Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 154 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu publicēti 23. jūlija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 145 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Līga
Rudzīte, Inese Rukmane, Pēteris Rajeckis, Rudīte Īviņa, Loreta
Birzule, Andra Dambīte, Inta Ķince, Maiga Lotuša, Armands
Rubīns, Zane Rožāne, Anna Poga, Andris Mākulāns, Astrīda
Pance, Inga Kundziņa, Marta Briede.
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu var saņemt trīs
mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005567 vai 63005556.

līdz augusta beigām
Satiksmes ielā frēzē veco segumu; Uzņēmēji
var pieteikties pašvaldības
grantam līdz 10 000 eiro
asfaltēšanu sāks nākamnedēļ
Foto: Raitis Supe

 Kristīne Langenfelde

Foto: Ivars Veiliņš

 Sintija Čepanone

Šajās dienās Satiksmes ielas posmā no Meiju ceļa līdz
Ganību ielai tiek nofrēzēts vecais asfaltbetona segums
un veikti citi priekšdarbi, lai nākamnedēļ tur varētu
sākt klāt izlīdzinošo asfalta kārtu. Noasfaltēt virskārtu
plānots līdz augusta vidum, bet pabeigt visus darbus
– līdz septembra sākumam.
Būvdarbi Satiksmes ielā sākās
pirms nepilniem diviem mēnešiem, un šajā laikā tur sakārtota
lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, sagatavota
šķembu pamatne gājēju ietves
bruģēšanai posmā no pasta nodaļas līdz Meiju ceļam, kā arī bruģēšanai sagatavoti pievadi gājēju
pārejām un autobusu pieturām,

informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Kristīne Vuškārniece. Jāpiebilst,
ka šovasar Satiksmes ielas posmā no Celtnieku ielas līdz Meiju
ceļam izbūvēti arī ūdensvada un
kanalizācijas tīkli SIA «Jelgavas
ūdens» īstenotā ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitā.
«Šonedēļ būvnieki Satiksmes

ielas posmā no Meiju ceļa līdz
Ganību ielai nofrēzē veco asfaltu,
lai jau drīzumā varētu klāt jaunu
segumu. Visticamāk, reāla brauktuves asfaltēšana pa joslām varētu
sākties nākamās nedēļas otrajā
pusē,» tā K.Vuškārniece, piebilstot, ka korekcijas darbu plānā
varētu ieviest vien laikapstākļi.
Satiksmes ielai jābūt noasfaltētai
un labiekārtotai līdz septembra
sākumam.
Jāpiebilst, ka līdz ar brauktuves
seguma maiņu Satiksmes ielā tiks
īstenoti vairāki darbi, kas uzlabos
satiksmes drošību. Proti, ielas
posmā būs ne tikai pārbūvēta
esošā gājēju pāreja pie Traktoristu
ielas, bet arī izbūvēta jauna –

krustojumā ar Vasaras ielu jeb pie
veikala «Rimi». Tāpat uz Meiju
ceļa pusi nedaudz pārcelta esošā
autobusu pietura, un tas darīts,
lai, rūpējoties par gājēju drošību,
būtu labāka redzamība, savukārt
autobusu pieturā pie Vasaras
ielas, kur līdz šim bijis vien soliņš,
pasažieru ērtībām tiks izbūvēta
arī nojume.
Autovadītāji būvdarbu zonā aicināti ievērot noteiktos satiksmes
ierobežojumus.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Satiksmes ielas posma
segumu atjauno SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par
kopējo summu 537 879,69 eiro
ar PVN.

No šīs nedēļas līdz 31.
augustam Jelgavas uzņēmējiem ir iespēja
pieteikties pašvaldības
grantu programmai
«Atbalsts komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem».
Atbalsta programma
dos 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 piešķirti
100 000 eiro.
Jūlija domes sēdē deputāti
apstiprināja uzņēmēju atbalsta programmas nolikumu, un
piektdien domes apstiprinātā
grantu piešķiršanas komisija,
kuras sastāvā ir gan pašvaldības
pārstāvji, gan uzņēmēji, noteica
pieteikšanās termiņu atbalsta
programmai. Uzņēmējiem, kuri
vēlas pretendēt uz pašvaldības
atbalstu savas ieceres īstenošanai, programmai jāpiesakās līdz
31. augustam. Lai pieteiktos
atbalsta programmai, jāaizpilda
pieteikuma veidlapas, kas pieejamas mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība»,
«Atbalsta programmas», un
www.zrkac.lv.
Aizpildītās pieteikuma veidlapas var iesniegt elektroniski pa
e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.
jelgava.lv (ar drošu elektronisko
parakstu) vai sūtīt pa pastu uz
adresi: Svētes iela 33, Jelgava,
LV-3001, uz aploksnes norādot
«Atbalsts komersantiem un
saimnieciskās darbības veicē-

jiem» (pasta zīmoga termiņš –
31. augusts).
Atbalsta programmas nolikums paredz, ka uz neatmaksājamu pašvaldības finansiālu atbalstu var 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.
Granta saņēmējam mēneša
laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas būs 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.
Nolikumu «Jelgavas pilsētas
pašvaldības grantu programma
«Atbalsts komersantiem un
saimnieciskās darbības veicējiem»» skatīt 7. lpp.

Līdz 15. augustam jāpiesakās pašvaldības pabalstiem skolai
 Sintija Čepanone

Lai jelgavnieku ģimenes, kuras var pretendēt uz dažāda veida pašvaldības atbalstu saistībā ar bērna skolas
gaitām, to varētu saņemt līdz ar jauno mācību gadu,
līdz 15. augustam ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas
Sociālo lietu pārvaldē. Īpaši tas attiecas uz trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Turklāt
jāņem vērā, ka pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir reizi mācību gadā un to var
pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova
stāsta, ka pabalstu veidi, apjoms
un kārtība, kādā to var pieprasīt,
salīdzinājumā ar pagājušo gadu
nav mainījusies. Jāņem gan vērā,
ka no jaunā mācību gada, lai

saņemtu atbalstu braukšanai
pilsētas sabiedriskajā transportā
un ēdināšanai skolā, skolēniem
jāizmanto jaunā personalizētā
viedkarte «Jelgavas pilsētas skolēna apliecība», kuru pilsētas skolēni, to noformējot savā izglītības

iestādē, pakāpeniski saņems no
24. augusta.
Tāpat kā iepriekš, trūcīgās ģimenes var pretendēt uz pabalstu
pirmsskolas izglītības iestādes
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 50 eiro apmērā mēnesī;
ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē Jelgavas Izglītības pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas
pakalpojuma maksas apmērā
(šobrīd – 1,42 eiro dienā); skolēnu
individuālo mācību piederumu
iegādei – vispārējās izglītības
iestāžu klātienes izglītojamajam
57 eiro apmērā, bet piecus un
sešus gadus veciem bērniem, kuri
apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 29 eiro apmērā

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

–, un šis pabalsts tiek piešķirts,
uzsākot mācību gadu. Tāpat trūcīgas ģimenes var saņemt pabalstu
profesionālās ievirzes izglītības
mācību maksas segšanai 15 eiro
apmērā mēnesī.
Maznodrošinātās ģimenes var
pretendēt uz visiem minētajiem
pabalstiem, izņemot profesionālās
ievirzes izglītības mācību maksas
segšanai.
Savukārt daudzbērnu ģimenes
var pretendēt uz visiem pabalstu
veidiem, izņemot pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem pieejamie pabalsti tiek piešķirti bez
ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas, taču, tā kā norē-
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ķiniem par ēdināšanu skolā un
braukšanu pilsētas sabiedriskajā
transportā jāizmanto Jelgavas
pilsētas skolēna apliecība, lai saņemtu šos pabalstus, skolēnam
jānoformē jaunā personalizētā
viedkarte.
Vienlaikus daudzbērnu ģimenes, kuras Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē iesniedz iztikas līdzekļu
deklarāciju un kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz 242 eiro
uz vienu ģimenes locekli, var
pretendēt uz Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām
pārtikas, higiēnas un kancelejas
precēm, ko iespējams pieprasīt ik
pēc trim mēnešiem. Bet aizbildņu
ģimenes, kuru ienākumi mēnesī

nepārsniedz 295 eiro uz vienu
ģimenes locekli, reizi mācību gadā
var saņemt pabalstu individuālo
mācību piederumu iegādei, ēdināšanai skolā, kā arī profesionālās
ievirzes izglītības mācību maksas
segšanai.
Jāuzsver, ka pašvaldības pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai
var saņemt arī ikviena ģimene,
kurā ir 5. un 6. klases skolēni, –
pabalsts ir 20 procentu apmērā
no ēdināšanas pakalpojuma cenas
izglītības iestādē, bet ne vairāk kā
0,28 eiro dienā. Lai saņemtu šo
pabalstu, ģimenes pilnvarotajam
pārstāvim Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz iesniegums.
Turpinājums 3. lpp.
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Šogad paredz sākt pārbūvēt un labiekārtot Pilssalu
 Kristīne Langenfelde

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu,
pašvaldība īstenos projektu «Pilssalas ielas degradētās teritorijas
sakārtošana». Tas nozīmē, ka jau šogad Pilssalā varētu turpināties
iepriekšējos gados sāktie labiekārtošanas darbi, lai šo teritoriju
mērķtiecīgi attīstītu kā pievilcīgu vidi tūrismam un ūdenssportam.
Projekta gaitā paredzēts uzbūvēt jaunu ūdenstūrisma un sporta
bāzi pilsētā, īstenot Pilssalas ielas pārbūvi posmā no Lielupes tilta
līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5, tostarp pārbūvējot
tiltu pār kanālu, sakārtot Pilssalā mītošo zirgu uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru, izbūvēt plašāku stāvlaukumu un aktīvās atpūtas laukumu, kā arī attīrīt un sakārtot Lielupes un kanāla krastus.

jušās airēšanas bāzes ēkas vietā tiks
labiekārtota teritorija ar iespēju to
perspektīvā izmantot uzņēmējdarbībai,
metru dziļumā izbūvēta piecus metrus piemēram, āra kafejnīcas ierīkošanai.
augsta rievsiena, kas ir galvenais upes
krasta nostiprināšanas elements. Pēc Būvēs jaunu ūdenstūrisma
tam šajā 170 metrus garajā krasta un sporta bāzi
Otrs vērienīgais Pilssalas labiekārzonā piecās vietās izbūvēja trīs metrus
platas dzelzsbetona kāpnes, nodrošinot tošanas būvprojekts, kura izstrāde
pieeju upei, kā arī trīs slipus laivu un noslēgsies rudenī, ir jaunas airēšanas
citu mazizmēra peldlīdzekļu nolaišanai sporta bāzes būvniecība Lielupes krasūdenī. Vienlaikus Lielupes piekraste tā. Pašvaldība jauno bāzi paredz būvēt
kļuva pievilcīgāka arī iedzīvotājiem, Pilssalas ielā 5 un 12. G.Osīte stāsta, ka
izbūvējot aptuveni četrus metrus platu ēkai būs divi stāvi – 1. stāvā atradīsies
laukakmeņiem klātu gājēju pastaigu laivu elingi, paredzot iespēju tur novietot
zonu, bet krasta nogāzē izveidota ga- aptuveni simts laivas sporta skolas vabionu atbalsta siena un izvietoti soliņi. jadzībām, kā arī ģērbtuves sportistiem.
«Turpinot krasta nostiprināšanu, Tāpat ēkā būs konferenču zāle, trenakopumā 240 metru garā zonā gar žieru zāle, administrācijas telpas. Būve
upes krastu tiks izveidota labiekār- tiek projektēta, respektējot Lielupes
tota infrastruktūra ūdenstūrismam tuvumu – tās 2. stāvā būs terase, no

Pēdējos gados pašvaldība Pilssalā jau
ir realizējusi vairākus labiekārtošanas
projektus – uzbūvēts skatu tornis un
līdzās tam ierīkots atpūtas laukums,
izveidota veselības taka, kā arī 170
metru garumā nostiprināts Lielupes
krasts, izveidojot laivu nolaišanas vietu,
labiekārtojot arī gājēju zonu un ierīkojot
nelielu stāvlaukumu automašīnām. Piesaistot ERAF finansējumu 3,4 miljonu
eiro apmērā, kā arī ieguldot pašvaldības
līdzfinansējumu vairāk nekā 3 miljonu
eiro apmērā, šogad pašvaldība uzsāks
nozīmīgākos pārbūves darbus Pilssalas
teritorijā. Uzsverot projekta aktualitāti,
Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte atgādina: «Reti kura pilsēta var lepoties ar šādu dabas teritoriju
un tur mītošajiem savvaļas zirgiem pašā
pilsētas centrā, taču, ja mēs raugāmies
no tūristu viedokļa, tad jāatzīst, ka līdz
šim Pilssalā nav bijusi infrastruktūra,
kas šo vietu padarītu pievilcīgu tūrisma
attīstībai. Tieši tāpat ir ar esošo airēšanas bāzi, kas uzbūvēta 1970. gadā un ir
morāli un tehniski novecojusi.»
Tāpēc pašvaldība pēdējos gados mērķ
tiecīgi ir strādājusi, lai šobrīd varētu
uzsākt apjomīgā projekta realizāciju,
kas ietver trīs atsevišķus būvprojektus
– Pilssalas ielas pārbūvi un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, jaunās
ūdenstūrisma un sporta bāzes ēkas būv- ar iespēju ne vien sportistiem, bet arī
niecību un Lielupes krasta stiprināšanu. iedzīvotājiem izmantot slipus laivu un
citu peldlīdzekļu nolaišanai ūdenī, kā arī
Stiprinās Lielupes krastu
patīkama relaksācijas vide upes krastā,
un izveidos vēl vienu laivu
no kuras varēs gan vērot ūdenssporta
nolaišanas vietu
sacensības Lielupē, gan vienkārši baudīt
Vienam no būvprojektiem – Lielupes dabu, makšķerēt. Atšķirībā no iepriekš
krasta stiprināšana – jau ir saņemta īstenotās krasta labiekārtošanas zonas
būvatļauja. Paredzēts, ka Lielupes šajā vietā esam paredzējuši pieeju upes
krasts tiks stiprināts 70 metru garumā krastam arī cilvēkiem ratiņkrēslā,»
gar esošo airēšanas bāzes ēku Pilssalas skaidro G.Osīte.
ielā 8 virzienā uz pili. Krasta stiprināTaču, kā uzsver viņa, secīgi realizēšana paredzēta pēc līdzīga principa, jot visu projektu, krasta stiprināšanu
kā tas jau tika īstenots pagājušajā īstenos kā vienu no pēdējiem darbiem.
gadā Pilssalas ielas posmā no 5. līdz «Tā kā krasts tiks stiprināts gar esošo
12. ēkai. Tur sākotnēji tika atbrīvota airēšanas bāzi, vispirms ir nepiecieteritorija, demontētas dzelzsbetona šams nojaukt esošo ēku un sakārtot šo
plātnes un kāpnes, kā arī krasta joslā teritoriju, kurai piekļausies labiekārtotā
ar ekskavatoru iztīrīta upes gultne. Sa- krastmala,» tā G.Osīte.
vukārt pēc tam šajā zonā aptuveni trīs
Projekts paredz, ka morāli noveco-

kuras varēs vērot dabas liegumu, upi
un sacensības uz tās. «Ēkas būvniecībā
galvenokārt tiks izmantots koks – kā
dabīgs un atjaunojams materiāls, kas
organiski papildinās arī kopējo Pilssalas
infrastruktūru,» skaidro G.Osīte.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
jautājums par nepieciešamību pilsētā
izbūvēt jaunu airēšanas sporta bāzi ir
aktuāls jau ilgus gadus. Sākotnēji pašvaldība pat apsvēra iespēju airēšanas
bāzi pārcelt uz Pasta salu, iegādājoties
papildu zemi no privātīpašniekiem.
Taču no šīs ieceres bija jāatsakās, jo
šajā vietā upe met līkumu un straume
neļauj sportistiem pilnvērtīgi trenēties. Savukārt pie esošās sporta bāzes
šādu problēmu nav, un tā no lokācijas
viedokļa mūsu pilsētā ir vispateicīgākā
airēšanas sportam. Taču esošā airēšanas

bāze ir novecojusi – remonts ēkā veikts
1998. gadā, ģērbtuves un palīgtelpas
ir mazas un nav apsildāmas, kas liedz
trenēties ziemas apstākļos. Trenažieru
zāle neatbilst mūsdienu prasībām, ēkā
nav sanitārā mezgla un dušas telpas.
Pašvaldība paredz, ka līdz ar jaunas bāzes izveidi tajā treniņus aizvadīs ūdens
sporta veidu sportisti, bet sacensībās
varēs uzņemt līdz pat 400 dalībnieku.

