
Braucienu skaits jāizmanto
sešu mēnešu laikā (maksa par
vienu braucienu – 0,70 EUR).
Vienlaikus šobrīd pakāpeniski tiek izgatavotas jaunās
Jelgavas skolēna apliecības,
kas skolēniem no jaunā mācību
gada ļaus saņemt braukšanas
maksas atvieglojumus pilsētas
sabiedriskajā transportā un
ēdināšanai skolā. Savukārt
līdz augusta beigām tiem skolēniem, kuri iesaistīti nodarbinātības programmā vai apmeklē
interešu izglītības nodarbības,
uzrakstot iesniegumu Izglītības pārvaldei, pašvaldība piešķir Jelgavas Autobusu parka
abonementa biļeti, kas ļauj
atbilstoši saistošajiem noteikumiem izmantot braukšanas maksas atvieglojumus arī
brīvlaikā.

Konkurss Jelgavā notiek jau
trešo gadu, un tajā iesaistīties aicināti gan iedzīvotāji, gan arī juridiskas personas, kas var piedāvāt
aktivitātes jelgavniekiem darbspējas vecumā, informē Sociālo
lietu pārvaldes vecākā speciāliste
veselības veicināšanas jautājumos
Sintija Birģele. Tā, piemēram,
pērn konkursā tika atbalstītas četras idejas – iedzīvotāji bez maksas
piedalījās TRX piekares sistēmas
vingrošanas nodarbībās, praktizēja elpošanas vingrinājumus,
pedagogi piedalījās vingrojumu
apmācību kursā, tāpat jelgavnieki
varēja izmēģināt, kā ar speciālu
ruļļu palīdzību, masējot ķermeni,
iespējams mazināt sāpes.
Šogad konkursa budžets ir
palielināts par 500 eiro un kopējā
atbalsta summa sasniedz 1500
eiro. Veiksmīgāko piecu ideju autori varēs saņemt pašvaldības līdz
finansējumu līdz 300 eiro savas
iecerētās aktivitātes īstenošanai.
Projekta aktivitāte jārealizē līdz
30. novembrim un tajā jāiesaista
ne mazāk kā 20 cilvēku.
Interesenti var pieteikties līdz
31. jūlija pulksten 12. Pieteikuma veidlapa un izmaksu tāme
jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
9, Informācijas kabinetā, vai,
parakstīta ar drošu elektronisko
parakstu, jāiesūta pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tāpat dokumentus var nosūtīt Sociālo
lietu pārvaldei pa pastu uz adresi
Pulkveža O.Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001, ar norādi «Veselības
veicināšanas konkursam». Konkursa nolikums, pieteikuma un
izmaksu tāmes veidlapa publicēta
mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā
«Institūcijas», «Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde».
Jautājumu gadījumā lūgums
sazināties ar S.Birģeli pa e-pastu
sintija.birgele@soc.jelgava.lv vai
tālruni 63012542, 25612545.

Lūgums atsaukties
3. jūlijā no Rūpniecības ielas 5.
nama pagalma tika paņemta un
ar velosipēdu aizvesta kaķenīte
– melna ar baltiem plankumiem.
Saimniece lūdz kaķi nogādāt
atpakaļ. Tālrunis 29994588.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS JENCS (1957. g.)
MARIJONA BIRUTE PARHOMENKO
(1936. g.).
Izvadīšana 23.07. plkst.12.45 Zanderu
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
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NOTIKUMI

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns – mājaslapā
Pasākumi pilsētā

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).
 Pulksten 11 – G.Tranas trešā ekskursija: «Akadēmijas iela–Zemgales prospekts». Dalība – bez maksas. Pieteikties pa tālruni 63005445 vai 63005447.
(sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 Pulksten 22 – brīvdabas kino seanss: filma «Homo novus» (2018). Pēc Anšlava
Eglīša romāna «Homo novus» motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās uz
kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē. Režisore – Anna Viduleja.
Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs

Piesakies piena
paku laivu regatei!

26. JŪLIJĀ

 Pulksten 10 – Annas dienas svētku dievkalpojums, pulksten 12 – pasākums
baznīcas dārzā (Sv.Annas baznīcā).
 Pulksten 16 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Tukums 2000/TSS». Biļešu
cena – 3 €, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).

