Autobuss uz Barikāžu aizstāvju
atceres dienas pasākumiem
20. janvāris Latvijā ir 1991. gada barikāžu aizstāvju
atceres diena. Lai jelgavnieki varētu piedalīties šim
notikumam veltītajos pasākumos Rīgā,
pirmdien, 20. janvārī, pulksten 17
pie pilsētas kultūras nama (Krišjāņa Barona iela 6)
interesentus gaidīs autobuss.
Šajā dienā Doma laukumā un pie Saeimas ēkas būs
iedegti piemiņas ugunskuri, savukārt pulksten 19
Rīgas Doma baznīcā sāksies koncerts barikāžu laika
atcerei «Piesaukšana».
Izbraukšana no Rīgas plānota pēc koncerta
ap pulksten 21.
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36 skolēni saņem
«PET Baltija» stipendiju

AS «PET Baltija» naudas balvu par izcilām
sekmēm bioloģijā,
ķīmijā un fizikā saņēma arī Jelgavas 4.
vidusskolas 12. klases
skolniece Marta Kozļenoka, kurai vienīgajai
vidējais vērtējums visos trīs priekšmetos ir
10 balles.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ AS «PET
Baltija» 36 pilsētas
vidusskolēniem,
kuru vidējais vērtējums ķīmijā, bioloģijā un fizikā aizvadītajā semestrī
bija deviņas vai
desmit balles, pasniedza vienreizēju naudas balvu –
50 eiro.

Balvu saņēma arī Jelgavas 4.
vidusskolas 12. klases skolniece
Marta Kozļenoka – viņai vienīgajai visos trīs priekšmetos
vidējais vērtējums ir 10 balles,
un šo balvu viņa ieguva jau trešo
gadu. «Visi desmitnieki – tā ir
pirmoreiz! Galvenais ir izvērtēt
prioritātes, mācēt saplānot laiku
un darīt, tad viss izdodas. Savu
nākotni domāju saistīt ar kultūru, taču arī eksaktajos mācību
priekšmetos gūtās zināšanas
noderēs,» atzīst Marta, norādot,

ka visus vidusskolas gadus viņu
motivējusi arī naudas balva.
«Milzīgs paldies «PET Baltijai» par iniciatīvu. Nav daudz
tādu uzņēmumu, kas gatavi
ziedot, domājot par nākotni, un
apzināties, ka arī paši no tā ir ieguvēji,» uzsvēra Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
par ieguldījumu un motivēšanu
sasniegt panākumus eksaktajos priekšmetos pateicoties arī
skolotājiem.
AS «PET Baltija» valdes

priekšsēdētājs Kaspars Fogelmanis atzina, ka tieši attīstītā
uzņēmējdarbības vide pilsētā
un atbalsts uzņēmējiem rosina
sniegt savu ieguldījumu. «Esam
gandarīti, ka reizi gadā varam
atbalstīt Jelgavas jauniešus,» tā
K.Fogelmanis.
Vienreizēju naudas balvu
«PET Baltija» Jelgavas skolēniem pasniedz kopš 2014. gada,
un līdz šim pasniegtas 164
balvas. Jāpiebilst, ka daļa vidusskolēnu to saņēmuši vairākkārt.

Aicinām braucienam iepriekš pieteikties pa tālruni
63005558, 63005506 darbadienās līdz 20. janvāra
pulksten 12. Brauciens ir bez maksas.
To organizē un apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Šodien darbu sāk parakstu
vākšanas vietas tautas
nobalsošanas ierosināšanai
 Kristīne Langenfende

Šodien, 16. janvārī, pulksten 15 darbu
Jelgavā sāk četras parakstu vākšanas vietas,
kurās balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem ir
iespēja parakstīties tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem
likumiem «Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā» un
«Grozījums likumā «Par
pašvaldībām»».
Pagājušajā nedēļā ar domes
lēmumu Jelgavā tika izveidotas
četras parakstu vākšanas vietas:
Jelgavas kultūras namā Krišjāņa
Barona ielā 6; Jelgavas 4. vidusskolā Akmeņu ielā 1; Jelgavas 5.
vidusskolā Aspazijas ielā 20 un
Jelgavas 6. vidusskolā Loka maģistrālē 29. Tās darbu sāk šodien
un būs atvērtas līdz 14. februārim.
Parakstu vākšanas vietu darba
laiks ir pirmdienās, trešdienās,
piektdienās un svētdienās no
pulksten 9 līdz 13, otrdienās,
ceturtdienās un sestdienās no
pulksten 15 līdz 19.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics informē, ka vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevarēs ierasties
parakstu vākšanas vietā, uzrakstot iesniegumu un nosūtot vai ar
uzticības personas starpniecību
to nogādājot parakstu vākšanas
vietā, būs iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās
vietā. Parakstu vākšana vēlētāja
atrašanās vietā tiks organizēta
parakstu vākšanas pēdējā dienā
– 14. februārī.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka parakstu vākšana jārīko,

jo pēc 41 Saeimas deputāta ierosinājuma Valsts prezidents
uz diviem mēnešiem apturēja
likumu «Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā» un «Grozījums
likumā «Par pašvaldībām»» publicēšanu. Grozījumi paredz mainīt
domes pilnvaru termiņu ārkārtas
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā,
proti, noteikt: ja līdz kārtējām
vēlēšanām ir vairāk nekā 24
mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno
domi ievēlē uz atlaistās domes
pilnvaru termiņu. Savukārt, ja
līdz kārtējām vēlēšanām palikuši
no deviņiem līdz 24 mēnešiem,
jauno domi ievēlē uz atlaistās
domes atlikušo pilnvaru termiņu
un vēl uz četru gadu pilnvaru
termiņu. Tāpat izmaiņas paredz:
ja līdz kārtējām domes vēlēšanām
ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas
nenotiek un līdz kārtējām domes
vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Saskaņā ar likumu «Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu» šajā laikā jānotiek 30 dienu
parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena
desmitā daļa no pēdējās Saeimas
vēlēšanās piedalījušos balsstiesīgo
pilsoņu skaita jeb vismaz 154
868 vēlētāji. Centrālā vēlēšanu
komisija uzsver: parakstoties par
apturētajiem likumprojektiem,
vēlētājs nevēlas šādu grozījumu
pieņemšanu.
Tiesības piedalīties parakstu
vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz
18 gadu vecumu. Lai piedalītos
parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (Latvijas pilsoņa
pase vai personas apliecība).