Rekonstruēs Pilssalas ielu,
ierīkos aktivitāšu laukumus

Trešā projekta sadaļa ir Pilssalas ielas
no Lielupes tilta līdz Pilssalas ielai 5
pilnīga pārbūve, kas būs kā pievedceļš
jaunizveidotajiem objektiem Pilssalā,
vienlaikus pārbūvējot arī tiltu pār kanālu. «Tilts pār kanālu tiks būvēts no
jauna, jo esošā tilta platums ir nepietiekams. Līdz ar to jaunais tilts ir paredzēts
platāks. Vienlaikus, rekonstruējot ielu,
tajā tiks izveidota gājēju ietve upes pusē
un arī atsevišķa velobraucēju zona ielas
daļā. Tāpat projektētāji piedāvā ielas
daļā aiz Jelgavas pils izveidot zaļās kabatas, kas nodrošinātu autotransporta
ātruma ierobežošanu, jo prioritāri šī
zona paredzēta gājējiem un velosipēdistiem,» uzsver G.Osīte.
Pārbūvējot ielu, paredzēts, ka tā no
tilta pār kanālu līdz Pilssalas ielai 5 tiks
izbūvēta 15 metrus nostāk no upes, kas
savukārt ļaus paplašināt zaļo krasta
zonu, kur jau būs veikti labiekārtošanas
darbi un krastmalas nostiprināšana.
Vienlaikus šajā projektā tiks labiekārtota arī atpūtas zona no tilta pār kanālu
līdz jaunajai airēšanas bāzes ēkai. Tajā
plānots izveidot atpūtas laukumu ar piknika galdiem, galda tenisu, basketbola
laukumu, vingrošanas laukumu, bērnu
rotaļu laukumu, kā arī labiekārtot visu
teritoriju kopumā, izveidojot pastaigu
celiņus un apzaļumojot teritoriju. Savukārt pie jaunās ūdenstūrisma un sporta
bāzes iecerēts izveidot automašīnu
stāvlaukumu.
Kā uzsver G.Osīte, teritorijas attīstība
netiek veidota atrauti no esošās situācijas Pilssalā. «Neapšaubāmi, salas viena
no pievilcīgākajām bagātībām ir tur
mītošie savvaļas zirgi, tāpēc, realizējot
projektu, paredzam arī specifiskas nianses, piemēram, netālu no jaunajiem
laukumiem tiks pielāgota vieta savvaļas

zirgiem, kur viņi varēs patverties pavasara plūdu gadījumā. Savvaļas zirgiem
tiks izveidota arī jauna barības novietne,
kas iekļausies apkārtējā teritorijā.»
Tāpat, izveidojot stāvlaukumu un tūrisma stendu, kur pirms došanās dabas
liegumā būs iespēja iepazīties ar izsmeļošu informāciju par «Natura 2000»
aizsargājamo dabas teritoriju, paredzēts
to iežogot, lai neradītu apdraudējumu
savvaļas zirgiem. Ieeja Pilssalā plānota
tieši no šī stāvlaukuma, kas jau tālāk būs
savienots ar izveidoto infrastruktūru pie
skatu torņa.
Realizējot apjomīgo projektu, teritorijā plānots iestādīt arī 210 jaunus
kokus, 3382 kvadrātmetru platībā ierīkot apstādījumu dobes ar ziemcietēm,
zāļveida ziemcietēm un lapu, skuju
krūmiem. Savukārt nocirst paredzēts
129 kokus – galvenokārt teritorijā aiz
tilta pār kanālu. LLU jau vairākkārt
pašvaldībai lūgusi izskatīt deviņu parasto zirgkastaņu likvidēšanu pils austrumu pusē Lielupes krastā, kas «aizsedz
pils majestātisko fasādi». Vēstulei LLU
pievienojusi arī Rundāles pils muzeja
direktores Lauras Lūses atzinumu,
kurā teikts, ka kastaņas šajā vietā ir
neiederīgas, jo šie koki ir pretrunā ar
vēsturisko arhitektūru un ar kuplajām
galotnēm aizsedz pils zemākos stāvus.
«Šobrīd robainā koku rinda pilnībā
disharmonē pils ainavā. Ņemot vērā
Jelgavas pils kā arhitektūras pieminekļa nozīmi Latvijas kultūras mantojuma
saimē, aicinu LLU neatjaunot kastaņu
stādījumus un izcirst vēl palikušos
kokus, lai atjaunotu unikālo skatu
perspektīvu uz pili pāri Lielupes plašumam. Šis skatpunkts ir viena no pilsētas
būtiskākajām vizītkartēm, kas kalpo
kā Jelgavas atpazīšanas zīme,» vēstulē
uzsver Rundāles pils muzeja direktore.
Ņemot vērā to, ka šobrīd noslēdzas
pilnīga pils fasādes rekonstrukcija un
tiek gatavots arī Pilssalas ielas pārbūves
projekts, universitātes ierosināto koku
likvidēšanu paredzēts akceptēt, lai
ikvienam iebraucējam pilsētā atklātos
pilnīgs skats uz Baltijas lielāko baroka
pērli – Jelgavas pili.
Jāpiebilst, ka vērienīgo projektu
«Pilssalas ielas degradētās teritorijas
sakārtošana» paredzēts īstenot divu
gadu laikā.

Jāpiesakās pašvaldības
pabalstiem skolai
No 1. lpp.

Lai saņemtu kādu no pabalstiem, ģimenei ar iesniegumu
jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 9, 115. telpā. To var izdarīt
pirmdienās no pulksten 8 līdz
12 un no 13 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz
17 un piektdienās no pulksten
8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30.
Pārvaldē norāda: lai skolēni

saņemtu pabalstus jau no 1.
septembra, tie jāpieprasa līdz
15. augustam. Ja šis termiņš
nokavēts, pabalstu var pieprasīt
visa mācību gada garumā, iesniedzot pieteikumu līdz katra
mēneša 15. datumam, – tad
pabalstu var saņemt no nākamā
mēneša pirmā datuma. Izņēmums ir pabalsts individuālo
mācību piederumu iegādei, ko
piešķir reizi mācību gadā, un
to var pieprasīt tikai līdz 30.
septembrim.
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Nojauks bīstamās
garāžas Driksas ielā
Foto: Ivars Veiliņš

Augustā būs bezmaksas
nodarbības par drošību uz ūdens
 Ilze Knusle

Augustā Jelgavas
Lielupes labā krasta
pludmalē notiks bezmaksas nodarbības
bērniem un jauniešiem par drošību uz
ūdens.
Nodarbības organizē Jelgavas
Sporta servisa centrs sadarbībā
ar Jelgavas Pašvaldības policiju
un biedrības «Peldēt droši» pārstāvi sertificētu glābēju Agnesi
Gedrovicu.
Kā uzsver biedrības «Peldēt
droši» pārstāvji, peldētprasme ir
tikai viena no 15 komponentēm,
kas ietekmē drošību uz ūdens.
«Tikpat svarīgi ir izprast, kādās
vietās drīkst un nedrīkst peldēt,
izpētīt izraudzīto peldvietu, kā
arī, dodoties peldēt, ievērot vairākus nosacījumus, tādējādi peldi
padarot drošāku,» stāsta bijusī
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkne sertificēta
peldēšanas trenere un glābēja
A.Gedrovica. Tieši šie jautājumi
kopā ar praktisku darbošanos tiks
pārrunāti bezmaksas nodarbībās.
«Lai gan Jelgavas pludmalēs
peldsezonas laikā dežurē glābēji,
katram pludmales apmeklētājam
klāt neizstāvēsi, tāpēc būtiska ir
sabiedrības izglītošana – tādējādi
var palīdzēt izglābt dzīvību,»
uzsver Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis.
Plānots, ka augustā par drošību uz ūdens notiks astoņas
bezmaksas nodarbības: 3. augustā
pulksten 12; 5. augustā pulksten
12; 7. augustā pulksten 12 un
13; 11. augustā pulksten 12; 13.
augustā pulksten 12; 14. augustā
pulksten 12 un 13. Tā būs apmēram stundu gara vienreizēja
nodarbība, kas notiks astoņas
reizes, tādējādi sniedzot iespēju

plašākam interesentu lokam to
apmeklēt. Uz to aicināti bērni un
jaunieši vecumā no 8 līdz 17 gadiem. Būtiski, ka bērniem līdz 14
gadu vecumam uz nodarbību jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni.
Vienu nodarbību var apmeklēt 10
dalībnieki, tāpēc interesentiem iepriekš jāpiesakās, zvanot Agnesei
pa tālruni 27827188.
Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā (piemēram, ja ir stiprs vējš,
līst, ir negaiss, ūdens temperatūra
ir zemāka par 18 grādiem) nodarbības nenotiks – informācija
nodarbības dienas rītā tiks publicēta Sporta servisa centra lapā
sociālajos tīklos «Twitter» un
«Facebook».
Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļas vecākā inspektore Zemgales reģionā Viktorija Gribuste,
Latvijā šogad līdz 28. jūlijam no
ūdens izcelti 75 noslīkušie, tostarp
viens Jelgavā. Kopumā valstī
2019. gadā reģistrēti 96 noslīkušie
(Jelgavā – 1), 2018. gadā – 118
(Jelgavā – neviens), 2017. gadā –
102 (Jelgavā – 1), 2016. gadā – 110
(Jelgavā – 3). «Jelgavā situācija,
ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, ir
ļoti laba. Daļēji tas noteikti ir saistīts ar labiekārtotajām oficiālajām
peldvietām, kurās dežurē glābēji,
tomēr atgādinājumu par drošību,
tostarp par drošību uz ūdens, nekad nevar būt par daudz,» norāda
V.Gribuste.
Jāuzsver, ka Jelgavas pilsētas
pašvaldība ir viena no pirmajām
valstī, kas jaunāko klašu skolēniem sāka nodrošināt iespēju
bez maksas apgūt peldētprasmi.
Šobrīd bezmaksas obligātās peldētapmācības nodarbības tiek
organizētas pilsētas skolu 1. un 2.
klašu skolēniem, kā arī veselības
veicināšanas programmas gaitā
sešgadniekiem.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS AUGUSTĀ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES TRENIŅI
• Pirmdienās no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/
Spēks». Norises vieta – Jelgavas pamatskolas
«Valdeka»-attīstības centra sporta laukums
Institūta ielā 4.
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 –
«Gudrās kustības». Norises vieta – pils jeb
Gubernatora saliņa.
Trenere – Tatjana Gorbatko.
Iepriekš obligāti jāpiesakās pie treneres,
sūtot SMS pa tālruni 29532699.

PĒDĒJĀ SKRIEŠANAS
KOPTRENIŅU NODARBĪBA
• 1. augustā no plkst.10 līdz 11 (no
Pasta salas).
Nodarbību vada
Aļona Fomenko un Nataļja Gorškova.
Iepriekš obligāti jāpiesakās
pa e-pastu aljoona@inbox.lv.

PĒDĒJĀS GAISA JOGAS
NODARBĪBAS BĒRNIEM
(7–15 G.V.)
• 5. augustā no plkst.14.30 līdz 15.30
(13–15 g.v.).
• 5. augustā no plkst.16 līdz 17
(10–12 g.v.).
• 5. augustā no plkst.17.30 līdz 18.30
(7–9 g.v.).
Norises vieta – deju studija
«Cukurfabrika» Cukura ielā 22.
Treneres – Annika un Ilona.
Iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 27795685.

Jautājumu
vai neskaidrību
gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.

 Kristīne Langenfelde

Jelgavas domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu par sliktā tehniskā stāvoklī esošo
garāžu nojaukšanu
Driksas ielā 2C.
Jau līdz šim pašvaldībā bija
saņemtas fizisku un juridisku
personu sūdzības par tai piederošo nekustamo īpašumu Driksas ielā 2C (bijušās adreses:
Katoļu iela 1B un Akadēmijas
iela 2). Pašvaldības Būvvaldes
speciālisti apsekoja īpašumu un
atzina, ka tā tehniskais stāvok-

lis ir slikts – iespējami garāžu
ārsienu, pamatu, jumta un pārseguma konstrukciju bojājumi,
ēkas iespējamie sabrukšanas
draudi veido bīstamu situāciju
garāmgājējiem, tāpat objekts
atrodas pilsētas centrā un
Driksas ielas tiešā tuvumā, kur
tas ar savu neestētisko izskatu
bojā pilsētas ainavu. Tāpēc tika
pieņemts lēmums garāžas nojaukt, ko domes sēdē atbalstīja
arī deputāti.
Objektā atrodas 16 garāžas,
no kurām 15 līdz šim tika iznomātas. SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» valdes
loceklis Juris Vidžis skaidro, ka

jau 7. jūlijā visiem nomniekiem
tika izsūtīta vēstule, informējot
par to, ka tiek gatavots domes
lēmums par sliktā tehniskā stāvoklī esošo garāžu nojaukšanu.
Pēc 23. jūlija domes sēdes
nomniekiem atkal tiks izsūtītas vēstules, informējot par
pieņemto domes lēmumu un
nomas līguma laušanu, nosakot
termiņu, līdz kuram garāžas
jāatbrīvo.
Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka
skaidro, ka, tiklīdz garāžas būs
atbrīvotas, pašvaldība organizēs to nojaukšanu un teritorijas
sakārtošanu.