28. JŪLIJĀ

 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās
(airēšanas bāzē Pasta salā 3).
 Pulksten 22 – brīvdabas kino seanss: filma «Jelgava ’94» (2019) (16+). Četrpadsmitgadīgais Jānis, Jelgavas puika ar zubra līmeņa mācību sasniegumiem, cenšas
būt neviena nepamanīts. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē un nejauši
iegūtie draugi Nāve un Zombis aizsāk jaunu lappusi Jelgavas pusaudža dzīvē: ir
jāspēlē grupā, jāklausās metāls, vajadzīgas īstās drēbes un līdz asarām jānoved
skolotāji. Režisors – Jānis Ābele. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Foto: no JV arhīva

29. JŪLIJĀ

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Pārlielupes bibliotēkā).

30. JŪLIJĀ

 Visu dienu – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs).
 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).

31. JŪLIJĀ

 Pulksten 19 – Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava-2»–«Spartaks Jūrmala-2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 Pulksten 19 – izrāžu apvienības «Pannas teātris» teātra izrāde: R.Blaumanis
«No saldenās pudeles». Tuvojas Jāņu nakts. Skaņas un smaržas tracina puišu un
meitu asinis. Rodas vēlēšanās ļaut jūtām vaļu, lai tās nesaskābst kā vecs vīns un,
iemalkojot no saldenās pudeles, saplūst ar reibumu, kas virmo dabā. Tādos jūtu
juku laikos, kad kūsā piens un asinis, Ezerlauku mājās nākas meklēt meitai vīru
un saimniecībai galvu. Lomās: Zane Daudziņa, Madara Melne, Ivars Kļavinskis,
Juris Lisners, Daiga Gaismiņa, Madara Melne-Tomsone, Ainārs Ančevskis u.c.
Režisors – Juris Rijnieks. Biļešu cena – 15–20 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

1. AUGUSTĀ

 Pulksten 10 – skriešanas koptreniņš. Pieteikties pa e-pastu aljoona@inbox.lv (Pasta salā).
 Pulksten 10 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-15 attīstības A grupai:
«FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«Riga» FC. Ieeja – bez maksas (ZOC).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

 Katru dienu no pulksten 10 līdz 20 – smilšu skulptūru parks «Jelgavai 755».
Biļešu cena – 1–2 € (Pasta salā).

Izstādes
 No 24. jūlija līdz 27. septembrim – tautas lietišķās mākslas izstāde «Pinumi
un puzuri» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 29. augustam – Ineses Kalv gleznu izstāde «Mazliet vasaras». Ieeja – bez
maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 28. augustam – Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītā izstāde «100 grāmatas bērniem». Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis» Zemgales prospektā 7).
 No 1. līdz 29. augustam – Ligitas Strazdiņas gleznu izstāde «Dažādi». Ieeja –
bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 No 1. līdz 28. augustam – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfiju izstāde «Jelgava.
Bibliotēka. Mēs». 6. augustā pulksten 16 – izstādes atklāšana ar autora piedalīšanos. Izstāde veidota par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei Jelgavas
pilsētas Kultūras padomes atbalstītā projekta «Bibliotekārs caur fotoobjektīvu»
gaitā. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 No 28. augusta līdz 25. septembrim – Initas Dzalbes personālizstāde «Lidojums».
28. augustā pulksten 14 – izstādes atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 31. augustam – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika
ritējumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 31. augustam – Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde «Klusā daba».
Biļešu cena – 1 € pieaugušajiem, 0,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).

 Emīls Rotgalvis

Vasaras izskaņā – 29. augustā – uz 20. Vispārējiem Latvijas Piena,
maizes un medus svētkiem Jelgava tradicionāli pulcēs gardēžus
un veselīga un aktīva dzīvesveida piekritējus, bet pilsētas ūdeņus
saviļņos jau 18. piena paku laivu regate, kas otro gadu notiks Driksā.
Pieteikties regatei ģimeņu, draugu, kolēģu un māksliniecisko kolektīvu komandas var līdz 24. augustam, informē iestādē «Kultūra».
Lai piedalītos regatē, nepieciešama
spilgta ideja, darbīga komanda un kvalitatīvs būvmateriāls – to katrai komandai
2000 zīmola «Baltais» piena paku veidolā
nodrošinās AS «Tukuma piens». Jāņem