Pašvaldībā reģistrējušies trīs asenizācijas pakalpojumu sniedzēji
 Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem un Jelgavas domes saistošajiem noteikumiem, no šā gada asenizācijas pakalpojumus
pilsētā drīkst sniegt tikai tie komersanti, kuri
reģistrējušies Jelgavas pašvaldībā. Šobrīd to izdarījuši divi uzņēmumi un viena fiziska persona,
kas pilsētā piedāvā šos pakalpojumus.
MK un Jelgavas pilsētas
saistošie noteikumi «Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Jelgavas
pilsētas pašvaldībā» paredz,
ka no 2020. gada asenizācijas
pakalpojumus noteiktā teritorijā drīkst sniegt tikai tie
komersanti, kuri ir reģistrēti
pašvaldības reģistrā. Šobrīd

Jelgavas pašvaldībā ir reģistrējušies divi uzņēmumi un viena
fiziska persona, kas drīkst
piedāvāt savus pakalpojumus
Jelgavas teritorijā, – SIA «Jelgavas ūdens», SIA «Zemgales
ceļu būve» un Oskars Antāns.
Reģistrēto asenizācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts
iedzīvotājiem pieejams pašvaldības mājaslapā www.jelgava.

lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība»,
apakšsadaļā «Atļaujas, licences», kā arī Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11.
Komersanti, kuri vēlas piedāvāt asenizācijas pakalpojumus Jelgavā, bet vēl nav reģistrējušies, aicināti to izdarīt,
aizpildot pieteikuma veidlapu,
kas publicēta mājaslapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pakalpojumi», apakšsadaļā «Veidlapas»,
«Pašvaldības īpašumu pārvalde». Būtiski, ka reģistrēties var
tikai tie komersanti, kuriem
nav nodokļu parādu un valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds nepārsniedz
150 eiro. Vēl komersantam ir
jābūt licencei vai sertifikātam,

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

kas apliecina tiesības veikt
kravas pārvadājumus, kā arī
noslēgtam līgumam ar uzņēmumu, kurš pieņem kanalizācijas notekūdeņus.
Tāpat MK noteikumi un
Jelgavas pilsētas saistošie
noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem pašvaldībā ir jāreģistrē
jebkura privāta kanalizācijas
sistēma, kas nav pieslēgta centralizētajam pilsētas kanalizācijas tīklam. Līdz 13. janvārim
Būvvalde ir saņēmusi 509
iesniegumus, bet iedzīvotāji,
kuri vēl nav reģistrējuši savā
īpašumā esošo kanalizācijas
sistēmu, aicināti to izdarīt.
Īpašniekam ir jāaizpilda
veidlapa «Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistē-

63048800

mas reģistrēšanai» – to var
izdarīt gan klātienē Jelgavas
domes Klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski.
Veidlapa ir pieejama mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pakalpojumi», apakšsadaļā
«Veidlapas», «Klientu apkalpošanas centrs». Pieteikumā
jānorāda ne tikai tas, kāda
veida kanalizācijas sistēma atrodas īpašumā, bet arī citi dati,
piemēram, ūdens patēriņš,
krājtvertnes tilpums, uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas biežums.
Jelgavas pašvaldībā skaidro,
ka katras sistēmas īpašniekam
pēc noteiktas formulas, ņemot
vērā krājtvertnes tilpumu un
ūdens patēriņu, tiks aprēķināts,

cik bieži kanalizācijas saturs
ir jāizved, un tas būs jāapstiprina ar darījumu apliecinošu
kvīti, kas jāglabā divus gadus
un nepieciešamības gadījumā
jāuzrāda pašvaldības pārstāvjiem. Minimālais notekūdeņu
izvešanas biežums ir noteikts
reizi gadā.
Uzsākot lietot jaunu decentralizētās kanalizācijas sistēmu, īpašniekam viena mēneša
laikā pēc sistēmas lietošanas
uzsākšanas tā ir jāreģistrē.
Par šo pašvaldības saistošo
noteikumu neievērošanu paredzēts brīdinājums vai naudas
sods. Fiziskām personām var
piemērot naudas sodu līdz 350
eiro, bet juridiskām personām
– līdz 1400 eiro.

birojs@info.jelgava.lv
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Svētku izjūtu rada, iededzot tūkstošiem lampiņu
Ejot gar Lidotāju ielas 2.
namu, uzmanību piesaista
29. dzīvokļa balkons, no
kura sveicina sniegavīrs un
Ziemassvētku vecītis. «Vakarā braucam mājās, un
bērni sauc: «O, mūsu smukais balkons spīd!», garām
iet kaimiņi un uzslavē – tas
ir tik forši un sirdi sildoši!
Tieši dekorējot rodas svētku noskaņa. Jo īpaši svarīgi
tas ir šoziem, kad laukā
sniega nav,» saka Lidotāju ielas 2 – 29 saimniece
Nataļja Morkūne. Ģimene
rotāšanai pievēršas ļoti
nopietni un par dekorācijām domā jau vasarā,
piemēram, sniegavīrs un
vecītis iegādāts internetā
augustā, lai būtu droši,
ka līdz Ziemassvētkiem tie
ieradīsies Latvijā.

Šī ziema ar sniegu nelutina, taču svētku izjūtu pilsētā visi kopā
centāmies radīt ar mirdzošām lampiņām un dekoriem koku zaros,
apgaismes stabos, balkonos, māju pagalmos un skvēros. Šodien, 16.
janvārī, pulksten 18 Jelgavas Valsts ģimnāzijā Jelgavas pašvaldība
teiks paldies tiem jelgavniekiem, kuri ar savu dekorēšanas prieku
gada nogales svētkos ir iedvesmojuši un priecējuši ne tikai sevi, bet
arī citus. Viņu veikums uzteikts pašvaldības rīkotajā konkursā «Spožākais pilsētvides objekts 2019». Ar katru gadu spožāko objektu mūsu
pilsētā kļūst vairāk, ko apliecina uzvarētāju un laureātu skaits – 62
objekti. «Jelgavniekiem rotāšanas prieks neapsīkst, un tas ir labi.
Māju pagalmos un uz balkoniem top pat scenogrāfijas, kas apliecina, ka šim procesam saimnieki pievēršas nopietni un pārdomāti.
Mans vēlējums – nebaidīties būt radošiem arī šogad!» saka konkursa
žūrijas komisijas locekle Jelgavas pilsētas galvenā māksliniece Zane
Vēvere. «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatīties dažos izrotāto māju
pagalmos, izgaismotajos balkonos un uzņēmumos.

«Noformēšana ir mana sirdslieta. Rit otrais gads, kopš no dzīvokļa pārvācāmies
uz dzīvi mājā, un nu man ir iespēja izpausties,» atzīst Palu ielas 7 saimniece Kristīne Bogdane ar meitu Vanesu, piebilstot, ka iepriekšējā ziemā ģimene paspējusi
vien sētu izdekorēt, bet šoreiz rotāšanai pievērsusies ar vērienu. Jūtams, ka arī
kaimiņi sarosījušies. «Tas ir jauki, ja paši spējam radīt svētku noskaņu, savā ielā
iededzot tūkstošiem lampiņu,» tā Kristīne. Viņa spriež, ka nākamajā konkursā
Palu iela jau varētu pretendēt uz balvu nominācijā «Spožākā iela».