Palielināts sadzīves atkritumu normatīvais
daudzums un maksa par to apsaimniekošanu
 Līga Klismeta

Jelgavā faktiski izvestais atkritumu daudzums ir
ievērojami lielāks nekā apjoms, par kuru maksā
iedzīvotāji, tāpēc no 1,5 līdz 1,9 kubikmetriem
gadā ir palielināts sadzīves atkritumu normatīvais
daudzums vienam iedzīvotājam daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā un attiecīgi palielināta mēneša
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Par šīm izmaiņām 23. jūlija Jelgavas domes sēdē
lēma deputāti, un tās stāsies spēkā 1. augustā.
Atkritumu apsaimniekošanu
Jelgavā nodrošina SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»,
un uzņēmums apjoma palielinājumu pamato ar veikto 165
daudzdzīvokļu māju sadzīves
atkritumu daudzuma izvērtēšanu konteineru novietnēs. Proti,
apsekotajās mājās, pēc namu
apsaimniekotāju sniegtās informācijas, dzīvo 11 350 personas,
un, salīdzinot faktiski izvesto

sadzīves atkritumu daudzumu ar
normatīvos noteikto, konstatēts,
ka uzņēmums izvietojis par 93
konteineriem vairāk un katru
reizi no šīm mājām faktiski izved
par 35 kubikmetriem atkritumu
vairāk, nekā paredzēts.
Sadzīves atkritumu normatīvais daudzums vienai personai
nav mainīts kopš 2006. gada.
No 1. augusta mēneša maksa
par sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanu vienam daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājam būs 3,67 eiro,
iekaitot PVN (sadzīves atkritumu
normatīvais daudzums – 1,9 kubikmetri gadā). Maksa par viena
kubikmetra sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu noteikta 23,19
eiro – iepriekš tā bija 22,63 eiro,
iekaitot PVN.
Atbilstoši domes lēmumam SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» jāinformē personas, ar kurām
noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu izvešanu, par sadzīves
atkritumu normatīvā daudzuma
grozījumiem saskaņā ar noslēgtā
līguma nosacījumiem.
2018. gadā viens iedzīvotājs
ES radīja vidēji 489 kilogramus
atkritumu, Latvijā – 407 kilogramus. Savukārt atbilstoši līdz
šim spēkā esošajam normatīvam
Jelgavā viens iedzīvotājs radīja
225 kilogramus atkritumu gadā.

Akcijā palīdzēs sagatavoties skolai
 Emīls Rotgalvis

Jau 13. gadu Jelgavā notiek labdarības akcija «Ar
prieku pretī zināšanām», lai sarūpētu nepieciešamos
skolas piederumus jaunajam mācību gadam sākumskolu skolēniem, kuru ģimenēm ir materiālās grūtības.
Somas, rakstāmrīkus, burtnīcas un klades ikviens
aicināts nodot Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP)
Skolotāju ielā 8 līdz 18. augustam.
Kā informē SIP vadītāja Ilga
Antuža, kopā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi apzinātas tās
ģimenes, kurām nepieciešams
atbalsts mācību līdzekļu iegādei
bērniem, pamatojoties uz to, ka šo
ģimeņu ienākumi ir zemi, taču tie
minimāli pārsniedz apjomu, kas
ļauj saņemt Jelgavas pašvaldībā
nodrošināto sociālo atbalstu indi-

viduālo mācību līdzekļu iegādei.
Šogad akcijā «Ar prieku pretī
zināšanām» tiks atbalstītas 18
šādas ģimenes, kuru bērni uzsāks
mācības 1. klasē vai turpinās
izglītošanos sākumskolā. Katram
bērnam plānots sarūpēt mugursomu un piepildīt to ar mācību
piederumiem.
Palīdzēt realizēt šo mērķi var

ikviens, tāpēc jelgavnieki aicināti
sniegt savu atbalstu bērniem
mācību gada uzsākšanai. Akcijai
paredzētie skolas piederumi tiek
pieņemti SIP Skolotāju ielā 8
katru darbdienu no pulksten 8.
Pirmdienās pārvalde strādā līdz
pulksten 19, no otrdienas līdz
ceturtdienai – līdz pulksten 17,
bet piektdienās – līdz pulksten
14.30. Par nepieciešamo ziedotāji
lūgti sazināties ar akcijas organizatoriem līdz 18. augustam pa
tālruni 63023409 vai 29225919.
Jāuzsver, ka ziedotajām lietām
jābūt jaunām.
Akcijas noslēgumā 20. augustā
bērniem tiks pasniegtas sarūpētās
lietas, lai viņi ar prieku varētu
uzsākt jauno mācību gadu.

Paula Bendrupa
pamatskolu vadīs
Gunta Paslauska
 Sintija Čepanone

Par Jelgavas Paula
Bendrupa pamatskolas direktori apstiprināta līdzšinējā direktores pienākumu izpildītāja Gunta Paslauska.
Viņas kandidatūru
pagājušajā nedēļā
Jelgavas domes sēdē
atbalstīja deputāti.
Kā skaidro Jelgavas
Izglītības
pārvaldes
vadītājas
vietniece
Tija Aleksandrova,
G.Paslauska
bija vienīgā, kas pieteicās izsludinātajai vakancei uz Paula
Bendrupa pamatskolas direktora amatu. «Izvērtējot viņas
kandidatūru un atbilstību amatam, G.Paslauska atbilda visām
prasībām, turklāt pārliecinoši
aizstāvēja savu redzējumu par
šīs izglītības iestādes attīstību
tuvākajos trīs gados, kas bija
viena no konkursa prasībām.
Tāpat viņai ir vērā ņemama
profesionālā darba pieredze, kā
arī iepriekš strādāja par Paula
Bendrupa pamatskolas direktores vietnieci,» kandidatūras atbilstību pamato T.Aleksandrova,
atgādinot, ka G.Paslauska bija
arī Paula Bendrupa pamatskolas
direktores pienākumu izpildītāja.
Jāatgādina, ka līdzšinējā direktore Larisa Simkina darbu
Paula Bendrupa pamatskolā
atstāja pēc pašas vēlēšanās.
Konkurss uz vakanto direktora
amatu noslēdzās 30. jūnijā.
Valsts sociālās aprūpes centrs
«Zemgale» (reģ.Nr.90000046912)

izsludina atklātu konkursu
uz vakantajiem amatiem:
• VSAC «Zemgale» filiāles «Jelgava» vadītājs;
• Grāmatvedības nodaļas vadītājs galvenais grāmatvedis;
• Administratīvās nodaļas vadītājs;
• juriskonsults.
Sīkāka informācija –
mājaslapā www.vsaczemgale.gov.lv.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Podiņkrāšņu, plīšu meistars meklē darbu. T.24905173.
Vīrietis (33 gadi) steidzami meklē
darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. T.22159957.

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS ARTEMENKO (1953. g.)
NORMUNDS LĪBERS (1960. g.)
VALENTĪNA JUDINA (1953. g.)
GRIGORIJS KRIVCOVS (1956. g.)
ZOJA KUSIŅA (1930. g.)
JURĢIS VALTERS (1970. g.)
JĀNIS CUNSKIS (1941. g.)
LAUMA JANKOVSKA (1937. g.)
JĀNIS MUŠINSKIS (1939. g.).
Izvadīšana 31.07. plkst.12 Bērzu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
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Amatiermākslas jauda – pašvaldības,
kolektīvu un ģimeņu sadarbība
 Sintija Čepanone

Pašvaldības finansējuma apmērs saviem amatiermākslas kolektīviem un kritēriji, pēc kādiem tas tiek
piešķirts, ir jautājums, kas neformālās sarunās tiek
apspriests regulāri. Teju katrai iesaistītajai pusei viedoklis atšķiras, tādēļ rast kopsaucēju, lai apmierināti
būtu visi, ir teju neiespējami. Tomēr skaidrs ir viens:
Jelgavas pašvaldības pašdarbības kolektīvi ir vieni no
labākajiem Latvijā, arī pasaulē mūsējo sniegums ne
reizi vien novērtēts ar augtākajām godalgām, un tas
nenoliedzami ir pašvaldības, pedagogu, dalībnieku un
viņu ģimenes sadarbības rezultāts.

Pašvaldības atbalsts amatiermākslas kolektīviem 2019. gadā (EUR)*
Izmaksātais
Aptuvenās
atalgojums (bruto)
izmaksas uz vienu
(t.sk. valsts
dalībnieku
mērķdotācija)

Kolektīvs

Kopējais
finansējuma
apjoms

DS «Benefice»
(dalībnieku skaits – 250)

168 626,85

674,50

BJDK «Vēja zirdziņš»
(dalībnieku skaits – 228)