vērā, ka viena tukša, stingri aizlīmēta
litra piena paka uz ūdens notur apmēram 700–900 gramus. Tas ir svarīgi,
aprēķinot laivai nepieciešamo paku
skaitu. Laivas būvēšanā drīkst izmantot

arī savus tukšo piena paku krājumus un
iespēju robežās organizatori var sagādāt
līdz 500 papildu pakām.
Jāatgādina, ka regates pamatideja
nav ātruma sacensības, bet radošu un
inovatīvu ieceru īstenošanas veicināšana,
tādēļ komandas aicinātas domāt gan par
laivu drošību un peldspēju, gan arī par
personalizētu vizuālo noformējumu.
Pieteikties dalībai var līdz 24. augustam, aizpildot pieteikuma anketu vietnē
festivali.jelgava.lv, sadaļā «Piena paku
laivu regate un Latvijas Piena, maizes
un medus svētki».

Pārgājienus, sacensības un nodarbības
vasarā piedāvā Jelgavas jaunieši
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas Jauniešu centrs
Skolotāju ielā 8 katru darbdienu nodrošina plašas iespējas brīvā laika lietderīgai
pavadīšanai, un vasara nav
izņēmums. Jūlijā un augustā centrs piedāvā ikdienas
aktivitātes, kā arī projektu
konkursa «Jaunieši var!»
pasākumus.
Kā informē Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Linda Vovere, līdz vasaras beigām notiks
vairāki projektu konkursā «Jaunieši
var!» atbalstītie pasākumi, tostarp pārgājieni un sacensības. 5. augustā Jelgavas 4., 6. un Tehnoloģiju vidusskolas skolēni ielūdz uz orientēšanās sacensībām
«Izzini RAF industriālos noslēpumus».
Tās pulksten 12 sāksies pie Jelgavas 6.
vidusskolas un ļaus iepazīt mikrorajona
industriālo vēsturi kopā ar vietējiem
jauniešiem. Savukārt, lai veicinātu
patriotismu un latviešu sarunvalodas

prasmes krievvalodīgo vienaudžu vidū,
Jelgavas 5. vidusskolas skolēni aicina
uz kopīgu pārgājienu no Ziemassvētku
kauju muzeja līdz Lielupes krastam. 21.
augustā Jauniešu centrā būs dalībnieku
tikšanās un plānošana, bet pārgājiens
paredzēts 26. augustā. Tāpat divu dienu
pārgājienā, kas iecerēts 27. un 28. augustā, aicina Jelgavas Valsts ģimnāzijas jaunieši. Tas 20 kilometru garumā vedīs gar
Lielupi un Svēti, galapunktā piedāvājot
nakti pavadīt teltīs. Pārgājienā dosies arī
instruktori, kas parādīs, kā izveidot savu
virvju trasi veiklības trenēšanai.
Konkursā atbalstītie projekti paredz
arī dažādu prasmju pilnveidošanu.
Piemēram, 3. augustā norisināsies
makšķerēšanas meistarklase «Āķis
lūpā» Lielupes promenādē, bet 12. augustā pulksten 16 – mehndi jeb hennas
mākslas meistarklase, kurā jaunieši iepazīs šīs mākslas vēsturi un pielietojumu
ķermeņa vai priekšmetu apgleznošanā.
Kā viena no projektu konkursa aktivitātēm 13. jūlijā Jelgavas pils saliņā jau
aizvadīts pasākums «Pašizaugsmes pēcpusdiena» – brīvdabas seminārs pulcēja

