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Pieņemts šā gada Jelgavas pašvaldības
budžets. Budžeta ieņēmumi paredzēti
101 121 156 eiro, un prioritātes nemainīgi ir izglītība, sociālā aizsardzība un
ekonomiskā attīstība.

Sociālo lietu
pārvaldei – 20 gadi

2. lpp.
Pirms 20 gadiem – 2001. gada 1. februārī – darbu sāka Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde. Tolaik iestādes galvenā
funkcija, cik to ļāva pašvaldības budžets,
bija naudas pabalstu piešķiršana, taču
šobrīd tā nodrošina arī vairāk nekā 30
dažādus sociālos pakalpojumus konkrētām iedzīvotāju grupām. Finansējums
sociālajam atbalstam pilsētā audzis
gandrīz desmit reizes.
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Nākamais numurs – 24. martā

Jelgavā izmēģina ar ūdeņradi
darbināmu autobusu
Foto: Ivars Veiliņš

CSDD klientu
apkalpošanas centrs
atrodas Aviācijas ielā 40b

9. lpp.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas
Jelgavas klientu apkalpošanas centrs
sācis darbu Aviācijas ielā 40b. Līdz ar
pārcelšanos mainīts centra darba laiks
– tas atvērts darbdienās no pulksten
8.30 līdz 17.

Jelgava pretendēs
uz Eiropas kultūras
galvaspilsētasnosaukumu

16. lpp.

2027. gadā vienai Latvijas pilsētai tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums, un uz to pretendēs arī Jelgava.

SEKO SAVAI PILSĒTAI

@Jelgavaspilseta
@jelgavas_pilseta
@JelgavaLV

@JelgavaLV

@JelgavaLV

Ritma Gaidamoviča

kāks, to vieglāk vadīt,» saka JAP autobusa
vadītājs Raimonds Seleckis, kurš pārvadāja
Turpinot zaļās enerģijas – ūdeņraža
pasažierus ar jauno autobusu. Šoferis at– izmantošanas pilsētas transportzīst, ka jaunās tehnoloģijas piesaistījušas
līdzekļos izpēti, SIA «Jelgavas auarī iedzīvotāju interesi un bijuši pasažieri,
tobusu parks» (JAP) kā pirmā Balkuri apzināti braukuši tieši ar šo autobusu.
tijas valstīs izmēģināja uzņēmuma
Vienīgie izmeši, ko rada ar ūdeņradi
«Solaris Bus & Coach» ar ūdeņradi
darbināms autobuss, ir ūdens, ar vienu
darbināmu autobusu. Vairākas
uzpildi tas spēj nobraukt līdz 400 kilometdienas šāds autobuss pārvadāja
riem, bet autobusa uzpildes ilgums ir līdz
pasažierus pilsētas 22. maršrutā
desmit minūtēm. Testēšanas laikā ūdeņraJelgavas stacija–Asteru iela.
ža uzpilde gan notika Rīgā. «Būtiska bija
iespēja inovatīvas lietas redzēt dabā un
«Atšķirība, protams, ir jūtama – ar pārbaudīt praksē, turklāt ziemā, jo tieši
ūdeņradi darbināmais autobuss ir daudz ziemas apstākļi parāda transportlīdzekļu
klusāks, mīkstāks, komfortablāks, dinamis- efektivitāti. Kopumā pieredze ir pozitīva,

un šobrīd no uzņēmuma gaidām detalizētu
datu analīzi par enerģijas patēriņu izmēģinājuma laikā Jelgavā,» stāsta JAP vadītājs
Gints Burks, norādot, ka pilsētas satiksmē
ar šādu autobusu problēmu, visticamāk,
nebūtu arī ziemā. «Šis izmēģinājums bija
būtisks, lai turpinātu pētīt zaļās enerģijas
izmantošanu pilsētas transportlīdzekļos,
tostarp vērtējot ekonomisko pamatojumu
un ūdeņraža uzpildes stacijas izveidi Jelgavā,» tā G.Burks. Vidējais šī autobusa
patēriņš ir 6,7–7 kilogrami ūdeņraža uz
100 kilometriem, bet, pārvietojoties ziemas apstākļos pa pilsētu, tas bija nedaudz
lielāks, jo tika izmantotas salona apsildes
sistēmas.