71 099,20

311,83

Pašvaldības
dotācija tērpiem

Pašvaldības
ikgadējā dotācija

12 707,85

1485

2198

42 111,80

5074

2265

Mēģinājumu
telpu vidējās
izmaksas**

Atbalsts koncerta
norisei k/n****

138 236*** 14 000
7648,40

14 000

DS «Intriga»
deju kolektīvā «Vēja zirdziņš» – 26 (dalībnieku skaits – 156)
eiro, savukārt katrs «Benefices»
dalībnieks atbalstīts ar ikmēneša
BJDK «Ieviņa»
–
maksājumu 56 eiro apmērā.
(dalībnieku skaits – 159)
Tiesa gan, šie skaitļi sniedz
tikai aptuvenu priekšstatu par * Sagatavots pēc JPPI «Kultūra» aprēķina un publisko pakalpojumu cenrāža; aprēķinā nav iekļauts gada laikā kolektīvam papildus piešķirtais finansējums, izmaksas par komunālajiem pakalporeālo pašvaldības finansējuma jumiem, autoratlīdzībās AKKA/LAA samaksātais u.c. papildu izdevumi.
** Pieņemot, ka kolektīvam mēģinājumi notiek 10 mēnešus gadā.
apmēru saviem kolektīviem, jo ap*** T.sk. 58 515,50 EUR deju centra «Cukurfabrika» administrācijas atalgojums.
rēķinā nav iekļauts ne gada laikā **** Pieņemot, ka viena koncerta sagatavošanās un tehniskās izmaksas ir 3500 EUR un katrs kolektīvs gadā sniedz 4 koncertus (BJDK «Ieviņa» – 2).
kolektīvam papildus piešķirtais
finansējums, ne izmaksas par ko- tehnisko atbalstu mēģinājumu kolektīvi, īpaši bērnu un jauniešu, das», iesaistoties deju studijām tīva vadītāja un citu speciālistu
munālajiem pakalpojumiem, ne un koncertu norisei.
cenšas piesaistīt papildu līdzekļus. «Benefice» un «Intriga», «Vēja atalgojumu, ņemot vērā kolektīvu
autoratlīdzībās samaksātais, ne
Pašvaldības dotācijas apmērs
To apliecina arī kolektīvu va- zirdziņa» dejotājiem, teātru grupu skaitu un ieguldīto darbu,»
virkne citu izdevumu, bez kuriem tiek aprēķināts saskaņā ar no- dītāji, spriežot, ka ikgadējās do- un citiem kolektīviem, – arī šī akcentē «Kultūras» vadītājs.
Amatiermākslas kolektīvu
kolektīvu pastāvēšana pat nebūtu likumu «Par Jelgavas pilsētas tācijas summa nav tik liela, lai uzveduma izveidei papildus
Kolektīvu vadītāji ļoti novērtē
darbībai pašvaldības
iedomājama. Taču tajā pašā laikā pašvaldības iestādes «Kultūra» īstenotu vērienīgus projektus, tika piešķirti gandrīz 15 000 pašvaldības iesaisti atalgojuma
budžetā – 400 000 eiro
lielā daļā kolektīvu bez ģimenes amatiermākslas kolektīvu dar- taču ir zināms atbalsts, ar ko eiro. Jāuzsver gan, ka papildu jautājuma risināšanā, tomēr,
Pašvaldības iestādē «Kultū- līdzmaksājuma neiztiek.
bību», izvērtējot katra kolektīva katru gadu var rēķināties, noteik- finansējums kādam konkrētam viņuprāt, deju speciālisti netiek
ra» darbojas 26 amatiermākslas
Ar pieaugušajiem viss ir vai- kvalitatīvos un kvantitatīvos rādī- tiem ar kolektīva radošo darbību mērķim tiek piešķirts, rūpīgi pienācīgi novērtēti – taču tā ir
kolektīvi, un jelgavniekiem ir rāk vai mazāk vienkārši – viņi tājus gada griezumā un atbilstoši saistītiem izdevumiem. Tiesa, izvērtējot lūguma pamatojumu. visas Latvijas, ne tikai Jelganodrošinātas daudzveidīgas ie- paši pieņem lēmumu, vai un cik iegūtajiem punktiem pēc īpašas kolektīvi ar bažām gaida nākamo
vas problēma vien. «Es esmu
spējas radoši izpausties kā dziedot lielā mērā gaformulas aprē- gadu, jo šogad valstī izsludinātās Plāno paaugstināt
ne tikai kolektīva vadītāja un
un dejojot, tā pilnveidojot zīmē- tavi ieguldīties
repetitore, bet arī horeogrāfe,
«Pašlaik strādājam pie ķinot atbalsta ārkārtējās situācijas dēļ bija liegta atalgojumu
šanas un gleznošanas prasmes, savās radošajās
Nozīmīgu finansējuma sadaļu taču atalgojumā tas diemžēl
summu. Vērtē- iespēja startēt konkursos, skatēs
priekšlikuma par atal- šanas kritērijos un citādos veidos krāt punktus, kolektīviem veido arī kolektī- īsti neatspoguļojas. Manuprāt,
spēlējot teātri un izzinot tautas izpausmēs caur
lietišķās mākslas nianses. Tautas p a š d a r b ī b a s
gojuma palielināšanu iekļauta, piemē- kurus summējot tiek aprēķināts vu vadītāju un speciālistu, pie- visā Latvijā horeogrāfa darbs
mākslas kolektīvu darbības no- kolektīviem.
mēram, horeogrāfa, repetitora, netiek novērtēts,» spriež deju
kolektīva dotācijas apjoms.
bērnu un jauniešu deju ram,
drošināšanai ik gadu pašvaldība Bet bērnu un
radošā darbība,
Pašvaldības finansiālais at- koncertmeistara, algu budžets. studijas «Intriga» vadītāja Inga
savā budžetā paredz ap 400 000 jauniešu kolekkolektīvos, lai sabalan- koncertējot Lat- balsts kolektīviem tiek īstenots, Piemēram, 2015. gadā atalgoju- Ose, norādot, ka tajā pašā laikā
eiro, taču tā ir tikai finansējuma tīvos situācija ir
un ārvalstīs, arī pēc kolektīva lūguma pie- mā, ieskaitot valsts mērķdotāciju, savas jomas profesionāļiem,
sētu kolektīva vadītāja vijā
«redzamā» daļa. Daudzi neaizdo- mazliet sarežģīdalība festivālos, šķirot papildu līdzekļus kādam kolektīvu radošajam personālam ko kvalitātes celšanas nolūkā
un citu speciālistu atal- dažādās skatēs noteiktam mērķim. Šajā ziņā – 61 speciālistam – kopumā tika aicina uz meistarklasēm vai
mājas, ka atbalsts ir arī nomak- tāka, jo aiz katra
sāti komunālie pakalpojumi, ka dalībnieka stāv
konkursos kolektīvu prakse ir līdzīga – izmaksāti 273 655 eiro, ieskaitot pieaicina atsevišķu deju tapšagojumu, ņemot vērā un
atbalsts gan mēģinājumos, gan vecāki, kas, vēun tajos iegūtās galvenokārt tiek lūgts papildu nodokļus, bet pērn 57 speciā- nā, viņa no vecāku līdzekļiem
kolektīvu grupu skaitu godalgas, īste- finansējums dalībai dažādos listiem izmaksāti 332 880 eiro. kā pašnodarbinātā maksā spekoncertos ir labiekārtotas telpas, loties savos bērkvalitatīvs aprīkojums un profe- nos ieaudzināt
notie projekti konkursos ārpus Latvijas vai Savukārt šogad līdz 30. jūnijam ciālista noteikto taksi, un tā
un ieguldīto darbu.»
sionāls tehniskais personāls, ka turpmākajā dzīun iesaiste pil- kāda vērienīga koncertuzve- izmaksāto algu apjoms 57 speciā- nav maza. Ar reālu piemēru
garderobists, biļešu kontrolieris vē noderīgas vērtības vai atbalstot sētas aktivitātēs. «Šo pašvaldības duma īstenošanai. Piemēram, listiem ir 389 974 eiro.
situāciju ilustrē arī deju studijas
un apkopējs savus pienākumus bērna vēlmi realizēties konkrētā dotāciju kolektīvs pēc saviem pagājušā gada no pašvaldības
Jānorāda, ka no pagājušā gada «Benefice» vadītāja Annika Anneveic par paldies.
jomā, ir gatavi šajā procesā iegul- ieskatiem drīkst izlietot māksli- budžeta izdevumiem neparedzē- septembra palielināts atalgojums dersone: «Baletskolotāja, kas ar
Pagājušā gada griezumā sa- dīt vairāk nekā tikai savu laiku. nieciskās darbības nodrošināšanai tiem gadījumiem 2000 eiro tika «Vēja zirdziņa» pedagogiem, jo maniem dejotājiem no pulksten
skaitot kopā tikai «taustāmās»
un pilnveidošanai, teiksim, auto- novirzīti deju studijas «Benefice» kolektīvs sastāv no septiņām diviem līdz deviņiem vakarā
izmaksas vien – ikgadējo paš- Kolektīva aktivitāte
ratlīdzībai, ja kādam uzvedumam braucienam uz Dienvidkoreju, grupām, bet līdz tam kolektīva strādā trīsreiz nedēļā, takse
valdības dotāciju, atbalstu tērpu atspoguļojas dotācijas
papildus tiek piesaistīts radošais 2017. gadā papildu atbalsts 3500 vadītāja, repetitora un koncert- ir 25 eiro stundā plus nodokļi,
izgatavošanai, nodrošināto atal- apmērā
personāls, lai segtu dalības maksu eiro apmērā «Beneficei» piešķirts meistara alga atbilda viena ko- bet pašvaldības nodrošinātais
Pašvaldības iestādes «Kultūra» konkursos, transporta izdevu- koncertuzveduma «Tutepatās, lektīva grupas atalgojumam. «Bet finansējums ir četri eiro stundā.
gojumu kolektīvu pedagogiem,
vidējās izmaksas par mēģināju- vadītājs Mintauts Buškevics miem, jauniem tērpiem, koncertu Estepatās» izveidei, savukārt pašlaik strādājam pie priekšliku- Šīs nodarbības ir vajadzīgas, lai
mu telpām un koncertu norises skaidro, ka pamata finansējumu scenogrāfijām. Tie ir līdzekļi, ar viens no vērienīgākajiem pro- ma par atalgojuma palielināšanu bērni iegūtu vairāk, lai strādātu
nodrošinājumu –, pašvaldības pašvaldības amatiermākslas kuriem kolektīvs, ieceres gan jektiem ir 2013. gadā īstenotā arī citos bērnu un jauniešu deju profesionālāk, un līdz ar to šo
finansējums uz vienu dalībnieku kolektīviem veido ikgadējā paš- saskaņojot ar «Kultūru», var deju izrāde «Skudras nepado- kolektīvos, lai sabalansētu kolek- starpību nākas segt vecākiem.»
bērnu un jauniešu deju kolektīvos valdības dotācija, kas katram rīkoties pēc saviem ieskatiem,»
Izmaksātais atalgojums (EUR) (bruto)
un deju studijās svārstās no 176 kolektīvam atšķiras atkarībā no skaidro M.Buškevics.
līdz pat vairāk nekā 670 eiro. Un sasniegumiem un aktivitātes;
Būtiski uzsvērt, ka pašvaldības
2015. gads
2019. gads
2020. gads*
tas nozīmē, ka ik mēnesi visa gada atalgojums kolektīvu vadītajiem finansējums paredzēts arī tiem
garumā pašvaldība, nodrošinot un speciālistiem; sabalansējot kolektīviem, kas darbojas pie
«Kultūras»
273 655
332 880
389 974
savu deju kolektīvu darbību, katra kolektīvu vēlmes ar iespējām, pilsētas skolām, LLU un Jelgavas
kolektīvu
(t.sk. 17 027 EUR valsts
(t.sk. 15 320 EUR valsts
(t.sk. 15 880 EUR valsts
bērna ģimeni atbalsta ar noteiktu dotācija tērpiem, kas papildus vārdam ļauj izskanēt dziesmu un
kopējais algu
mērķdotācija)
mērķdotācija)
mērķdotācija)
naudas summu. Piemēram, deju tiek piešķirta, gatavojoties dzies- deju svētkos. Tiesa, šādā gadījumā
budžets
Štata vienības – 61
Štata vienības – 57
Štata vienības – 57
kolektīvā «Ieviņa» pērn vidēji mē- mu un deju svētkiem, kā arī jau kolektīvs saņem 75 procentus no
nesī tie bija 15 eiro par dalībnieku, minētais atbalsts, nodrošinot aprēķinātās dotācijas summas,
19 027,09
42 111,80
31 243,69
deju studijā «Intriga» – 19 eiro, atbilstošu infrastruktūru un jo tas ir kā papildu finansējums.
BJDK «Vēja
(4 štata vienības: kolektīva
(5 štata vienības: kolektīva
(5 štata vienības: kolektīva
Dotācijas apjomam pa gadiem
zirdziņš»
vadītājs, repetitors, koncertvadītājs, 2 repetitori, koncertvadītājs, 2 repetitori, koncertPašvaldības ikgadējās dotācijas* apjoms (EUR)
ir tendence augt – ja vēl 2010.
meistars, horeogrāfs)
meistars, horeogrāfs)
meistars, horeogrāfs)
gadā 33 kolektīviem dotācijas
2015. gads
2019. gads
2020. gads
apjoms kopumā sasniedza 46 151
10 645,60
13 224,79
6642,40
eiro (vidēji 1399 eiro vienam
61 515
71 000
71 000
(3 štata vienības: kolektīva
(3 štata vienības: kolektīva
(3 štata vienības: kolektīva
Kopējais kolektīviem
kolektīvam), tad pērn un šogad
BJDK «Ieviņa»
(dotācija
(dotācija
(dotācija
vadītājs, repetitors, koncertvadītājs, repetitors, koncertvadītājs, repetitors, koncertpiešķirtās dotācijas
kopējā summa jau bija 71 000
piešķirta 40
piešķirta 37
piešķirta 36
meistars)
meistars)
meistars)
apjoms**
eiro
jeb
vidēji
1972
eiro.
«Protams,
kolektīviem)
kolektīviem)
kolektīviem)
dotācija nepieaug tik būtiski, lai
BJDK «Vēja zirdziņš»
atbalstītu mūsu kolektīvu vērie8573,58
8779,46
4076,55
1721,39
2265
2397
DS «Intriga»
(2 štata vienības: kolektīva
(2 štata vienības: kolektīva
(2 štata vienības: kolektīva
nīgās idejas visa gada garumā,
BJDK «Ieviņa»
1345,81
1443
1847
vadītājs, horeogrāfs)
vadītājs, horeogrāfs)
vadītājs, horeogrāfs)
jo mūsu kolektīvu vadītāji ir
ļoti
radoši
–
lai
apliecinātu
savu
DS «Intriga»
1209,65
1287
1544
izaugsmi un ietu līdzi laikam
9958,13
12 707,85
6760,46
un attīstības tendencēm, katru
DS «Benefice»
DS «Benefice» (3 štata vienības: kolektīva vadītā1794,96
2198
2638
(3 štata vienības: kolektīva
(3 štata vienības: kolektīva
koncertu viņi vēlas veidot vēl injs, horeogrāfs, repetitors)
vadītājs, horeogrāfs, repetitors)
vadītājs, horeogrāfs, repetitors)
* Dotācija, kas tiek piešķirta saskaņā ar nolikumu «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes teresantāku, vēl kvalitatīvāku, vēl
«Kultūra» amatiermākslas kolektīvu darbību».
vērienīgāku. Tieši tāpēc daudzi * Izmaksātais atalgojums līdz 30.06.2020.
«Jelgavas Vēstnesis» pašvaldības finansēšanas pamatprincipus
amatiermākslai skaidro caur četru iestādes «Kultūra» kolektīvu
prizmu – bērnu un jauniešu deju
kolektīvu «Vēja zirdziņš», bērnu
un jauniešu deju kolektīvu «Ieviņa», deju studiju «Intriga» un deju
studiju «Benefice». Šie kolektīvi
kopumā aptver ap 800 pilsētas
bērnu, kuri pašdarbībā sevi realizē dejojot, un viņu ģimenes, bez
kā atbalsta tas nebūtu iespējams.

** Tajā skaitā citiem mūsu pilsētas kolektīviem.

35 384,56

226,82

8779,46

27 930,69

175,66

13 224,79

1215

1287

10 103,10

14 000

1443

6262,90

7000

Ceturtdiena, 2020. gada 30. jūlijs

5

TĒMA

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«Vēja zirdziņš»

Deju studija «Intriga»

Deju studija «Benefice»
Foto: no kolektīvu un JV arhīva

Bērnu un jauniešu deju
kolektīvs «Ieviņa»

Mēģinājumu telpu nomas vidējās izmaksas mēnesī (EUR)*
BJDK «Vēja zirdziņš» (k/n deju zāle, baletzāle)
BJDK «Ieviņa» (k/n «Rota» lielā zāle, baletzāle)
DS «Intriga» (k/n mazā zāle, baletzāle)
DS «Benefice» (deju centrs «Cukurfabrika»)**

764,84
626,29
1010,31
7972,05

* Aprēķins veikts pēc JPPI «Kultūra» publisko pakalpojumu cenrāža.
** Papildus jāpieskaita deju centra personāla (biroja vadītāja, noliktavas pārziņa, 2 dežurantu, 2 apkopēju) atalgojums (bruto): 2019. gadā – 58 515,50 EUR, 2020. gadā līdz 30. jūnijam
– 24 710,63 EUR.

Rod arī citu atbalstu savām
radošajām izpausmēm

Teju katrs kolektīvs meklē
veidus, kā piesaistīt papildu finansējumu, lai sekmīgi aizvadītu
mēģinājumu procesu, īstenotu
kolektīva saliedēšanas aktivitātes
un savu ideju uz skatuves dabūtu
gatavu tieši tik vērienīgu, cik tā
iecerēta. Vērtīgs instruments
līdzfinansējuma piesaistei ir
biedrība vai kāda tai līdzīga uzņēmējdarbības forma, kas tapusi ar
mērķi atbalstīt kolektīva radošo
darbību un izaugsmi un piesaistīt papildu finansējumu savām
aktivitātēm. Tas ne tikai paver
iespēju startēt pašvaldības un
valsts mēroga projektu konkursos, bet tādējādi arī tiek nodrošināta oficiāla iespēja vecākiem
ar savu līdzmaksājumu atbalstīt
konkrētā kolektīvā dejojošo bērnu un veicināt viņa izaugsmi. Tas
arī uzliek pienākumu kolektīva
vadītājiem atskaitīties vecākiem
par līdzekļu izlietojumu.
Lai gan vecāku līdzmaksājums par bērna dalību pašvaldības kolektīvā daudzās ģimenēs
netiek viennozīmīgi vērtēts,
kolektīvu vadītāji akcentē, ka
vecāki, iesaistoties kolektīva
atbalsta biedrībā, ir devuši savu
piekrišanu uzņemties arī zināmu
finansiālu slogu, turklāt naudas
jautājumi gan tiek apspriesti
vecāku padomē, gan individuāli
pārrunāti ar ģimeni, ja vien vecāki šādu jautājumu aktualizējuši.
«Tas varbūt skanēs mazliet nepopulāri, tomēr es neuzskatu, ka