teju 20 jauniešu, kas profesionāļu vadībā
pilnveidoja savas iemaņas fotografēšanā,
sava tēla veidošanā, izmantojot krāsu
psiholoģiju, un CV rakstīšanā. «Projekta ideja balstās pašu pieredzē – mums
jau tapuši pirmie CV, veidoti plakāti,
bet trūkst zināšanu, kā to izdarīt labi.
Pulcējām Jelgavas aktīvākos jauniešus,
kuriem šīs zināšanas noteikti noderēs,»
stāsta pasākuma organizatores Krista
Kristiāna Kristapsone, Anastasija Ciesa
un Marta Laure.
Jauniešu centrs piedāvā ne tikai projektu pasākumus, bet arī velobraucienus,
radošās pēcpusdienas, sacensības un
citas aktivitātes. Vairāk par pasākumiem
un dalību tajos var uzzināt «Jelgavas jauniešiem» lapā sociālajā tīklā «Facebook»
un mājaslapā www.jelgava.lv.
«Jaunieši var» ir Jelgavas pilsētas
pašvaldības rīkots jauniešu iniciatīvu
projektu konkurss, kurā jau piekto gadu
Jelgavas neformālās jauniešu iniciatīvu
grupas var iegūt finansējumu sava
projekta realizācijai. Šogad konkursā
atbalstu guvuši 14 projekti par kopējo
summu 3500 eiro.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs saņem valsts akreditāciju
vairākas iestādes darba kategorijas, kas
noteiktas Muzeju likumā. Lai muzejs
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēsvarētu iegūt vai saglabāt savu statusu,
tures un mākslas muzejs un
tam ir jābūt krājumam un ekspozīcijai,
tā filiāle «Ādolfa Alunāna
jānotiek pētniecības darbam,» skaidro
memoriālais muzejs» ieguvis
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
kārtējo Kultūras ministrijas
muzeja direktore Gita Grase. Viņa
akreditāciju uz pieciem gauzsver, ka jebkura muzeja galvenā un
diem kā apliecinājumu valsts
lielākā vērtība ir tā krājums un veiktajā
atzīta muzeja darbībai. Akrefunkciju auditā tam pievērsta īpaša
ditācija ir spēkā līdz 2025.
uzmanība, vērtējot, kā priekšmeti tiek
gada 6. jūlijam.
kolekcionēti, pēc kādiem kritērijiem tie
izvēlēti, kā krājuma saturs tiek izman«Valsts atzīta muzeja statusa sagla- tots un popularizēts.
bāšanai vai piešķiršanai tiek vērtētas
Direktore skaidro: «Cilvēkiem mēdz

 Emīls Rotgalvis

būt ačgārns priekšstats, ka ikviena
muzeja pamatā ir ekspozīcija, – visa pamatā ir krājums. Salīdzinot ar daudziem
citiem muzejiem, jo īpaši Zemgalē, esam
viens no tiem, kas rāda hronoloģisku
vēsturi no aizvēstures līdz mūsdienām,
līdz ar to arī mūsu krājums ir ļoti plašs,
taču vienlaikus akreditācijas komisija norādīja uz nepieciešamību veikt
priekšmetu atlasi pēc pilnveidotas un
stingrākas kritēriju sistēmas.» G.Grase
gan uzsver, ka, saņemot priekšmetu,
muzeja darbinieki rūpīgi izvērtē tā
nepieciešamību, bet muzejs pilda arī
sociālās atmiņas veidošanas funkciju,

apkopojot laikmetu liecības, tāpēc katrā
ziedojumā tiek meklēta kāda vērtība.
Tas atšķiras no daudzu valsts pārziņā
esošo muzeju darba, kad krājumā tiek
pieņemti tikai artefakti jeb priekšmeti
ar ļoti būtisku vēsturisko vērtību. Ar
akreditācijas komisiju pārrunāta arī
nepieciešamība izvērst krājuma telpas
un nodrošināt visiem priekšmetiem
atbilstošus glabāšanas apstākļus, tāpat
plānots veikt krājuma pārvērtēšanu,
nosakot priekšmetu vērtību.
Līdz ar akreditāciju muzejs sāk īstenot plānu turpmākajam piecu gadu
darbības posmam, kas noslēgsies 2025.

gadā. Tas ietver plānus gan pētniecībā, gan muzeja piedāvājumā, tostarp
izstādēm un ekspozīcijām. Vairāk paredzēts pievērsties 19. gadsimta norisēm
Jelgavā – Kurzemes provinces muzeja
mantojumam, Jāņa Čakstes un Ģ.Eliasa gaitām pilsētā, taps arī grāmata
par Jelgavas pašvaldības vēsturi «No
rātes līdz pilsētas valdei», bet rudenī
plānots izdot grāmatu «Jelgavas dārzi
un parki». Papildus tam iecerēts izvērst
muzeja piedāvājumu gan par hercoga
Jēkaba laikiem, gan tā saukto dzīvo
vēsturi – aktuālajiem notikumiem 20.
un 21. gadsimtā un Jelgavas lomu tajos.