«Mums paveicies, jo
ir pašiem savs elektriķis – vecākais puika
mācās Rīgas Tehniskajā universitātē enerģētiķos, un tieši viņš
ir galvenais lampiņu
plānotājs, montētājs
un slēdzējs. Šajā reizē
mājas dekorēšanai izmantoti aptuveni 150
metri lapiņu,» stāsta Gundegas ielas 3.
nama saimnieki Igors
un Dagnija Losevi. Ģimene uz māju pārcēlusies pirms trim gadiem un tieši tik ilgi
to arī ietērpj svētku rotā. «Rotāšana ir Ziemassvētku neatņemama sastāvdaļa, kas
rada pozitīvas emocijas un prieku,» saka Dagnija, norādot, ka lampiņu virtenēm
šajā mājā nauda netiek žēlota – ja patīk, pērk, jo uzskata tos par lietderīgiem
Kā skaisti izgaismots tika pieteikts izdevumiem. Svētku apgaismojums no Pirmās adventes līdz janvāra vidum katru
2. stāva balkons Kooperatīva ielā dienu tiek ieslēgts pulksten 15 un izslēgts no rīta līdz ar gaismu.
6 – 10, taču, to novērtējot klātienē,
liels bija konkursa žūrijas komisijas
pārsteigums, ka pacentušies ir visi
mājas galējās fasādes balkonu saimnieki – svētkiem saposts arī 8. un 12.
dzīvokļa balkons. 10. dzīvokļa balkonu
jau ilgus gadus dekorē Arnolds Liņķis.
«Tā ir tradīcija, no kuras negrasos atkāpties. Nevienu neesmu aģitējis, bet
arī kaimiņi palēnām man pievienojas,
un tas ir tik jauki!» saka Arnolds.

«Darbs ir mūsu otrās mājas, kur pavadām lielu daļu savas dzīves, un gribas,
lai apkārtējā vide ir skaista. Man jo
īpaši, jo šeit arī dzīvoju. Ir jauki redzēt,
kā mazie pacienti priecājas par gaismiņām, fotografējas,» saka SIA «Ilstre»
doktorāta, kas atrodas Tērvetes ielā 68,
īpašniece ārste Ilze Strēle, piebilstot,
ka uz rotāšanu šoreiz pamudinājušas
kolēģes, kas arī iesaistījušās dekorēšanas procesā. «Man jau šobrīd padomā
idejas nākamajiem Ziemassvētkiem!»
tā I.Strēle.

«Pirms pieciem gadiem no Rīgas pārcēlāmies uz Jelgavu un vienmēr priecājāmies, cik pilsēta gada nogales svētkos gaumīgi izgaismota. Pirmajā ziemā mūsu
kaimiņi uzvarēja konkursā «Spožākais pilsētvides objekts», un nodomājām, ka
arī mums jāsasparojas. Tā sākām rotāt savu māju, turklāt iepriekšējie saimnieki
mums bija atstājuši starta kapitālu – vienu lampiņu virteni,» stāsta 5. līnijas 1.
nama saimniece Sanita Titova, piebilstot, ka lampiņu izkārtošana ir vīra Andra
ziņā, taču viņai esot noteikums: lai nav kā pie žagatām.

«Kā tu domā – tie deguni sniegavīriem pagalmā ir īsti burkāni vai tomēr ne?»
šādu sarunu otrpus sētas pirms laika dzirdējuši Pavasara ielas 19. nama saimnieki Astrīda Andersone un Harijs Laudinskis. Izrādās, tie tomēr nav burkāni –
sniegavīrus un viņu degunus, skaistos lukturus un daudz ko citu savām rokām
darinājis Harijs. «Dekorēšana mūs aizrauj, pagalmu pieskaņojot visiem gadskārtu
svētkiem. Bet Ziemassvētkos nejūtam mēru – padarīt gaišu gribas katru stūrīti,
jo īpaši šoreiz, kad nav sniega. Ja vēl garāmgājēji to novērtē, prieks ir dubults,»
saka Astrīda. Saimnieki atklāj, ka ik gadu izbrauc pa pilsētu un paskatās, kā citiem
veicies ar rotāšanu, un nereti tā viņi rod idejas savam pagalmam.
Iebraucot pilsētā pa Loka
maģistrāli, kopš pērnā
gada nogales uzmanību
jau pa gabalu piesaista
izgaismota traktora kontūra – tas ir SIA «Konekesko
«Katru gadu Pirmajā adventē vīrs ved mājās egli, pušķojam to un svētku rotā Latvija» Jelgavas veikala
ietērpjam arī māju un pagalmu, tādējādi radot īpašu noskaņu,» stāsta Rūp- darbinieku sveiciens svētniecības ielas 76 saimniece Kristīna Tereščenko, piebilstot, ka šoreiz vairākkārt kos. Darbam izmantoti ap
nācies mainīt dekorāciju koncepciju. «Rūpes mums prasīja sniegavīrs. Sākotnēji 100 metri LED lampiņu.
tas bija piestiprināts uz jumta, taču vējā nolidoja zemē, tāpēc pārcēlām viņu uz «Tumšajā laikā prasās kaut
ragavām pagalmā. Bet, lai tas mazliet stabilāk turētos uz zemes, četras stundas ko gaišu, un šis ir veids,
garāžā drupinājām putuplastu, ar ko to sapildīt. Jā, dekorēšana prasa papildu kā mēs radījām gaišumu,
laiku, rūpes, arī elektrības rēķins ir lielāks, taču prieks par to atsver visu,» saka izmantojot vienu no mūsu
Kristīna un viņas vīrs Dmitrijs.
uzņēmumu raksturojošiem simboliem – traktoru,» saka uzņēmuma
mārketinga vadītāja Gundega Brakanska, priecājoties, ka viņu veikums
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš uzteikts arī konkursā.