pašvaldībai pilnā apjomā ir jāapmaksā tava bērna pulciņi. Pilsētā
ir daudz citu aktuālu jautājumu,
kam nepieciešams finansējums,
un man jau šķiet, ka manu bērnu
vecāki to apzinās un izprot: jā,
pašvaldība mūs atbalsta, bet
pašiem vajag līdzdarboties,» saka
deju studijas «Intriga» vadītāja.
Viņas vadītajā kolektīvā dejo ap
160 bērnu un jauniešu vecumā
no 5 līdz 22 gadiem un dalības
maksa svārstās no 22 līdz 36
eiro mēnesī. Kā visiem kolektīva
darbībā iesaistītajiem cilvēkiem
piemērotāko risinājumu viņa ir
izvēlējusies īstenot saimniecisko
darbību, un caur to tad tiek
administrēti arī vecāku līdzekļi,
tostarp oficiāli nomaksājot visus
nodokļus. Arī Jelgavā lielākās
deju studijas «Benefice» vadītāja izskata iespēju šim mērķim
jau tuvākajā laikā dibināt SIA.
«Šobrīd tas viss vēl tiek kārtots
caur biedrību, taču man ir ap 250
bērnu, līdz ar to naudas izteiksmē līdzekļu apgrozījums gadā ir
ievērojams un Valsts ieņēmumu
dienesta izpratnē tas krietni pārsniedz biedrībai pieļaujamo. Man
nav ne laika, ne spēka kārtējo
reizi VID darbiniekiem skaidrot
situāciju, tādēļ meklēju citu formu, kā oficiāli sakārtot naudas
jautājumus ar vecākiem,» neslēpj
viņa, skaidrojot, ka ikmēneša
vecāku līdzmaksājums par bērna dalību «Beneficē», pavisam
aptuveni rēķinot, ir 40 eiro, no
kuriem vēl tiek nomaksāti nodokļi, un «par šo naudu bērns

pretī saņem ap 12 dažādus pul- maksa ir vēl zemāka,» skaidro
ciņus, piemēram, akrobātikas, kolektīva vadītāja Alda Skrastiņa.
improvizācijas, stiepšanās nodar- «Vēja zirdziņā» dejo ap 230 bērnu
bības, kas viņam noderēs ne tikai vecumā no 3 līdz 17 gadiem.
konkrētam uzvedumam, bet visā Jāpiebilst, ka 10–12 eiro mēnesī
turpmākajā dzīvē». «Taču atse- vecākiem jāmaksā par dalību
višķi nākas maksāt arī, lai segtu bērnu un jauniešu deju kolektīvā
dalības izmaksas konkursos, «Ieviņa». Tajā dejošanu apgūst ap
festivālos, un tā jau ir vecāku iz- 160 bērnu vecumā no diviem līdz
vēle, izvērtējot ģimenes budžeta 16 gadiem.
iespējas,» piebilst A.Andersone,
neslēpjot, ka jautājums par Atskaites koncerti –
kolektīva darbības finansēšanu paldies vecākiem
Sezonas laikā viens kolektīvs
ir ļoti aktuāls kā kolēģu, tā dalībnieku ģimeņu lokā: «Mēs pa- Jelgavas kultūras namā sniedz
tiesi gribam atrast visu iesaistīto 2–5 koncertus, un arī tie prasa papušu interesēm atbilstošāko un pildu «neredzamās» izmaksas no
pašvaldības, jo
juridiski precīzāko sadarbības
«Mūsu kolektīvu vadītāji pirmskoncerta
mēģiveidu, lai varētu
ir ļoti radoši – lai aplie- skatuves
nājumu dēļ, kas
turpināt tikpat
nopietni strādāt
cinātu savu izaugsmi un notiek gandrīz
netiek
arī turpmāk.»
ietu līdzi laikam un attīs- nedēļu,
gūti ieņēmumi
Uzrunāto kotības tendencēm, katru no maksas pasālektīvu vadītāji
un telspriež, ka sākotkoncertu viņi vēlas veidot kumiem
pu īres. M.Bušnēji labs risināvēl interesantāku, vēl kevics skaidro:
jums šķitis pašarī biļešu
valdībā nokārtot
kvalitatīvāku, vēl vērienī- kaut
ieņēmumi no
attiecīgu licenci,
gāku. Tieši tāpēc daudzi kolektīvu pasālai vecāki varētu
nonāk
atgūt pārmakkolektīvi cenšas piesaistīt kumiem
iestādes budžesāto iedzīvotāju
papildu līdzekļus.»
tā, tie nenosedz
ienākumu novisas reālās kondokli par bērna
interešu izglītību, taču, izvērtējot certa izmaksas.
«Taču attiecībā uz pašvaldības
visus plusus un mīnusus, tomēr
pieņemts lēmums no šādas kār- kolektīviem biļešu ieņēmutības atteikties. Pamatojums mi nav noteicošie. Jo sevišķi
lielākoties ir līdzīgs: lai izpildītu kolektīvu atskaites koncertu
visas licencēšanas prasības, būtu gadījumā primārais mērķis ir atnepieciešami diezgan ievērojami balstītājiem, tostarp pašvaldībai
papildu līdzekļi, un tas automā- un īpaši dalībnieku ģimenēm,
tiski nozīmētu lielāku vecāku parādīt, kas sezonas laikā apgūts
līdzmaksājumu. «Interešu iz- un kā kolektīvs audzis. Līdz
glītības programmu realizējām ar to biļešu cena lielākoties ir
līdz pagājušā gada augustam, bet simboliska, bet nereti ieeja ir ar
šobrīd licence jau ir anulēta. Tajā ielūgumiem,» skaidro «Kultūpašā laikā, izvērtējot pašvaldības ras» vadītājs, piebilstot, ka ieejas
atbalsta apmēru, pat radām maksai šādos gadījumos vairāk
iespēju samazināt tā saukto da- ir skatītāju disciplinēšanas, nelības maksu, un šobrīd ģimenes vis ienākumu gūšanas funkcija,
līdzmaksājums «Vēja zirdziņā» ir taču tādā veidā, protams, tiek
nepilni deviņi eiro mēnesī, turklāt atgūta daļa no ieguldītajiem
daudzbērnu ģimeņu bērniem līdzekļiem.

Dalībai dziesmu un
deju svētkos – papildu
finansējums

Nozīmīgs finansējums Jelgavas amatiermākslas kolektīviem tiek paredzēts, arī lai
atbalstītu to dalību dziesmu
un deju svētkos. Piemēram, lai
nodrošinātu dalību Vispārējos
latviešu dziesmu un deju svētkos, 2013. gadā no pašvaldības
budžeta tika izlietoti 120 944
eiro, šajās izmaksās iekļaujot
izdevumus par transportu,
naktsmītnēm, ēdināšanu. Savukārt 2018. gadā šādam mērķim
iztērēti 112 147,70 eiro, tostarp
transporta izdevumi vien bija
98 254,17 eiro. Jāatgādina, ka
pirms diviem gadiem Jelgavu
dziesmu un deju svētkos pārstāvēja 40 kolektīvu jeb kopumā
1188 dalībnieki un jelgavnieki
tradicionāli ir viena no viskuplāk pārstāvētām pašvaldībām
šajā vērienīgajā Latvijas notikumā.
Tāpat atbalstīta tiek kolektīvu dalība Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. M.
Buškevics skaidro, ka pašvaldības iestādes «Kultūra» bērnu
un jauniešu kolektīvu dalības
izdevumus (transports, ēdināšana, naktsmītnes) sedz Jelgavas Izglītības pārvalde, taču
«Kultūra» savā budžetā paredz
izdevumus savu kolektīvu dalībai Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku kopmēģinājumos
un modelēšanas koncertos, sedzot maksu pat transportu un

ēdināšanu, un šogad tam bija
paredzēti 10 000 eiro.
Jāpiebilst, ka, gatavojoties
dziesmu un deju svētkiem, papildu dotācija tiek piešķirta arī
tērpiem – gan lai papildinātu un
atjaunotu tautas tērpu bāzi, gan
lai uzšūtu īpašus tērpus svētku
lieluzvedumiem mūsdienu deju
studijām, un šogad šim mērķim
iztērēti ap 23 000 eiro. Tiesa,
valstī izsludinātā ārkārtējā
situācija šos plānus mainīja, un
tagad kolektīvi ar cerībām gaida
nākamo gadu.

Mēs esam Jelgava!

M.Buškevics spriež: pašvaldība apzinās, ka ieguldījums kultūras dzīves aktivitātēs ir ieguldījums savos cilvēkos – emocionāli bagātā un veselā sabiedrībā.
«Kas tad ir amatiermākslas
kolektīvs? Tā ir liela ģimene,
un ģimenei ir jāturas kopā ne
tikai svētkos, bet arī ikdienā –
pat tad, ja apstākļi diktē savus
noteikumus. Aizvadītie mēneši,
ko arī mūsu kolektīvi ārkārtējās
situācijas dēļ bija spiesti pavadīt fiziski šķirti, bija ļoti liels
pārbaudījums mums visiem,
tāpēc gribu teikt lielu paldies
kā pedagogiem, tā dalībniekiem,
kuri turējās kopā un, kaut arī ne
tik jaudīgi kā ikdienā, tomēr aizvadīja mēģinājumus un apguva
repertuāru,» saka M.Buškevics,
novērtējot jelgavnieku izpratni
par to, ka tikai mēs visi kopā
veidojam Jelgavu un vidi, kādā
vēlamies dzīvot.

Pašvaldības dotācija tērpiem (EUR)*
BJDK «Vēja zirdziņš»
BJDK «Ieviņa»
DS «Intriga»
DS «Benefice»

2015. gads

2019. gads

2020. gads

4218,06
–
–
–

5074
–
1215
1485

7162
3978,48
3214,77
7321,35

* Papildu dotācija tērpiem tiek piešķirta, gatavojoties Vispārējiem latviešu dziesmu un deju
svētkiem un Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
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Apkopo vieglatlētikas rekordus
Jelgavas pilsētas vieglatlētu rekordi (uz 18.07.2020.)**

 Ilze Knusle

Vieglatlētika ir sporta karaliene, un,
lai vienkopus būtu pieejami mūsu
sportistu rekordi, Jelgavas Sporta
servisa centrs sadarbībā ar Latvijas
Vieglatlētikas savienības statistiķi
Andri Staģi apkopojis Jelgavas vieglatlētikas rekordus.

Disciplīna
100 m

200 m

Pieaugušie
Mārtiņš Ralle (1990) 10,87 sek. – 20.07.2014. Iecavā
Artūrs Baļķis (1952) 10,50 sek.* – 21.09.1973. Naļčikā
Māra Anna Zīverte (2002) 12,05 sek. – 18.07.2020. Jelgavā
Gita Liepiņa (1965) 11,80 sek.* – 15.06.1988. Rīgā
Juris Jegorovs (1995) 22,15 sek. – 29.05.2014. Rīgā
Dzidris Dreimanis (1953) 21,40 sek.* – 17.05.1975. Cēsīs
Marina Upmale (1967) 23,94 sek. – 22.08.1987. Tallinā
Vladislavs Prosmickis (1990) 47,90 sek. – 21.07.2012. Jūrmalā
Dzidris Dreimanis (1953) 47,50 sek.* – 14.07.1975. Limbažos
Marina Upmale (1967) 53,30 sek. – 15.08.1987. Šauļos
Aigars Feldmanis (1959) 1:51,31 min. – 25.07.1982. Kijevā
Daina Linde (1957) 2:03,68 min. – 18.06.1983. Maskavā
Aigars Feldmanis (1959) 3:47,30 min. – 26.07.1982. Kijevā
Elizabete Bradu (1954) 4:11,77 min. – 25.05.1985. Tallinā
Guntis Roziņš (1968) 8:20,61 min. – 06.09.1990. Eskilstūnā
Elizabete Bradu (1954) 8:59,13 min. – 28.08.1984. Tartu
Staņislavs Slišāns (1943) 14:29,40 min. – 14.06.1970. Rīgā
Darja Vasiļjeva (1981) 17:19,85 min. – 18.05.2002. ASV
Normunds Freimanis (1970) 31:28,00 min. – 25.07.1992. Ludzā
Darja Vasiļjeva (1981) 39:16,00 min. – 13.04.1996. Rīgā
Ivans Ņikiforovs (1960) 1:07,54 st. – 30.10.1993. Ozolniekos
Ilona Upmale (1970) 1:24,45 st. – 11.04.1992. Jelgavā
Armands Freidenfelds (1966) 2:34,45 st. – 14.10.1990. Rīgā
Daina Linde (1957) 3:05,29 st. – 30.07.1983. Rīgā
Ingus Zariņš (1992) 15,24 st. – 08.08.2015. Ventspilī
Gunārs Vaivads (1969) 14,50 st.* – 21.05.1983. Rīgā
Inese Nagle (1988) 14,48 sek. – 11.06.2011. Valmierā

Juniori (U-20)
Jaunieši (U-18)
Kristers Čams (1999) 10,89 sek. – 21.07.2018. Jelgavā Ričards Alans Kļaviņš (2003) 10,96 sek. – 02.08.2019. Viļņā
Māra Anna Zīverte (2002) 12,05 sek. – 18.07.2020. Jelgavā Māra Anna Zīverte (2002) 12,06 sek. – 22.06.2019. Jelgavā

Juris Jegorovs (1995) 22,15 sek. – 29.05.2014. Rīgā
Ričards Alans Kļaviņš (2003) 22,48 sek. – 03.08.2019. Viļņā
Māra Anna Zīverte (2002) 24,48 sek. – 05.07.2020. Saldū Māra Anna Zīverte (2002) 24,52 sek. – 26.06.2019. Jelgavā