Izdots desmitais Jelgavas pamatzināšanu rullis
Ritma Gaidamoviča

Jau desmito gadu Jelgavas pilsētas pašvaldība Draudzīgā aicinājuma dienā izglītības iestādēm dāvina Jelgavas pamatzināšanu rulli. Tas ietver nozīmīgus faktus
par pilsētu, kas būtu jāzina ikvienam jelgavniekam.
Pamatzināšanu rullis «Jelgava – zaļa pilsēta» veltīts pilsētas
dabas vērtībām, kas ir būtisks iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanas resurss, tāpat tajā apkopota informācija par pasākumiem, kas īstenoti, domājot par ilgtspēju un to, lai jelgavnieki
dzīvotu videi arvien draudzīgāk. Piemēram, šobrīd 97 procenti
no saražotās elektroenerģijas tiek ražota zaļi, izmantojot galvenokārt šķeldu. Ieviešot LED gaismekļus, videi draudzīgāks
kļuvis arī publiskais apgaismojums – pilsētā uzstādīti jau 3468
LED gaismekļi. Jelgavas pašvaldības iestādēs tiek izmantoti
četri elektromobiļi, un pilsētā darbojas četras elektrouzlādes
stacijas. Jelgavā ir 17 bērnu rotaļu laukumi, septiņi āra trenažieru laukumi, 36 kilometri veloceliņu, trīs skatu torņi, 11 parki
un skvēri, divas pludmales, kā arī citas dabas vērtības. Jaunais
pamatzināšanu rullis izvietots arī pilsētvidē.

Reizē ar pamatzināšanu rulli izglītības iestādēm pasniegtas
grāmatas un mūzikas kompaktdisks «Dziesmas manai Jelgavai»,
kas ir Jelgavas mūziķu veltījums savai pilsētai un tās iedzīvotājiem 755. jubilejā.
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Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes sociālo pakalpojumu attīstība 20 gados
2001. gada 1. februāris – darbu sāk Sociālo lietu pārvalde
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Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei – 20
Kristīne Langenfelde

«Jebkurā sabiedrībā un jebkuros laikos būs cilvēki, kuriem nepieciešams sociālais atbalsts, – krīzes situācijā nonākušie; veci,
vientuļi un slimi cilvēki, kuri nespēj par sevi parūpēties; cilvēki
ar īpašām vajadzībām –, taču, augot sabiedrībai, aug arī izpratne
par to, ka atbalsts nevar būt tikai materiāls un vienreizējs. Tieši
atbalsta pēctecības nodrošināšana un pat ļoti specifisku sociālo
pakalpojumu ieviešana ir tas, kas raksturo Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes attīstību 20 gadu garumā. Ja 2001. gadā, sākot darbu,
mūsu galvenā funkcija, cik tolaik ļāva pašvaldības budžets, bija
naudas pabalstu piešķiršana, tad šobrīd mēs nodrošinām arī vairāk
nekā 30 dažādus sociālos pakalpojumus konkrētām iedzīvotāju
grupām. Un liela daļa no šiem pakalpojumiem ir vērsti uz to, lai
jelgavnieks ciešā sadarbībā ar sociālo darbinieku pārvarētu krīzes
situāciju un pilnvērtīgi atgrieztos dzīvē. Ja sadarbība ir abpusēja,
rezultāts noteikti tiek sasniegts, un tajā brīdī mēs redzam, ka sociālais atbalsts ir sasniedzis mērķi,» uzsver Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
aprēķins liecina, ka katrs piektais
pilsētas iedzīvotājs kaut reizi ir
vērsies pārvaldē un saņēmis sociālo
atbalstu. Un viņiem droši vien būtu
grūti iedomāties, ka vēl 1995. gadā
Jelgavā nebija nedz iestādes, nedz
struktūrvienības, kas nodrošinātu
sociālo atbalstu iedzīvotājiem.
Tiem, kuri bija nonākuši grūtībās,
vienīgā iespēja tolaik bija doties
pie domes priekšsēdētāja un lūgt
palīdzību.
Tikai 1995. gadā Jelgavas dome
izveidoja Sociālās aprūpes dienestu,
bet 2001. gada 1. februārī – pašvaldības iestādi «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde». «Jelgava, veidojot savu
sociālā atbalsta sistēmu iedzīvotājiem,
apsteidza valsti, jo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kas
nosaka arī pašvaldību pienākumus
sociālajā jomā, stājās spēkā tikai 2003.
gada vidū,» skaidro R.Stūrāne.