Konkursā
«Spožākais pilsētvides objekts» apbalvotie
Nominācijā «Privātmājas»
Uzvarētāji: Gundegas iela 3; Lielupes iela 4; 5. līnija 1; Pavasara
iela 19; Egļu iela 3; Viktorijas iela 30.
Laureāti: Arāju iela 12; Arāju iela 8; 5. līnija 15; Agroķīmiķu
iela 3; Bērzu ceļš 15; Cepļu iela 19A; Emburgas iela 1; Filozofu
iela 34B; Iecavas iela 9; Palu iela 7; Palu iela 5; Rasas iela 4;
Rīgas iela 21; Rudens iela 7; Rudens iela 8; Rūpniecības iela 76;
Sūnu iela 1; Sūnu iela 13; Tērvetes iela 58B; Vecpilsētas iela 8.
Nominācijā «Spožākā iela»
Laureāti: Ganību iela 28, Ganību iela 30, Ganību iela 31A,
Ganību iela 37, Ganību iela 38, Ganību iela 39, Ganību iela 41,
Ganību iela 46; Celtnieku iela 24, Celtnieku iela 29, Celtnieku iela
31; Satiksmes iela 50, Satiksmes iela 54, Satiksmes iela 56.
Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju balkoni (lodžijas, logi)»
Uzvarētāji: Lidotāju iela 2 – 29; Mātera iela 31 – 85; Čakstes
bulvāris 9 – 88; Brīvības bulvāris 41 – 63; Brīvības bulvāris
41 – 60; Kooperatīva iela 6 – 10.
Laureāti: Kooperatīva iela 6 – 8; Kooperatīva iela 6 – 12; Pasta
iela 36 – 65; Mātera iela 43 – 1.
Nominācijā «Uzņēmumi»
Uzvarētāji: «Konekesko», Rubeņu ceļš 46C; «Ilstre»,
Tērvetes iela 68; «Ardeko», Pasta iela 33; «Komandors», Tērvetes iela 63; «Stokker», Ziediņu ceļš 3C.
Laureāti: «Compensa», Lielā iela 18; «Pie mednieka»,
Vecpilsētas iela 15; «Jelgavas džudo», Saldus iela 1; «Picu
darbnīca», Rīgas iela 1.
Konkursa «Spožākais pilsētvides objekts» speciālbalva
Jelgavas tehnikums; Jelgavas pilsētas slimnīca; PII «Gaismiņa».

NĪN varēs samaksāt arī
veikalu tīkla «Maxima» kasēs
 Ilze Knusle

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu daudzveidīgākas iespējas samaksāt nekustamā
īpašuma nodokli (NĪN)
par Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo
īpašumu, paredzēts,
ka šā gada NĪN rēķinus varēs apmaksāt arī
veikalu tīkla «Maxima»
kasēs visā Latvijā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars
Bušs skaidro, ka paziņojumos par
NĪN 2020. gadam būs iestrādāts
jaunā tipa svītrkods, kurā iekļauto informāciju varēs nolasīt veikalu tīkla «Maxima» kases skeneri.
Veikala kasē samaksāt NĪN būs
iespējams gan skaidrā naudā,
gan ar maksājumu karti, bet jārēķinās, ka par katru maksājumu
papildus ieturēs 0,50 eiro komisijas maksu. Gadījumā, ja nodokļa
maksātājs vēlēsies samaksāt tikai
daļu no NĪN paziņojumā norādītās summas, piemēram, viena
ceturkšņa NĪN summu, pirms
maksājuma veikšanas kasieris jāinformē par precīzu maksājamās
summas apmēru.
Jāuzsver, ka «Maxima» kasēs
nepieņems NĪN maksāšanas
paziņojumus, kas izsniegti agrāk par 2020. gadu, kā arī tad,
ja norādītā summa pārsniegs
1000 eiro vai svītrkods un/vai tā

atšifrējums būs bojāts vai nebūs
skaidri salasāms.
«Ņemot vērā, ka no šā gada
pārtraukta SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
norēķinu punktu, kuros līdz šim
varēja samaksāt NĪN, darbība,
pašvaldība meklēja risinājumu,
kā nodrošināt iespēju samaksāt
NĪN skaidrā naudā, kas ir aktuāli iedzīvotājiem, kuri neizmanto
internetbanku,» piebilst I.Bušs.
Nomaksāt NĪN arī 2020. gadā
varēs jebkurā bankā vai internetbankā, rūpīgi pārliecinoties
par konta atbilstību un to, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, kā arī maksājuma
mērķī precīzi norādot nodokļa
maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma
adresi vai kadastra numuru, par
kuru veikts maksājums. Tāpat
var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv
– tur pieejami pašvaldības banku
konti NĪN samaksai un nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija.
Vienlaikus šajos portālos nodokļa
maksātāji var pieteikties, lai atgādinājumu par NĪN samaksas
termiņa tuvošanos saņemtu
savā e-pastā, bet no portāla www.
epakalpojumi.lv atgādinājumu
iespējams saņemt arī mobilajā
tālrunī īsziņas veidā.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
pašvaldības Finanšu nodaļa paziņojumus par NĪN 2020. gadā
plāno izsūtīt līdz 15. februārim,
kā noteikts likumā.

Skolēnu mācību uzņēmumi
no visas Latvijas tirgosies
«Citā bazārā»
 Emīls Rotgalvis

20. janvārī no pulksten
13 līdz 16.30 tirdzniecības centra «Pilsētas
pasāža» 2. stāvā norisināsies «Junior Achievement Latvia» skolēnu
mācību uzņēmumu
(SMU) reģionālais pasākums «Cits bazārs»,
kurā savus oriģinālos
produktus piedāvās
vairāk nekā 80 SMU.
Vienlaikus skolēni tiks
vērtēti un apbalvoti
vairākās nominācijās.
Kā informē Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle, skolēnu
atsaucība ir ļoti liela. «Esam
saņēmuši teju 150 pieteikumu.
Agrāk šo pasākumu rīkojām
tikai Jelgavas skolēnu mācību
uzņēmumiem, taču tagad ierobežojuma vairs nav, un esam saņēmuši pieteikumus arī, piemēram,
no Liepājas, Ventspils, Rīgas,
Madonas un Bauskas. Ņemot
vērā «Pilsētas pasāžā» pieejamo
vietu skaitu, šogad gadatirgū
piedalīsies 86 uzņēmumi, tajā
skaitā 34 ir no Jelgavas skolām,»
skaidro J.Grīsle.
Viņa stāsta, ka produktu un
pakalpojumu piedāvājumā vērojams radošums un praktiska
pieeja: «Skolēni īpaši ņem vērā
ekoloģiju, piemēram, piedāvājot

apģērbu no otrreiz izmantota auduma, preces no pārstrādātiem
materiāliem, matu un kosmētikas līdzekļus no dabīgām izejvielām, kā arī pārgājienu komplektus, kas nerada atkritumus
dabā. Jelgavas jaunieši pārdos
batikotus maisiņus, kosmētiku,
lampas, elektriskos trīsriteņus
un citus produktus. Piedalīsies
arī sevi jau pierādījuši skolēnu
mācību uzņēmumi, piemēram,
«Latvian dream», kas pagājušā
gada bazārā ieguva iespēju doties
uz Franciju, lai prezentētu savus
produktus un pārstāvētu Jelgavu. Jānovērtē tas, ka jaunieši
nekautrējas mēģināt un veido to,
kas viņiem pašiem šķiet aktuāls
un ikdienā noderīgs.»
Gadatirgus piedāvājumu vērtēs žūrijas komisija, iepazīstoties
ar produktiem un pakalpojumiem un novērtējot to atbilstību
kādai no sešām galvenajām
nominācijām – «Sociāli atbildīgs
skolēnu mācību uzņēmums»,
«Labākais skolēnu mācību uzņēmuma stends», «Inovatīva biznesa ideja», «Labākā pārdošanas
komanda», «Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums»
un «Komerciālākais uzņēmums».
Produkti tiks vērtēti arī pēc to
draudzīguma videi, tiks noteiktas
labākās dāvanas un piešķirtas
simpātiju balvas. SMU atsevišķi
vidusskolas un pamatskolas grupā vērtēs žūrija desmit locekļu
sastāvā.