«Lai gan sākotnēji vēlējāmies apkopot tikai JelgaKristers Kalniņš (1996) 48,71 sek. – 27.06.2015. Jēkabpilī
vas pilsētas rekordus, sapratām, ka tas nebūtu īsti 400 m
Marina Upmale (1967) 54,49 sek. – 18.09.1986. Taškentā
korekti vēstures kontekstā, jo padomju laikos sporta
dzīve tika organizēta centralizēti rajona mērogā.
800 m
Aigars Feldmanis (1959) 1:53,90 min. – 28.06.1977. Rīgā
Jelgavas rajonā kopā sportoja gan Jelgavas pilsētas,
Daina Linde (1957) 2:09,70 min. – 03.08.1974. Drēzdenē
gan tagadējā Jelgavas novada un Ozolnieku novada
1500 m
Aigars Feldmanis (1959) 3:51,00 min. – 30.06.1977. Rīgā
sportisti, un viņu rezultāti uzskatāmi par Jelgavas
Darja Vasiļjeva (1981) 4:28,10 min. – 07.07.1999. Valmierā
rekordiem. Tagad kādreizējā Jelgavas rajona terito3000
m
Guntis Roziņš (1968) 8:36,42 min. – 07.07.1985. Kijevā
rijā ir trīs pašvaldības, tomēr novilkt svītru un vienā
Darja Vasiļjeva (1981) 9:32,44 min. – 21.05.2000. Rīgā
brīdī sākt reģistrēt tikai pilsētas sportistu rezultātus
5000
m
Aigars Feldmanis (1959) 15:16,60 min. – 02.08.1977. Rīgā
nešķita objektīvi, it īpaši tāpēc, ka arī joprojām
novadu sportisti izmanto Jelgavas pilsētas sporta
infrastruktūru un piedāvātās sporta iespējas,» skaid- 10 000 m
ro Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis.
Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk saprotams, apkopoto Pusmaratons
rekordu tabulai dots nosaukums «Jelgavas vieglatlētikas rekordi», ar atsauci paskaidrojot, ka **jēdziens Maratons
«Jelgava» aptver kādreizējo Jelgavas rajona teritoriju.
Kārlis Eiduks (2000) 15,42 sek. – 21.06.2019. Jēkabpilī
Šobrīd ir apkopoti rekordi 26 vieglatlētikas dis- 110 m barjerskrējiens
Gunta Rusmane (1955) 14,70 sek. – 09.05.1973. Kauņā
ciplīnās trīs vecuma grupās sievietēm un vīriešiem: (junioriem un jauniešiem
distances garums ir 100 m,
pieaugušo, junioru jeb U-20 un jauniešu jeb U-18
junioriem barjeras augstums
grupā. «Sistemātiska vieglatlētikas rezultātu apir 1 m, jauniešiem – 91 cm)
kopošana sākās 1957. gadā, kad arī var sākt runāt
400 m barjerskrējiens
Vladislavs Prosmickis (1990) 51,74 sek. – 24.05.2014. Rīgā Vladislavs Prosmickis (1990) 54,55 sek. – 04.07.2009. Jūrmalā
par rekordiem,» norāda sporta statistiķis A.Staģis,
Aļona Sukonnova (1984) 1:00,19 min. – 19.08.2006. Valmierā Māra Anna Zīverte (2002) 1:00,96 min. – 17.07.2019. Jelgavā
skaidrojot, ka sportista rekords attiecināms uz to
2000 m šķēršļu
Anastasija Vidončikova (1999) 7:24,36 min. – 07.06.2018. Saldū Viktors Naumovs (1955) 6:17,00 min. – 21.07.1973. Vinnicā
pilsētu vai rajonu, kuru sacensību brīdī sportists
skrējiens
Anastasija Vidončikova (1999) 7:24,35 min. – 07.06.2018. Saldū
pārstāvējis. Nereti jaunieši, kuri dodas studēt, studiju
3000
m
šķēršļu
skrējiens
Guntis
Roziņš
(1968)
8:52,96
min.
–
01.06.1991.
Rīgā
Guntis Roziņš (1968) 9:26,50 min. – 27.07.1985. Rīgā
laikā sacensībās pārstāv augstskolu vai pilsētu, kurā
Anastasija Vidončikova (1999) 11:22,64 min. – 26.05.2018. Neapolē Anastasija Vidončikova (1999) 11:22,64 min. – 26.05.2018. Neapolē
tā atrodas, kaut gan dzīvo citur. «Piemēram, ja cēsAldis Vanags (1959) 2,24 m – 27.05.1984. Tartu
Aivis Fiņķis (1969) 2,10 m – 08.05.1988. Murjāņos
nieks studē LLU un sacensībās pārstāv universitāti Augstlēkšana
Jeļena Feņuka (1990) 1,81 m – 08.06.2013. Rīgā
Anita Lejiņa (1966) 1,75 m – 28.07.1985. Rīgā
vai Jelgavu, viņa rekords uzskatāms par Jelgavas
rekordu,» precizē A.Staģis. Jelgavas rekordu tabulā
senākais rekords datēts ar 1962. gadu – vesera mešaKārtslēkšana
Edvīns Upacieris (1940) 4,40 m – 13.10.1963. Odesā
Alberts Kulēvics (1947) 3,60 m – 28.06.1965. Jelgavā
nā junioriem. «Ar laiku rekordi tiek pārspēti, bet ne
Alberts Kulēvics (1947) 4,40 m – 08.1971. Harkovā
vienmēr bijuši spēcīgi sportisti visās disciplīnās visās
Līga Lauma Pļavniece (1996) 2,40 m – 16.06.2017. Ogrē
vecuma grupās. Vesera mešana Jelgavā nav izplatīta
Tāllēkšana
Olafs Losbergs (1962) 7,45 m – 23.09.1982. Rīgā
Olafs Losbergs (1962) 7,30 m – 05.09.1981. Rīgā
disciplīna, tāpēc joprojām spēkā ir šis 58 gadus senais
Gunta Rusmane (1955) 6,02 m – 13.07.1975. Nikolajevā
Gunta Rusmane (1955) 5,87 m – 15.08.1974. Pjatigorskā
rekords,» stāsta A.Staģis. Savukārt junioru un jauTrīssoļlēkšana
Arvīds Vītols (1951) 16,22 m – 10.07.1977. Valkā
Artūrs Dilba (1957) 14,46 m – 11.05.1976. Rīgā
niešu grupā statistiķis vadījies no tām disciplīnām,
Ilona Bitela (1994) 12,47 m – 06.07.2013. Valmierā
Ilona Bitela (1994) 12,47 m – 06.07.2013. Valmierā
kurās šo vecuma grupu sportisti startē mūsdienās,
Lodes grūšana
Staņislavs Skruļs (1947) 17,86 m – 24.06.1982. Maskavā Andrejs Oleničs (1972) 14,73 m – 09.07.1989. Rīgā
tāpēc garajās skriešanas distancēs un soļošanā U-20
(junioriem lode sver 6 kg,
Margarita Jāviča (1964) 14,30 m – 19.06.1982. Rīgā
Margarita Jāviča (1964) 14,30 m – 19.06.1982. Rīgā
un U-18 grupā rezultātu nav.
jauniešiem – 5 kg)
Tāpat vairākās sprinta distancēs norādīti divi
Diska mešana
Staņislavs Skruļs (1947) 62,00 m – 27.07.1980. Jēkabpilī Dagnis Roziņš (1997) 47,79 m – 21.04.2016.
rezultāti – fiksēti ar elektroniku un ar rokas hrono- (junioriem disks sver
Margarita Jāviča (1964) 55,74 m – 19.05.1984. Rīgā
Margarita Jāviča (1964) 52,58 m – 03.05.1983. Viļņā
metrāžu. «Rokas hronometrs ļāva piefiksēt rezultātu 1,75 kg, jauniešiem – 1,5 kg)
līdz sekundes desmitdaļai, savukārt ar elektroniku Vesera mešana
Jānis Gardevietis (1950) 61,46 m – 23.06.1971. Rīgā
Dzintars Šteinbergs (1943) 58,28 m – 01.10.1962. Ozolniekos
precizitāte ir līdz sekundes simtdaļai. Pastāv formu- (junioriem veseris sver 6 kg, Liene Roziņa (1999) 44,22 m – 02.07.2017. Ventspilī
Liene Roziņa (1999) 44,22 m – 02.07.2017. Ventspilī
la, kā ar rokas hronometru fiksētos rezultātus var jauniešiem – 5 kg, juniorēm
pielīdzināt uzņemtajiem ar elektroniku. Gadījumos, – 4 kg, jaunietēm – 3 kg)
kad ar rokas hronometru fiksētais rezultāts ir labāks Šķēpa mešana
Gatis Čakšs (1995) 83,89 m – 29.05.2018. Rīgā
Gatis Čakšs (1995) 77,26 m – 27.07.2014. Ventspilī
par to, kas fiksēts ar elektroniku, es to iekļāvu šajā (jauniešiem šķēps sver
Līga Lauma Pļavniece (1996) 40,76 m – 11.07.2014. Ogrē Līga Lauma Pļavniece (1996) 40,76 m – 11.07.2014. Ogrē
tabulā,» stāsta A.Staģis.
700 g, juniorēm – 600 g,
Vieglatlētikas rekordi apkopo ti, lai tie paliktu jaunietēm – 500 g)
pilsētas sporta vēsturei, lai kalpotu kā motivācija Desmitcīņa
Gunārs Duļevskis (1945) 6634 p. – 23.05.1968. Tartu
Viktors Bisters (1980) 6271 p. – 13.09.1998. Ventspilī
jaunajiem vieglatlētiem un savā ziņā arī lai popula- (sievietēm, juniorēm un Laura Ludevika (1986) 5107 p. – 08.07.2007. Tallinā
Laura Ludevika (1986) 4967 p. – 11.06.2005. Rīgā
rizētu šo sporta veidu. Iedzīvotāji aicināti iepazīties jaunietēm – septiņcīņa)
ar rekordu tabulu, un, ja radušies kādi precizējumi 3000 m soļošana
Inta Straumane (1976) 16:06,30 min. – 03.09.1994. Valmierā
vai jautājumi, lūgums sazināties ar Sporta servisa 20 km soļošana
Jānis Zviedris (1936) 1:31,30 st. – 06.05.1962. Jelgavā
centra sporta pasākumu organizatori Aļonu Fomenko
50
km
soļošana
Jānis Zviedris (1936) 4:28,25 st. – 08.07.1962. Rīgā
pa tālruni 63085300 vai e-pastu Alona.Fomenko@
sports.jelgava.lv.
* Rezultāti, kas fiksēti ar rokas hronometrāžu, ir labāki par rekordiem ar elektronisko hronometrāžu

Kristers Kalniņš (1996) 50,05 sek. – 14.06.2013. Ventspilī
Marina Upmale (1967) 55,30 sek. – 18.09.1984. Taškentā
Jozs Žukaitis (1962) 1:55,00 min. – 22.08.1979. Doņeckā
Daina Linde (1957) 2:09,70 min. – 03.08.1974. Drēzdenē
Aigars Feldmanis (1959) 3:57,00 min. – 21.07.1976. Ļvovā
Darja Vasiļjeva (1981) 4:30,06 min. – 18.06.1997. Rīgā
Guntis Roziņš (1968) 8:36,42 min. – 07.07.1985. Kijevā
Agnese Grosberga (1971) 10:07,3 min. – 14.08.1988. Rīgā
Aivars Brucis (1969) 16:19,31 min. – 07.07.1985. Kijevā

Anastasija Geraseva (1998) 3:27,00 st. – 04.10.2015.
Vladislavs Prosmickis (1990) 14,71 sek. – 14.05.2006. Murjāņos
Māra Anna Zīverte (2002) 14.79 sek. – 25.05.2019. Jēkabpilī

Nils Zandovskis (1995) 54,51 sek. – 29.07.2012. Ventspilī
Māra Anna Zīverte (2002) 1:00,96 min. – 17.07.2019. Jelgavā
Guntis Roziņš (1968) 5:54,45 min. – 05.07.1985. Kijevā
Viktorija Proščenko (1989) 7:42,57 min. – 16.07.2006. Valmierā
Guntis Roziņš (1968)
9:26,50 min. – 27.07.1985. Rīgā
Ivars Bernāts (1971) 2,01 m – 14.09.1988. Jelgavā
Anita Lāce (1966) 1,70 m – 12.07.1982. Rīgā
Uļjana Maslova (1968) 1,70 m – 07.07.1985. Rīgā
Natālija Andrejeva (1972) 1,70 m – 17.05.1988. Rīgā
Alberts Kulēvics (1947) 3,40 m – 21.06.1964.

Olafs Losbergs (1962) 6,89 m – 02.06.1979. Valmierā
Ludmila Bočkova (1966) 5,50 m – 02.06.1983. Jelgavā
Armands Joma (1967) 13,95 m – 29.08.1984. Rīgā
Aļona Sukonnova (1984) 12,24 m – 22.06.2001. Preiļos
Dagnis Roziņš (1997) 14,81 m – 19.06.2013. Valmierā
Liene Roziņa (1999) 14,05 m – 17.09.2016. Ķekavā
Dagnis Roziņš (1997) 54,58 m – 12.06.2014. Aizkrauklē
Margarita Jāviča (1964) 44,38 m – 01.07.1981. Rīgā
Andrejs Oleničs (1972) 54,64 m – 29.10.1987. Murjāņos
Elva Vestarta (2003) 53,69 m – 16.05.2019. Salaspilī

Jānis Liepa (1981) 76,36 m – 26.09.1998. Murjāņos
Elva Vestarta (2003) 47,39 m – 21.06.2019. Jēkabpilī

Viktors Bisters (1980) 5931 p. – 07.09.1997. Ventspilī
Māra Anna Zīverte (2002) 4452 p. – 26.05.2019. Jēkabpilī

Māra Anna Zīverte kļūst par divkārtēju Latvijas čempioni
 Ilze Knusle

22. un 23. jūlijā Ventspilī norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 un U-20 vecuma grupām.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) vieglatlēte Māra Anna
Zīverte kļuva par divkārtēju valsts
čempioni savā vecuma grupā.
Čempiones titulu mūsu sportiste izcīnīja 100
un 200 metru skrējienā U-20 vecuma grupā.
100 metru distancē startēja 24 sportistes un
M.A.Zīverte gan uzrādīja pārliecinošu rezultātu
kvalifikācijā, gan bija ātrākā finālskrējienā – viņa
finišēja 11,87 sekundēs. Kaut arī pēc rezultāta
šis būtu jauns Jelgavas rekords, pavējš skrējiena
laikā bija lielāks par pieļaujamo, tādēļ rezultāts
nevar tikt uzskatīts par oficiālu rekordu. Tomēr
tas ir augstvērtīgākais čempionāta rezultāts
un atbilst 1077 Starptautiskās vieglatlētikas
federāciju asociācijas (IAAF) ranga punktiem.