«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: birojs@info.jelgava.lv
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde, tālrunis 63048801,
e-pasts redakcija@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
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Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

«Biznesa naktī» uzvar
trīs mobilās lietotnes

Īsi
 Šogad tiek atsākts nodarbību
cikls «Esam ģimene» vecākiem,
kuri bērnu audzina vieni. Atbalsta grupas organizē Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Sociālo
pakalpojumu centrs bērniem,
un nodarbības vecākiem ir bez
maksas. Atbalsta grupā vecākiem
būs iespēja dalīties pieredzē un
ar speciālistu atbalstu rast resursus, lai pozitīvi un līdzsvaroti
parūpētos par bērna un savām
vajadzībām, kā arī mazinātu riskus
bērna attīstībai, kas var būt viena
vecāka ģimenē. Kopumā plānotas
10 nodarbības, kas notiks vienu
reizi nedēļā. Pirmā tikšanās – 23.
janvārī pulksten 17 (3 stundas)
Zirgu ielā 47a, 2. stāva zālē (pie
durvīm jāzvana). Pieteikties līdz
21. janvārim pa tālruni 63011783,
20538320 vai e-pastu daiga.
cirule@soc.jelgava.lv. Vietu skaits
ierobežots.

Jelgavas novada pašvaldība
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadīts otrais skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas
pasākums «Biznesa nakts», kurā 58 jaunieši komandās
31 stundas laikā attīstīja pašu ģenerētas biznesa idejas. Dalībnieki izstrādāja biznesa plānus un produktu
prototipus un tos prezentēja pilsētas uzņēmējiem,
kuri, izvērtējot produkta oriģinalitāti, potenciālu un
finanšu plānu, noteica trīs veiksmīgākās idejas. To
autori saņēma 300 eiro lielu naudas balvu. Šogad
par dzīvotspējīgākajām atzītas trīs biznesa idejas par
mobilajām lietotnēm, kas atvieglotu cilvēku ikdienu.
300 eiro naudas balvu izcīnīja
komanda «Cylonic Air», kura piedāvā logu aizvēršanas un atvēršanas mehānismu, kas darbināms
ar mobilo lietotni. Mehānisms arī
mēra skābekļa daudzumu telpā
un mobilajā telefonā signalizē, ja
gaisa telpā ir par maz.
Otru naudas balvu saņēma
komanda «Bus Map», kas piedāvā mobilo lietotni, lai izsekotu
sabiedriskajam transportam. Tajā
var atrast informāciju par visiem
autobusiem, kas kursē pasažierim

nepieciešamajā maršrutā.
Bet par trešo veiksmīgāko
atzīta ideja par mobilo lietotni
«Tasket», kas sniegtu iespēju
satikties cilvēkiem, kuri piedāvā
īslaicīgu darbu, ar tiem, kuri gatavi to paveikt. Lietotnē uzsvars
likts uz gadījuma darbiem, kas
sniedz iespēju papildus nopelnīt.
Jauniešu veikumu vērtēja SIA
«Kanclers» vadītāja Ilva Mieze,
SIA «Dinex Latvija» pārstāvis
Aivis Grotužs, Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācijas vadītājs

Imants Kanaška un SIA «Tarte»
īpašniece Zane Oja. Žūrija atzina,
ka idejas ir daudzsološas, bet visvairāk pārsteidza tas, ka jaunieši
diennakts laikā spēj radīt gatavus
produktus. Tāpat uzņēmēji uzteica jauniešu prezentēšanas un
pārliecināšanas prasmes.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, uzrunājot «Biznesa nakts» dalībniekus, uzsvēra:
«Mūsu pilsētas devīze ir «Jelgava
– pilsēta izaugsmei», un svarīga
loma tajā ir uzņēmējdarbībai,
radošiem, uzņēmīgiem cilvēkiem,
kuri spēj piedāvāt inovatīvas un
ilgtspējīgas idejas. Lai gandarījums par paveikto motivē jūs
darboties arī turpmāk!»
«Biznesa nakti» organizē Jāņa
Bisenieka fonds sadarbībā ar
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociāciju, Jelgavas Biznesa inkubatoru un Jelgavas Izglītības
pārvaldi, atbalsta Jelgavas pilsētas uzņēmēji.

Jelgavas pilsētas bibliotēka piedāvā bez
maksas apgūt to, kā
apmaksāt dažādus komunālos rēķinus un
tiešsaistē samaksāt
nekustamā īpašuma
nodokli. Grupu nodarbības notiks 20. un 21.
janvārī bibliotēkas mācību klasē Akadēmijas
ielā 26, un tiek piedāvātas arī individuālas
konsultācijas.
«No 2020. gada 1. janvāra ir
slēgti SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» norēķinu
punkti, un šobrīd visizdevīgāk
apmaksāt rēķinus ir internetbankā. Taču ne visiem iedzīvotājiem
ir tam nepieciešamās prasmes,
kā arī ne katram mājās ir interneta pieslēgums. Tāpēc Jelgavas
pilsētas bibliotēka aicina ikvienu,
kam tas ir aktuāli, pieteikties bezmaksas grupu nodarbībām par to,
kā apmaksāt dažādus komunālos
rēķinus un tiešsaistē samaksāt
nekustamā īpašuma nodokli,»
informē bibliotēkas pārstāve
Viktorija Agafonova.
Nodarbības norisināsies dienas
grupā, no pulksten 12 līdz 13, un
vakara grupā, no pulksten 16
līdz 17. 20. janvārī apmācības
notiks latviešu valodā, bet 21.
janvārī – krievu valodā. Tāpat ir
iespējams pieteikties bezmaksas
individuālajām konsultācijām
gan par rēķinu apmaksu, gan par
datora, viedtālruņa un interneta
lietošanu.

Pieteikties grupu nodarbībām
un individuālajām konsultācijām var pa tālruni 29118019,
29777030, kā arī aizpildot pieteikumu Jelgavas pilsētas biblio-

vides aizsardzības speciālista amatu.
Atalgojums – 1095 EUR (bruto). Informāciju
par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt
Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv, sadaļā «Vakances».
Tālrunis uzziņām – 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2020. gada 22. janvāris.

Pateicība
Izsakām pateicību SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» Iekšķīgo slimību
nodaļas ārstei S.Ādamsonei un
Neiroloģijas nodaļas vadītājam
A.Ļuļēnam par iejūtību, prasmīgu
un profesionālu ārstēšanu.
Valdis un Dzidra Kleini

Līdzjūtības
Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
(Ā.Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Pjotram Rumjancevam,
no māmiņas atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Bibliotēkā varēs apgūt rēķinu apmaksu internetā
 Emīls Rotgalvis

(reģ.Nr.90009118031)
izsludina konkursu uz

tēkas 1. stāvā vai tiešsaistē. Lai
nodarbības laikā varētu veiksmīgi
apgūt rēķinu apmaksu, līdzi
jāņem savi internetbankas piekļuves dati un rēķini.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes
Ekonomikas sektora ekonomista amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt pašvaldības kapitālsabiedrību katra ceturkšņa saimnieciskās darbības ekonomisko rezultātu analīzi;
2. sagatavot pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai
pieder kapitāla daļas vai akcijas, gada pārskatu ekonomisko rādītāju analīzi, izvērtēt
kapitālsabiedrību finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijās
noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu;
3. veikt pašvaldības piešķirtā finansējuma pamatkapitāla palielināšanai un dotāciju
līdzekļu izlietojuma uzraudzību pašvaldības kapitālsabiedrībās un kapitālsabiedrībās,
kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai akcijas;
4. piedalīties Jelgavas pilsētas ekonomikas attīstības koncepcijas aktualizācijā un
pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.
Prasības:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu menedžmentā;
2. vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze grāmatveža amatā (par priekšrocību tiks uzskatīts
darbs pašvaldību vai valsts kapitālsabiedrību darbības uzraudzībā);
3. prasme izteikt un aizstāvēt viedokli.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.
kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektora ekonomista amata konkursam»
vai pa e-pastu dace.ebere@dome.jelgava.lv līdz 2020. gada 24. janvārim (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām: 63005518, 63005528, e-pasts: lija.golubeva@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 12.1. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas
amplitūdu no 1134 līdz 1287 EUR.
Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases
konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Māmuliņ, par tavu mūžu
Šodien klusi paldies sakām.
(A.Svētiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jevgēnijai Daņiļčenko,
no māmiņas atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anetei Aizsilniecei-Kreicbergai,
mammu mūžībā pavadot.
Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Sofijai Miļinovičai, meitu
pāragri mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» kolektīvs
Tēva padoms, tēva mīla
mūžam sirdī nezudīs…
(Z.Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Daci Ratnieci, tēti aizsaulē pavadot.
Kolēģi grāmatvedībā

Aizsaulē aizgājuši
LUDMILA
ABDRAŠITOVA (1951. g.)
MARIJA RUMJANCEVA (1923. g.)
JĀNIS CIELAVA (1948. g.)
LAURA POĻAKOVA (1980. g.).
Izvadīšana 16.01.2020. plkst.11
Meža kapsētā.
VALENTĪNA
MURAVJOVA (1938. g.).
Izvadīšana 16.01.2020.
plkst.13 Meža kapsētā.
MAIGA ALISE OSE (1930. g.).
Izvadīšana 17.01.2020.
plkst.12.30 Zanderu kapsētā.
BAIBA ANČEVA (1950. g.).
Izvadīšana 17.01.2020.
plkst.14.30 no Bērzu kapsētas
Sēru nama uz Miera kapsētu.
AINA VIJA KALNIŅA (1932. g.).
Izvadīšana 18.01.2020. plkst.12
Bērzu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
 17. janvārī pulksten 15 un 18 un 24. janvārī pulksten 15 un 18 – KINO. Mākslas
filma «Pilsēta pie upes» (Latvija, 2019). Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un
viņš ir pieprasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā gadsimta
30. gadu beigās. Režisors – V.Kairišs. Lomās: Jozs Budraitis, Gundars Āboliņš, Agnese
Cīrule, Dāvis Suharevskis, Brigita Cmuntova. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
gida pavadībā. Biļešu cena – 2,50 € pieaugušajiem, 1 € skolēniem, studentiem,
pensionāriem (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 18. janvārī pulksten 12 – nodarbība cikla «Domā un dari zaļi» gaitā «Vaska
drāniņu izgatavošana – alternatīva pārtikas plēvei». Nodarbību vada meistare Līga
Erba. Pieteikties pa tālruni 63005445, 63005447. Dalības maksa – 11 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 18. janvārī pulksten 13 – JPPI «Kultūra» senioru vokālais ansamblis «Vīzija» ielūdz
uz koncertu «Mēs esam, kas esam...». Programmā – latviešu komponistu dziesmas
ap un par mums. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez maksas
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
 18. janvārī pulksten 18 – koncertprogramma «Raimonds Pauls un Zigfrīds
Muktupāvels svētkos». Piedalās vokālais kvartets «Neaizmirstulītes» un instrumentālā grupa: R.Macats (taustiņinstrumenti un mutes harmonijas), O.Sproģis (basa
ģitāra), A.Orubs (sitamie instrumenti, vibrafons). Programmā – R.Paula dziesmas
Ziemassvētku noskaņās ar A.Krūkļa, J.Petera, P. Brūvera, J.Poruka, M.Zālītes, Z.Purva
u.c. latviešu dzejnieku vārdiem. Biļešu cena – 15–28 € (kultūras namā).
 19. janvārī pulksten 17 – koncertizrāde «Lubāns un Rāzna». Piedāvā muzikālais
teātris studija «Baltie lāči». A.Baltača stāsts un dzeja. Koncertā piedalās: solisti O.Rajecka, D.Skutelis un A.Baltacis, teicējs A.Eriņš, Ezeru zemes orķestris A.Kises vadībā (I.Zeile
(vijole), A.Rudzītis (ģitāra), A.Meijers (basģitāra), M.Leišavnieks (pūšamie instrumenti),
D.Smirnovs (sitamie instrumenti)), grupa «Dricānu dominante» un «Ginc un es».
Scenārija autors un režisors – A.Baltacis. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 14 – Vecmāmiņu kluba tikšanās. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 23. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde pēc V.Gurkina lugas
motīviem «Mīlestība un baloži». Režisors – A.Matisons. Sadzīviskas ainas divās daļās.
Lomās: L.Baumane, V.Auza, K.Kreile, M.Grosberga, A.Ozols, Z.Zariņa, E.Letko un
Z.Vītoliņa. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 16 – Raivo Stašans «Romantisks solo saksofonam»: izcilā virtuoza džeza saksofonista R.Stašana solo koncertprogramma. Piedalās komponists un
producents G.Lazdāns un pavadošie mūziķi. Biļešu cena – 10–12 € (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde: J.Rezā komēdija
«Slaktiņa dievs». Režisore – D.Kažociņa. Lomās: I.Misāne-Grasberga, E.Krūze, J.Āmanis, M.Egliens. Kādas situētas ģimenes 11 gadu vecā atvase skolā sadevusi pa seju
otras tikpat situētas ģimenes 11 gadu vecajam puikam. Taisnības meklējumos abi pāri
apmaldās pārliecībā, kā audzināt bērnus. Biļešu cena – 8, 10 un 13 € (kultūras namā).
 28. janvārī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās «Ko raksta kaimiņos (Igaunijā,
Lietuvā, Baltkrievijā)». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Mazajā zālē).
 29. janvārī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena. Ieeja – bez maksas
(Pārlielupes bibliotēkā).
 30. janvārī no pulksten 10 līdz 18 – Aizmāršīgo lasītāju diena (visās Jelgavas
pilsētas bibliotēkās).
 30. janvārī pulksten 15 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
 30. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Indija – 700 kilometri ar
velosipēdu». Vakara viešņa – ceļotāja Līga Zemture. Dalības maksa – 2 € (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. un 2. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna teātra pirmizrāde: Ž.Anuijs «Ielūgums
pilī». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
 No 7. līdz 9. februārim – 22. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Tēma –
«Supervaroņi». Uzzini vairāk: www.jelgava.lv un www.festivali.jelgava.lv. Biļešu cena
iepriekšpārdošanā visās «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesuparadize.
lv līdz 6. februārim – 5 € pieaugušajiem, 3 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
un invalīdiem. Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3
bērni) – 10 €. Biļešu cena iepriekšpārdošanā Jelgavas kultūras nama kasē līdz 6.
februārim, uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti vai jelgavnieka kuponu – 3 €, uzrādot
Jelgavas skolēna apliecību – 2 €. Biļešu cena festivāla laikā – 7 € pieaugušajiem, 4 €
skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem. Ģimenes biļete (2 pieaugušie
+ 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni) – 15 €. Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti –
4 €, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību – 3 €. Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez
maksas (Čakstes bulvārī, Pasta salā un brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