200 metru disciplīnā startēja 23 skrējējas,
un Māra Anna bija ātrākā no viņām. Uzvaru
finālā viņa izcīnīja ar rezultātu 24,56 sekundes,
kas ir desmitais augstvērtīgākais šī čempionāta
rezultāts (983 IAAF ranga punkti).
Bronzas medaļu čempionātā U-18 grupā
ieguva BJSS sportiste Albertīna Rudņeva 2000
metru kavēkļu skrējienā. Viņa finišēja pēc
8:48,34 minūtēm, un tas sportistei deva 3. vietu
no četrām dalībniecēm. Uzvarētājas laiks bija
7:36,18 minūtes.
Jāpiebilst, ka vēl trim BJSS sportistiem
izdevās iekļūt labāko sešniekā savā disciplīnā.
4. vietu no 29 sportistiem 200 metru sprintā
U-20 grupā izcīnīja Artūrs Isajevs ar rezultātu
22,97 sekundes (uzvarētāja rezultāts – 22,22
sekundes), savukārt 100 metru sprintā viņam 5.
vieta 22 sportistu konkurencē (Artūra rezultāts
– 11,25 sekundes, uzvarētāja rezultāts – 10,80
sekundes). Pie 4. vietas lodes grūšanā (rezultāts
– 13,65 metri, uzvarētājam – 16,92 metri) un 5.
vietas diska mešanā septiņu sportistu konkuren-

cē (rezultāts – 37,08 metri, uzvarētājam – 45,09
metri) tika Maksims Korotkovs U-20 grupā.
Savukārt 6. vietu 100 metru sprintā U-18 grupā
izcīnīja Alise Kārkliņa 17 meiteņu konkurencē.
Alise finišēja pēc 13,35 sekundēm (uzvarētājas
laiks bija 12,68 sekundes).
Kopumā Jelgavu Latvijas čempionātā pārstāvēja septiņi vieglatlēti U-18 vecuma grupā
un pieci vieglatlēti U-20 grupā.
Jāpiebilst, ka pēc šī čempionāta rezultātiem
tiek komplektētas Latvijas komandas Baltijas
U-18 un U-20 komandu čempionātam, kas
notiks 1. un 2. augustā Pērnavā.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlēte Māra
Anna Zīverte Latvijas čempionātā
vieglatlētikā uzvarēja gan
100 metru, gan 200 metru
distancē, kļūstot par divkārtēju
Latvijas čempioni.
Foto: Sporta servisa centrs/Jana Leite

Apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr.13/1

NOLIKUMS
«Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas
«Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem»»
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir grantu komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem.
2. Grantu programmas mērķis atbalsta sniegšanai ir uzņēmējdarbības veicināšana
un attīstība Jelgavas pilsētā, īpašu vērību veltot sociāli atbildīgajiem komersantiem
un saimnieciskās darbības veicējiem.
3. Nolikumā lietotie termini:
3.1. grants – piešķirtais finansiālais atbalsts granta programmas ietvaros;
3.2. granta pretendenti – ikviena persona, kura reģistrēta Komercreģistrā vai Valsts
ieņēmumu dienestā un veic saimniecisko darbību Jelgavas pilsētā;
3.3. uzņēmējdarbība – saimnieciskā darbība preču ražošanā vai pakalpojumu
sniegšanā, ko veic komersants (komercdarbība) vai saimnieciskās darbības
veicējs.
4. Nolikums tiek publicēts Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.
lv, informatīvajā izdevumā «Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas pašvaldības
pieaugušo izglītības iestādes «Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs»
(turpmāk – ZRKAC) tīmekļvietnē www.zrkac.lv.
5. Granti tiek piešķirti kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros un saskaņā ar ziedotajiem finanšu līdzekļiem.
6. Viena piešķirtā granta apmērs nevar pārsniegt 10 000 euro.
II. Granta pretendenti un pieteikuma iesniegšana
7. Pieteikties granta saņemšanai var komersanti un saimnieciskās darbības veicēji,
kuri reģistrēti Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā un veic saimniecisko
darbību Jelgavas pilsētā un kuriem:
7.1. uz iesniegšanas un vērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu;
7.2. nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;
7.3. kapitāldaļas nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības
iestādei;
7.4. uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas
pakalpojumiem.
8. Grantam piesakās, iesniedzot aizpildītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums)
elektroniski uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv (ar drošu elektronisko parakstu)
vai sūtot pasta sūtījumā uz adresi: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, uz aploksnes
norādot «Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem».
9. Granta pretendentam saziņai ir jānorāda sasniedzams tālrunis un e-pasta adrese.
III. Granta pretendentu vērtēšana
10. Vērtējot pieteikumus, ņem vērā, vai granta pretendents:
10.1. ir uzņēmējdarbības uzsācējs (reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu
dienestā līdz 3 (trīs) gadiem);
10.2. plāno attīstīt uzņēmējdarbību;
10.3. ir inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītājs.
11. Kritēriji, kurus vērtē Jelgavas pilsētas domes apstiprināta vērtēšanas komisija
(turpmāk – Komisija):
11.1. motivācija veikt uzņēmējdarbību;
11.2. pieteikuma argumentācija;
11.3. kā grants veicinās uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju;
11.4. tāme granta izlietojumam;

11.5. granta pretendenta iesniegts kredītiestādes apliecinājums par spēju mērķi
īstenot ar savu finansiālo līdzieguldījumu 20–30% apmērā no pieteikumā norādītā
granta apmēra;
11.6. dokumenti, kas apstiprina pieteikumā minēto informāciju.
12. Grantu piešķiršanas komisijas darbu organizē Komisijas priekšsēdētājs.
13. Komisija granta pretendentus vērtē divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek vērtēta
pieteikumu atbilstība nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Otrajā kārtā notiek
pieteikumu vērtēšana saskaņā ar nolikuma 11. punktu.
14. Par granta saņēmēju tiek atzīti tie granta pretendenti (viens vai vairāki), kuri
visprecīzāk atbildīs Nolikuma nosacījumiem un būs iesnieguši kredītiestādes
apliecinājumu par pietiekamu finanšu līdzekļu esamību līdzmaksājuma veikšanai.
Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja
balss, bet Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.
15. Komisija granta pretendentam var pieprasīt papildu informāciju.
16. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par pieteikumā
iesniegto informāciju un atbilstību tirgus situācijai.
17. Komisijai ir tiesības lūgt granta pretendentu prezentēt savu uzņēmējdarbības
attīstības redzējumu.
18. Lēmumu par granta piešķiršanu vai atteikumu granta piešķiršanai pieņem
Komisija.
IV. Grantu izmaksas kārtība un atskaites
19. Granta saņēmējam viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas
dienas ir jānoslēdz līgums (2. pielikums) ar pašvaldību par granta saņemšanu.
Piešķirtais grants tiek ieskaitīts granta saņēmēja kontā kredītiestādē un var tikt
izmantots tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai.
20. Granta apguves laiks ir ne ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem no līguma
noslēgšanas dienas.
21. Granta saņēmēja pienākums ir 6 mēnešu laikā pēc nolikuma 20. punkta
termiņa beigām iesniegt pašvaldībai granta izlietojuma atskaiti.
22. Gadījumā, ja pārskats par granta izlietojumu netiek iesniegts vai tiek konstatēts,
ka grants ir izmantots neatbilstoši mērķim, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no granta
saņēmēja granta atmaksu.
23. Granta saņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no piešķirtā granta.
Šādā gadījumā piešķirtais grants ir jāatmaksā pašvaldībai 3 darba dienu laikā
no paziņojuma brīža.
V. Citi noteikumi
24. Grantu programmu var atbalstīt fiziskas un juridiskas personas ar saviem
finanšu līdzekļiem, tos ziedojot programmas īstenošanai.
25. Piešķirtais grants uzskatāms kā de minimis atbalsts, uz kuru attiecināmi
Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis
atbalstam noteikumi.
26. Sabiedrības informēšanas nolūkos pašvaldībai ir tiesības publicēt informāciju
par granta saņēmēju.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde «Jaunrades nams «Junda»» (reģ.Nr.2851900149)
aicina darbā INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS(-AS) (uz nepilnu slodzi).
Interešu izglītības programmā «Animācija»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Animācija»
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iemācīt audzēkņiem veidot animācijas dažādās tehnikās.
Piedāvājam:
• darbu 4 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 4 st. nedēļā
alga mēnesī – 106,67 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Foto. Video»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Foto. Video»
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iemācīt audzēkņiem fotografēšanas, video veidošanas pamatus.
Piedāvājam:
• darbu 7 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku;
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 7 st. nedēļā
alga mēnesī – 186,67 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Velo pulciņš»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Velo pulciņš»
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• stiprināt audzēkņu zināšanas ceļu satiksmes
noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā, velosipēda
uzbūvē, drošas braukšanas pamatprincipos, kā arī uzlabot savas velosipēda vadīšanas prasmes, lai droši
piedalītos ceļu satiksmē un startētu velo sacensībās.
Piedāvājam:
• darbu 10 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 10 st. nedēļā
alga mēnesī – 266,67 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Trases automodelisms»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Trases
automodelisms» atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iemācīt audzēkņiem apgūt un pilnveidot zināšanas,
prasmes, iemaņas, kas nepieciešamas, lai varētu
izgatavot savu auto modeli un vadības pulti, uzturēt to
tehniskā kārtībā un piedalīties sacensībās.
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Piedāvājam:
• darbu 6 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 6 st. nedēļā
alga mēnesī – 160 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Little Bit»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Little Bit»
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• ar «Littlebits» komplektu palīdzību iemācīt audzēkņiem programmēšanas, elektronikas un inženierzinātņu pamatu apguvi caur dažādām spēlēm un radošiem
uzdevumiem.
Piedāvājam:
• darbu 5 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 5 st. nedēļā
alga mēnesī – 133,33 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Tehnopulciņš»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Tehnopulciņš» atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• attīstīt audzēkņos vispārējās un speciālās
tehniskās zināšanas un prasmes, radošās spējas,
radošās darbības pieredzi tehniskās jaunrades un
zinātnes jomā.
Piedāvājam:
• darbu 10 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 10 st. nedēļā
alga mēnesī – 266,67 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Lego laiks»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Lego laiks»
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• iepazīstināt audzēkņus ar daudzveidīgām «Lego»
konstruktoru pielietošanas un izmantošanas iespējām,
būvējot darbus plaknē un telpiski.
Piedāvājam:
• darbu 5 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;

• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 5 st. nedēļā
alga mēnesī – 133,33 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Jauniešu klubs»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Jauniešu
klubs» atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• sekmēt pilsētas jauniešu iesaistīšanos Jelgavas
sabiedriskajā dzīvē, piedāvājot lietderīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas un veselīgu vidi.
Piedāvājam:
• darbu 10 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 10 st. nedēļā
alga mēnesī – 266,67 EUR (bruto)).
Interešu izglītības programmā «Konstruēšana»
Darba pienākumi:
• īstenot interešu izglītības programmu «Konstruēšana» atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• sniegt bērniem teorētiskas un praktiskas zināšanas,
kas saistītas ar konstruēšanu, dažādu interesantu
materiālu pielietošanu mākslas darbu, spēļu un
sadzīvē pielietojamu priekšmetu izgatavošanā.
Piedāvājam:
• darbu 10 st. nedēļā uz nenoteiktu laiku (slodze ir
pārrunājama klātienē);
• radošu, atsaucīgu kolektīvu;
• mēnešalgu no 810 EUR par slodzi (par 10 st. nedēļā
alga mēnesī – 133,33 EUR (bruto)).
Prasības:
• izglītība atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta
noteikumiem;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
• pieredze darbā ar jauniešiem un projektu
organizēšanā (rakstīšana, organizēšana, vadīšana)
(interešu izglītības programmas «Jauniešu klubs»
skolotājam(-ai)).
Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
pieredzes aprakstu (CV), norādot vakanci, nosūtīt pa
e-pastu junda@izglitiba.jelgava.lv.
Pēc pieteikuma saņemšanas sazināsimies ar
pretendentu!

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
Pasākumi pilsētā

31. JŪLIJĀ
Īsi

 Pulksten 19 – izrāžu apvienības «Pannas teātris» teātra izrāde: R.Blaumanis
«No saldenās pudeles». Biļešu cena – 20–15 € (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).
 Pulksten 13 – «SMScredit.lv» BMX čempionāta 3. posms (ZOC trasē).
 Pulksten 22 – brīvdabas kino seansi: 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»).
 Līdz 30. augustam – 15. Jelgavas velobrauciens, veltīts Jelgavas 755. gadadienai (pa pilsētu).

2. AUGUSTĀ

 Pulksten 11 – Jelgavas atklātais čempionāts BMX (ZOC trasē).

3. AUGUSTĀ

 Pulksten 18 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–FK «Metta». Biļešu cena
– 3 €, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).

4. AUGUSTĀ

 Pulksten 11 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007.–2008. gadā
dzimušo zēnu grupā: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«Jūrmala». Ieeja – bez
maksas (ZOC).
 No pulksten 18 līdz 20 – ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās.
Dalībnieki var ierasties laikā no pulksten 18 līdz 20 bez iepriekšējas pieteikšanās.
(airēšanas bāzē Pasta salā 3).
 Pulksten 22 – brīvdabas kino seanss: dokumentālā filma «Prāta Vētra: Starp
krastiem» (2015). Dokumentāls stāsts par četriem draugiem. Par četriem atšķirīgiem, taču sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Tas ir stāsts par nepadošanos un
spītību. Par neatlaidību, krišanu un atkal celšanos. Režisori – Audinga Kucinskaite,
Sandijs Semjonovs, Undīne Buka, Gundars Rēders, Edgars Dubrovskis. Biļešu
cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

6. AUGUSTĀ

 Pulksten 16 – jauniešu no 7 līdz 25 gadu vecumam florbola sacensības «Basta floorball 2020». Reģistrācija – no pulksten 15. Dalība – bez maksas (Jelgavas 4. sākumskolā).
 Pulksten 19 – brīvdabas koncertsērija «uz Tu»: Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs. «12
stāsti vasaras vakaram» ir divpadsmit dziesmas no abu mūziķu repertuāra, kurām ir
īpaša nozīme mākslinieku skatuves darbībā un dzīvē. Tie ir divpadsmit muzikāli stāsti
par viņu bērnību, piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, blēņām, dzimtu, tradīcijām, mīlestību, draudzību un vēl, un vēl... Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

7. AUGUSTĀ

 Pulksten 19 – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra muzikāli poētiska izrāde «Lūk, istaba
šī…». Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra «kvarķirņiks» (mājas koncerts) veltīts dzejnieka
un dziesminieka Bulata Okudžavas daiļradei. Mūsdienās, kad laiks rit ātri un jāpaspēj tik
daudz, kluss vakars draugu lokā iepriecina sirdi. Tas ir vakars ar dziesmām un dzeju, kas
atmodina visdažādākās sajūtas, gan satrauc, gan dāvā cerību. Vakars, kad dvēsele runā
ar dvēseli vienā, patiesu jūtu valodā, vakars, kurā kļūstam tuvāki viens otram. Piedalās
Dana Bjorka (vokāls), Nikolajs Gruničevs (ģitāra), Anna Marija Ivana (akordeons), Ņikita
Osipovs (kontrabass). Režisore – Dana Bjorka, kompozīcija – Dmitrijs Palēss, muzikālā
vadītāja – Ludmila Mogiļevska. Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

8. AUGUSTĀ

 Līdz 9. augusta pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Kalnciema kauss –
NIMFA kauss» (Lielupes posmā no Jelgavas jahtkluba līdz Kalnciemam).
 Pulksten 12.15 – Jelgavas pilsētas atklātais pludmales volejbola turnīrs (Pasta salā).
 Pulksten 15 – Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-23 grupai (ZOC).
 Pulksten 22 – brīvdabas kino seanss: dokumentālā filma «PrātaVētra: Starp krastiem»
(2015). Dokumentāls stāsts par četriem draugiem. Par četriem atšķirīgiem, taču sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Tas ir stāsts par nepadošanos un spītību. Par neatlaidību, krišanu
un atkal celšanos. Režisori – Audinga Kucinskaite, Sandijs Semjonovs, Undīne Buka,
Gundars Rēders, Edgars Dubrovskis. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

9. AUGUSTĀ

 Pulksten 11 – Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-23 grupai (ZOC).
 Pulksten 18 – Latvijas sieviešu futbola 1. līgas 2. kārtas spēle: FK «Jelgava»–FB
«Iecava». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).