Izstādes
 16. janvārī pulksten 14 – Ilzes Dūdiņas stikla mākslas izstādes «Saziņa ar draugiem
un tēvu» atklāšana (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē).
 Līdz 31. janvārim – Intas Vānes gleznas un Vijas Jailojanes rotas izstādē «Pieskāriens dvēselei» (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 31. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) foto izstāde «Daba, ritmi, prelūdija»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 3. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 3. februārim – izstāde «Portreti». Autoru grupa: Atis Luguzs, Juris Zēbergs
(AFIAP) un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Informācijas centrā).

Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Portreti gleznās un foto

Izstāde «Portreti» Jelgavas pilsētas bibliotēkā vienkopus ļauj paraudzīties uz
portretiem fotogrāfijās, gleznās un
skolēnu radītajos attēlos. Darbi atklāj
autoru atšķirīgo pieeju portreta žanram
un formātam, taču vienlaikus ļauj tos savā
Foto: Ivars Veiliņš
starpā salīdzināt.
 Emīls Rotgalvis

Jelgavas pilsētas bibliotēkā
atklāta gleznu un fotogrāfiju
apvienotā izstāde «Portreti»,
kurā vienkopus skatāmi gan
zināmu Jelgavas mākslinieku,
gan Iecavas skolēnu darbi
portreta žanrā. Izstādi bibliotēkas Informācijas centrā
bez maksas var aplūkot līdz
3. februārim.
Bibliotēkas apmeklētāji var novērtēt
mākslinieka Ata Luguza portretu tēmai
veltītas gleznas, sen neredzētus Jelgavas
fotomeistara Jura Zēberga (AFIAP) darbus, kā arī vairākus Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu pašportretus,
kas tapuši ar pasteļkrītiņiem. A.Luguzs
atklāj, ka ideja par šādu apvienoto izstādi
radusies viņam kopā ar skolotāju Signi
Potašu, pieaicinot arī J.Zēbergu, kura
fotoattēlus mākslinieks iepazinis ekspozīcijā kultūras namā.
«Šāda izstāde ir kā pieredzes un zināšanu apmaiņa, jo, piemēram, paskatoties
uz fotoportretiem, padomāju, ko varētu
būt darījis citādi savās gleznās,» stāsta

A.Luguzs, piebilstot, ka arī mākslas
skolas audzēkņi, kuru darbi eksponēti
bibliotēkā, var daudz iegūt un uzzināt,
aplūkojot līdzās esošos mākslinieku
darbus. A.Luguzs atzīst, ka portreta
žanrs viņam ir vistuvākais: «Portrets
ir ļoti interesants tādēļ, ka lielākajai
daļai cilvēku šāda glezna varbūt nemaz
nav vajadzīga, bet cilvēkam, kurš ticis
uzgleznots, to vajag ļoti. Tur arī rodas
vērtība. Var uzgleznot ainavu, bet, ja tā
nevienam nebūs vajadzīga, tikpat labi
to var iekarināt šķūnītī. Pats portretā
darbojos uz izjūtām, ne tik daudz tehniski. Ja notver pareizo izjūtu, tad darbs
iznāk.» Mākslinieka gleznās vērojami
personīgi izaicinājumi, piemēram, izceļot
gaismas un tumsas pāreju vai iekļaujot
tajā kādu priekšmetu. Izstādē apskatāms
arī A.Luguza pagājušā gada Kūdras
skulptūru festivālā Elejā radītais darbs,
kas arī ir sava veida portrets, jo atklāj
cilvēka sejas vaibstus.
9–14 gadu vecie Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi mākslas darbos
attēlojuši paši sevi, veidojot pašportretus
pasteļkrītiņu tehnikā. S.Potaša skaidro,
ka tie tapuši pāris stundu laikā, bērniem
aplūkojot sevi spogulī un cenšoties attē-

lot ieraudzīto. «Šādi ātrie darbiņi parāda
autoru raksturu. Gleznās atklājas vai
nu tā brīža noskaņojums un sajūtas, vai
citas nianses, kuras viņi sevī pamana un
izceļ. Bērnus pārsteidzu arī ar uzdevumu
uzzīmēt mani, un tas atklāja, ko cilvēka
sejā viņi ierauga un izceļ vispirms,
piemēram, acis vai muti,» par radošo
procesu stāsta skolotāja. Viens no bērnu
radītajiem S.Potašas portretiem redzams
izstādē.
Savukārt fotogrāfs J.Zēbergs ekspozīcijā iekļāvis darbus, kurus pats jau
uzskata par klasiku. Senākā bibliotēkā
apskatāmā fotogrāfija ir aptuveni 22
gadus veca, taču novērtēt var arī jaunākus darbus, piemēram, dziedātāja
Edgara Kreiļa portretu. «Izstādes ideja
ir ļoti interesanta, jo redzam, ka turpina
tapt arvien jauni darbi. Šī ir arī iespēja
savas klasiskās fotogrāfijas parādīt jaunā
kontekstā. To atlase notika, pārskatot
savu klasikas mapi un balstoties uz
izjūtām. Tā arī strādāju un radu savus
darbus – izjūtu vadīts,» stāsta fotogrāfs.
Jāpiebilst, ka līdz 31. janvārim J.Zēberga
fotogrāfijas var apskatīt arī kultūras
nama 1. stāva foajē izstādē «Daba, ritmi,
prelūdija».

Ekoloģiskus rokdarbus varēs apgūt ciklā «Domā un dari zaļi»
 Emīls Rotgalvis

Arī turpmāk Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī
ik mēnesi tiks aizvadītas nodarbības, kurās varēs iegūt
jaunas prasmes, pagatavojot ikdienā noderīgas lietas.
Taču šogad tiek aizsākts
jauns cikls – «Domā un dari
zaļi» –, kas veltīts videi draudzīgam dzīvesveidam un
ekoloģisku produktu pagatavošanai. Pirmā nodarbība
tornī paredzēta 18. janvārī
pulksten 12.

««Domā un dari zaļi» aizstās pagājušā
gada ciklu «Radītprieks», uzmanību
vairāk veltot dabai draudzīgam dzīvesveidam. Kā ierasts, radošās nodarbības
notiks reizi mēnesī, izņemot maiju un
vasaras mēnešus. Ciklu atklās nodarbība
«Vaska drāniņu izgatavošana – alternatīva pārtikas plēvei», bet februārī paredzēta ziepju liešanas darbnīca,» skaidro Jelgavas reģionālā Tūrisma centra galvenā
speciāliste Evisa Rudmieze.
Cikla pirmajā nodarbībā dalībniekiem
vaska drāniņu meistares un zaļā dzīvesveida piekritējas Līgas Erbas vadībā būs
iespēja pagatavot drāniņu, kas sastāv no
bišu vaska un kokvilnas auduma. Šādas

drāniņas noder, lai uzglabātu ēdienu
svaigu un saglabātu tā vērtīgās īpašības.
Tās var pielietot, piemēram, neapēsta
augļa ietīšanai, kā turziņu beramiem
produktiem, maizes klaipa vai siera
gabaliņa iesaiņošanai, izmantojot roku
siltumu, lai iesaiņojuma materiālam
palīdzētu ieņemt vēlamo formu. Tāpat
dalībnieki varēs uzzināt par pārtikas
plēves lietošanas kaitīgumu.
Nodarbība notiks 18. janvārī pulksten
12 Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
Akadēmijas ielā 1. Dalības maksa ir 11
eiro, un tajā iekļauti visi izejmateriāli. Pieteikties pa tālruni 63005445, 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Fantāzijas par tautas mūziku Latvītes Cirses kokles skaņās
 Emīls Rotgalvis

Dažādu muzikālu projektu un konkursu dalībniece jelgavniece
koklētāja Latvīte Cirse izdevusi debijas soloalbumu «Mana kokle»,
kurā iekļautas ilgu gadu laikā radītas un izauklētas kompozīcijas. To
skanējumu veido izpildītājas akadēmiskā un profesionālā pieredze,
kā arī dažādi mūzikas žanri, kas kalpojuši kā iedvesma, – tautas un
laicīgā mūzika, klasiskas un modernas kompozīcijas.
«Skaņdarbi radīti sen, pirms 15–20 gadiem, bet ne vienlaicīgi. Dažas kompozīcijas, piemēram, «Kalnā balta ieva zied»,
tapa, vienkārši spēlējot, improvizējot,
meklējot labākās saskaņas. Skaņdarbs
«Spēka avots» bija pasūtījums Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
absolventu koncertam, savukārt «Zvaigznes» sākotnēji radīts kā vingrinājums

maniem skolēniem un ticis izvērsts. Es
tautasdziesmu parādu citādā gaismā,
pievienojot savas emocijas, pamatojoties
uz savām zināšanām par mūziku un studiju laikā apgūto tehniku,» stāsta L.Cirse.
Koklētāja ir vienlīdz aktīva kā savā
solo darbībā, tā darbojoties grupās un
lielākos projektos. Kopā ar domubiedriem viņa muzicē grupā «Vētras saites»,

spēlējusi arī grupā «Raksti» un «Spēles»,
kā arī sadarbojusies ar tādiem mūziķiem
kā Kristīni Kārkli-Kalniņu, Renāru
Kauperu, Laimu Jansoni, Andri un Reini
Sējāniem un citiem. Kā solomāksliniece
spēlējusi kokli Dziesmu un deju svētkos
Mežaparka Lielajā estrādē un uzstājusies
Ziemassvētku koncertos Dailes teātrī.
Aizvadītā gada novembrī L.Cirse
piedalījās Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes
muzikālās poēmas «Kā ābeļdārzs ir brīvība» pirmatskaņojumā Jelgavā. Koklētāja
nāk no Cesvaines, taču jau deviņus gadus
sevi sauc par jelgavnieci, un tieši dalība
poēmas tapšanā viņai bijis apliecinājums
saiknei, kas šajā laikā radusies ar Jelgavu
un Zemgales novadu. «Poēmas spilgtos
tēlus, minētās Jelgavas un Zemgales

nozīmīgākās vietas un svarīgākos simbolus es izjutu kā savus, un tas nav maz.
Manuprāt, Jelgava mani līdz galam nav
iepazinusi, tāpat kā es to. Bet tam visam
vēl ir laiks,» piebilst L.Cirse.
Viņas muzikālās gaitas sākušās bērnībā, no piecu gadu vecuma darbojoties
folkloras kopā un pamatskolā muzicējot
koklētāju pulciņā. Vēlāk prasmes attīstītas mūzikas skolā, studijās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Žana Sibēliusa
mūzikas akadēmijā Helsinkos. L.Cirse
veidojusi kompozīcijas etnogrāfiskajai
koklei individuāli un kopā ar koncertkokļu ansambli, pierādot, ka etnogrāfiskā
kokle var skanēt uz lielās skatuves.
11 stīgu etnogrāfiskā kokle, uz kuras
veidotas albuma kompozīcijas, L.Cirsei

bijis izaicinājums, taču rasts unikāls
skanējums, kas ar pietāti izturas pret
tautas mūziku, tajā pašā laikā radot ko
savu. «Tīšuprāt neesmu izvairījusies no
tautasdziesmas kā pamata un varētu savas kompozīcijas raksturot kā fantāzijas
par tautas mūzikas tēmām. Cieņu pret
tautasdziesmu esmu nesusi līdz šim un
centīšos to darīt arī turpmāk,» tā viņa.
Albuma «Mana kokle» prezentācijas
koncerts izskanēs 18. janvārī pulksten
19 alternatīvās mūzikas bārā «Melno
cepurīšu balerija». Tajā piedalīsies
arī grupa «Vētras saites». Ieeja – bez
maksas. Ar albuma skaņdarbiem var
iepazīties mūzikas straumēšanas vietnē «Spotify» vai L.Cirses lapā vietnē
«Bandcamp».