10. AUGUSTĀ

 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Krāsu izvēle interjerā». Pieteikties pa tālruni
63012158, 26602618 vai e-pastu elina.balgalve@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa –
17 € (ZRKAC).

11. AUGUSTĀ

 Pulksten 9.30 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2008.
gadā dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Ātrie igauņu puiši» («Sangarid»)
(2017). Detektīvkomēdijas stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem, kas norisinājās 20. gadsimta 80. gados. Padomju Robežsargu diena. Karavīri dzer. Četri igauņu
puiši nozog Maskavas olimpisko spēļu ātrlaivu un nokļūst Rietumos, šķērsojot
«dzelzs priekškaru». Brīvajā pasaulē viņi tiek sagaidīti kā varoņi un brīvības cīnītāji.
Tomēr drīz puišiem ir jāsaskaras ar ikdienas realitāti. Viņi nevis atrod darbu, bet
gan aplaupa banku, lai varētu apmaksāt to krāšņo dzīvesveidu, ko viņi redzējuši
televīzijā. Režisors – Jāks Kilmi. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

12. AUGUSTĀ

 Pulksten 18 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–«RFS». Biļešu cena – 3 €,
bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Interjera risinājumi nelielām telpām».
Pieteikties pa tālruni 63012158, 26602618 vai e-pastu elina.balgalve@zrkac.
jelgava.lv. Dalības maksa – 17 € (ZRKAC).
Turpinājums 8. lpp.
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NOTIKUMI

Ikgadējais velobrauciens šogad
notiks individuāli un mēneša garumā

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
No 7. lpp.

Ceturtdiena, 2020. gada 30. jūlijs

13. AUGUSTĀ

Foto: no JV arhīva

 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).
 Pulksten 19 – futbola Virslīgas dublieru čempionāts: FK «Jelgava 2»–BFC
«Daugavpils 2». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 Pulksten 18 – tiešsaistes seminārs «Interjera risinājumi nelielām telpām». Pieteikties
pa tālruni 63012158, 26602618 vai e-pastu elina.balgalve@zrkac.jelgava.lv. Dalības
maksa – 17 € (ZRKAC).

15. AUGUSTĀ

 Pulksten 21.30 – brīvdabas kino seanss: filma «Ātrie igauņu puiši» («Sangarid») (2017).
Režisors – Jāks Kilmi. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

LĪDZ 1. OKTOBRIM

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

Izstādes
 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).
 Līdz 31. augustam – JRTC veidota izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika
ritējumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).

Koris «Tik un tā» velta mīklu
mūzikas dzīvei Jelgavā Svinam!
Turpinot izcelt labākās Jelgavas 755. jubilejai veltītās
krustvārdu mīklas, «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā jaunu
iespēju lasītājiem pārbaudīt zināšanas par pilsētu, šoreiz
īpašu uzmanību veltot mūzikas tēmai. Jūlija mīkla nav
viena autora darbs, jo to sastādījis jauktā kora «Tik un tā»
kolektīvs. Kā stāsta kora vadītājs diriģents Guntis Galiņš,
jautājumus domājuši visi kora dalībnieki, sanākot kopā
katram ar savām zināšanām gan par koru mūziku, gan

atšķirīgiem mūzikas žanriem un
izpildītājiem, kā rezultātā tapusi
mīkla, kas teju katram ļaus palauzīt galvu un uzzināt ko jaunu. Vērts piebilst, ka kori «Tik un
tā», «Zemgale», «Balti» un «Mītava» G.Galiņa virsvadībā
pilsētai jubilejas gadā veltīja īpašu sveicienu, izpildot tautasdziesmu «Ģērbies, saule, sudrabota». Koru veikumu
var novērtēt iestādes «Kultūra» lapā vietnē «Youtube».
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21
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Horizontāli
1. Diriģents Rīgas estrādes orķestra (REO) dibinātājs.
4. Latvijas novads, kura vārdā nosaukts koris.
7. Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas
pirmais priekšsēdētājs ilggadējs Jelgavas Mūzikas
vidusskolas direktors.
8. Jelgavā radusies grupa, kurā muzicējuši tādi izcili
mūziķi kā Juris Kulakovs, Uģis Prauliņš, Normunds Šnē
un citi (radusies 70. gadu beigās).
10. Jelgavā radusies grupa, kas 1998. gadā ierakstīja
singlu sadarbībā ar grupas «Fool’s Garden» producentu
Volkeru Hinkelu.
12. Indoeiropiešu cilšu un tautu grupa, kas senāk apdzīvoja plašu reģionu no Polijas līdz Viduskrievijai, arī koris.
13. TV personība grupas «A pie mums, Jelgavā»
dalībnieks.
15. Jelgavas kora un pilsētas agrākais nosaukums.
17. Pūtēju orķestru parāde ar dejas elementiem.
20. Jelgavas koris ar mainīgu sastāvu.
22. Vairāku Jelgavas koru diriģentu profesionālā audzinātāja.
23. Konkursa «Eirovīzijas gada koris 2017» 3. vietas ieguvēji.

24. Folkloras kopa.
25. Jelgavā radusies smagās mūzikas grupa.
26. Jelgavas koru apriņķa virsdiriģents.

Vertikāli
1. Dižskābāržu dzimtas koks, arī Jelgavas vīru koris.
2. Jelgavas dziesmas autors.
3. Jelgavas alternatīvās mūzikas patriarhs.
5. Klarnetists un mūzikas pedagogs (1908–1981).
6. 1990. gadu underground mūzikas grupa Jelgavā.
7. Kora «Zemgale» vadītājs (1961–1967).
9. Komponists mūsdienu pūtēju orķestru skolas pamatlicējs, dzimis jelgavnieks.
11. IV Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizatoru
komitejas priekšsēdis.
14. Pūtēju orķestru virsdiriģents.
16. Jelgavas kora krāsa TV šovā «Koru kari».
18. Diriģente, pedagoģe, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere.
19. LLU sieviešu koris.
21. Jelgavas pūtēju orķestris.
22. R.Vāgnera opera, kuras librets izstrādāts Jelgavā.

kopīgā braucienā devās vairāk nekā 300
dalībnieku.
Lai izvairītos no plašas pulcēšanās,
šogad velobrauciens norisināsies citādāk
nekā ierasts. Proti, komandas un individuālie dalībnieki maršrutu var izbraukt
visu augustu jebkurā laikā, iekļaujoties
vienas dienas robežās. Brauciena dalībniekiem svarīgi ir ievērot pieturas
punktu secību, kas maršruta kartē ataino
simbolisko skaitli 755.
Maršrutā iekļautie pieturas punkti
paredzēti fotogrāfiju uzņemšanai. Tajās
jābūt redzamiem gan brauciena dalībniekiem, gan noteiktajam objektam.
Brauciena secība: Uzvaras parka vārti
pie Uzvaras ielas, piemiņas zīme «Ezera
vārti» pie Jelgavas tirgus, Ausekļa un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma senais
bruģis, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts Dobeles
ielā 41, Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Jelgavas pilsētas
domes ēka, Blaumaņa un Dobeles ielas
krustojums, piemineklis Norai Bumbierei kultūras nama skvērā, Hercoga
Jēkaba laukums, Lielās un Mātera ielas
krustojums, Raiņa parks, Jelgavas Svētā
Simeona un Svētās Annas pareizticīgo
katedrāle, Jāņa Čakstes piemineklis pie

Svētās Trīsvienības baznīcas, tilts pāri
Driksai un velobrauciena noslēdzošais
punkts – strūklaka «Jelgavas students».
Lai piedalītos, no 1. līdz 31. augustam pa tālruni 25312549 «WhatsApp»,
«Viber» vai pa e-pastu jelgava21.gds@
inbox.lv jāiesūta 15 fotogrāfijas, kurās
redzami visi komandas locekļi vai individuālais dalībnieks pie konkrētajiem
maršruta punktiem noteiktajā secībā.
Fotogrāfijām jāpievieno arī dalībnieku
vārds un uzvārds. Ja velobraucienā startē
komanda, visās iesūtītajās fotogrāfijās
ir jābūt redzamiem visiem komandas
locekļiem. Reģistrētie dalībnieki piedalīsies galvenās balvas – velosipēda – izlozē.
Ikviens aicināts izveidot arī oriģinālu
vizuālo tēlu, jo spilgtākie un radošākie
dalībnieki tiks apbalvoti.
Organizatori atgādina, ka velobraucējiem jābūt atbilstošā ekipējumā, jāievēro
ceļu satiksmes noteikumi un drošas
braukšanas principi. Komandu rezultātu
izvērtēšanā netiks ņemts vērā ātrums,
bet gan tas, lai visi velobrauciena dalībnieki galamērķi sasniegtu priecīgi, veseli
un gandarīti par paveikto. Velobraucienu
organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība un
biedrība «Jelgavā 21. gadsimts» ar nodibinājuma «Jāņa Bisenieka fonds» atbalstu.

Baltijas meistarus pulcē vērienīga puzuru un pinumu izstāde
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Arī šogad Jelgavā norisināsies
ikgadējais velobrauciens,
kam šoreiz dots nosaukums
«Manai pilsētai 755». Ikviens
veloentuziasts tiek aicināts
kā individuāli, tā kopā ar
ģimeni, draugiem vai kolektīvu jautri, aizrautīgi un aktīvi
pavadīt brīvo laiku Jelgavā,
piedaloties velobraucienā,
kas augustā notiks neierastā
formātā – visa mēneša garumā, informē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē.
Velobrauciens veltīts Jelgavas 755.
jubilejai, un dalībnieki, godinot pilsētu tās
svētku gadā, aicināti izbraukt velomaršrutu, iepazīstot Jelgavas pilsētvidi. Kā
norāda organizatori, velobrauciena mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu,
veicināt Jelgavas velokustības attīstību
un sabiedrības saliedētību, kā arī iepazīt
Jelgavu, apmeklējot 15 vietas pilsētā. Plašais dalībnieku pulks ik gadu liecina par
iedzīvotāju interesi, kas savukārt mudina
velobrauciena organizatorus turpināt
tradīciju. Tā, piemēram, pagājušajā gadā
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Īstenojot Latvijas Nacionālā
kultūras centra (LNKC), Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» un tautas
daiļamatu meistares jelgavnieces Ausmas Spalviņas
kopīgi lolotu ideju, Jelgavas
kultūras nama 1. stāva galerijā atklāta tautas lietišķās
mākslas izstāde «Pinumi un
puzuri», kas bez maksas apskatāma līdz 27. septembrim.
Līdztekus izstādei aizvadītas
arī meistardarbnīcas, kurās
ikviens varēja apgūt dažādu
dekoru veidošanu, un, kā
apgalvo organizatori, šī ir
ieskaņa virknei pasākumu,
kuru mērķis ir nemateriālā
kultūras mantojuma – puzuru
un citu dekoru darināšanas
prasmju – saglabāšana un
popularizēšana.
«Puzuris ir dažādu gadskārtu simbols, ko latvieši un kaimiņu tautas izmantojušas māju rotāšanai saulgriežos
un ģimenes svētkos, piemēram, kāzās.
Tas ir unikāls dekors, kas galvenokārt
sastopams Baltijas valstīs un dažviet
Skandināvijā. Mūsu mērķis ir ar izstādi
un meistarklasēm parādīt šī folklorā
nozīmīgā dekora pielietojumu un lomu
šodienā, jo puzuris var būt ļoti dažāds
gan izmēra, gan pielietojuma ziņā.
Meistaru darbos redzam, ka attēlo-

tas latvju zīmes,
dažādas formas,
redzam puzuru
potenciālo pielietojumu kā interjera un dizaina
priekšmetiem,»
stāsta LNKC
tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena.
Viņa piebilst, ka
tik apjomīgā izstādē meistaru
veidoti puzuri ir
skatāmi pirmo reizi kopš 20. gadsimta
70. gadiem, un cer, ka lielā atsaucība
un interese par to ir rādītājs jaunai šī
dekora popularitātei, kas varētu nozīmēt ne tikai vairāk darinājumu, bet arī
iespējas pilnveidot daiļamata prasmes
un nodarboties arī ar tā folkloras aspekta dziļāku izpēti.
Izstādes atklāšanā gan LNKC, gan
iestādes «Kultūra» pārstāvji īpaši uzsvēra, ka pasākums var notikt tieši Jelgavā,
pateicoties meistarei A.Spalviņai, kura
ar veidotajiem darbiem un meistarklasēm ap sevi pulcē folkloras un rokdarbu
entuziastus, nododot tālāk un popularizējot puzuru veidošanas prasmi.
Tas ierasti simbolizē visuma kārtību
un laika ritējumu, par ko A.Spalviņa
saka: «Latvietim patīk ieraudzīt lielo
mazās lietās. Puzuris ir liela kultūras
vērtība, ko ir svarīgi nodot no paaudzes
paaudzē, līdz ar to man ir gandarījums,
ka šāda izstāde var notikt tieši Jelgavā.»

Foto: Raitis Supe

Viņa piebilst, ka izstādes rīkošanā būtisku atbalstu snieguši arī mākslinieki
Mārtiņš Heimrāts un Juris Leitāns –
pateicoties viņu darbam, kultūras nama
1. stāva galerija pārtapusi par vietu,
kur turpmākos mēnešus mājos daudzo
meistaru darinājumi.
Izstādē skatāmi 39 puzuri un daudzveidīgi pinumi, ko radījušas 12 lietišķās
mākslas studijas un seši individuālie
darinātāji tepat Latvijā un meistari no
Igaunijas un Lietuvas, uzsverot Baltijas
valstu kopīgās folkloras un vēstures
saknes. Bet no 24. līdz 26. jūlijam
kultūras namā notika darbnīcas, ikvienam ļaujot iepazīt puzura veidošanas
nianses un lomu folklorā, kā arī vārpu
vainaga un rāmja bungu darināšanas
prasmes. Kā informē L.Rubena, katrā
meistarklasē piedalījās ap 15 interesentu.
Pasākums notiek ar «Zemgales kultūras programmas 2020» atbalstu.