No noplukuša
lakatiņa līdz skaidri
saprotamiem
kritērijiem
«Deviņdesmito gadu pirmajā pusē
Jelgavā varēja vērot ļoti amizantas
situācijas – dāma uzvelk glaunu mēteli un platmali un dodas reģistrēt
savu uzņēmumu, un tā pati dāma,
apsienot noplukušu lakatiņu, dodas
pie tālaika domes priekšsēdētāja
lūgt sociālo palīdzību... Tik absurdi
un vienkārši – jo visbiežāk rezultāts
bija atkarīgs tikai no cilvēka spējas
pārliecināt, ka viņam nepieciešams
materiāls atbalsts. Tolaik nebija
ne kritēriju, ne skaidri saprotamas
sistēmas, kas visiem, kuriem nepieciešams, nodrošinātu līdzvērtīgas
iespējas saņemt sociālo pabalstu.
Tieši tas kļuva par pamatu, lai Jelgavā sāktu veidot sociālā atbalsta
sistēmu, kas nodrošinātu palīdzību
tiem, kuriem tas objektīvu iemeslu
dēļ tiešām ir nepieciešams,» uzsver
R.Stūrāne.

Nepilns miljons eiro –
2001. gadā, 9,5 miljoni
– šobrīd
To, cik būtiski ir mainījies sociālais
atbalsts jelgavniekiem 20 gadu laikā,
spilgti raksturo skaitļi – ja 2001. gadā
sociālais budžets pilsētā bija nepilns
miljons eiro, tad šogad tas ir jau 9,5
miljoni eiro. «Taču tas nenozīmē, ka
jelgavnieku dzīves līmenis šo gadu
laikā ir būtiski pasliktinājies. Gluži
pretēji – dzīves kvalitāte uzlabojas. Ja
vērtējam visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, tad, piemēram, pagājušajā gadā GMI jeb garantētā minimālā
ienākuma pabalsts izmaksāts 126
personām, bet 2003. gadā, kad valsts
ieviesa šo atbalstu, tas Jelgavā bija
jānodrošina 1348 personām. Trūcīgas
personas statuss 2020. gadā noteikts
361 ģimenei, bet 2000. gadā tādu
pilsētā bija 581,» stāsta R.Stūrāne.
Taču tajā pašā laikā būtiski saprast,
ka līdz ar iestādes izveidošanu 2001.
gadā pašvaldība soli pa solim sāka attīstīt dažādus sociālos pakalpojumus,
par kādiem vēl deviņdesmito gadu
pirmajā pusē būtu grūti iedomāties.
«Šo pakalpojumu ieviešana bija ļoti
pārdomāta, ņemot vērā konkrētā
laika aktuālākās vajadzības,» piebilst
R.Stūrāne.
Vēsturiski senākais sociālais pakalpojums Jelgavā ir aprūpe mājās.
Tas tika izveidots 1988. gada aprīlī
uz Ozolpils pansionāta bāzes, bet
1995. gadā to pārņēma pašvaldības
Sociālās aprūpes dienests. Joprojām
šis sociālais pakalpojums ir viens no
pieprasītākajiem pilsētā – 2020. gadā
tas piešķirts 234 senioriem.
Līdz ar pārvaldes izveidi darbu
sāka arī sociālā māja ar 94 istabām
un divām krīzes istabām, tur atradās
arī krīzes centrs un šļirču apmaiņas
punkts, kas 2003. gadā, pilnveidojot
pakalpojumu, pārtapa par Atkarību
profilakses kabinetu. Tajā pašā gadā
Jelgavā durvis vēra dienas centrs
personām ar garīga rakstura traucējumiem, vēl pēc gada – dienas centrs
personām ar psihiskām saslimšanām.

2005. gadā pārvalde sāka nodrošināt
specializētā transporta pakalpojumu.
Sociālās korekcijas programmu izstrādāšanai un nepilngadīgo likumpārkāpumu profilaksei tika izveidots Bērnu
un ģimeņu atbalsta centrs. Realizējot
ideju par personu ar garīga rakstura
traucējumiem integrāciju sabiedrībā
un darba tirgū, izveidoti grupu dzīvokļi un higiēnas centrs.
«Katrs no šim pakalpojumiem ir
specifisks, paredzēts noteiktai grupai,
lielākā daļa – arī finansiāli dārgi, taču
katrs no tiem konkrētam jelgavniekam ļauj uzlabot dzīves kvalitāti.
Piemēram, šobrīd pilsētā darbojas
jau trīs dienas centri, kas ne tikai
ļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
vai psihiskām saslimšanām saturīgi
profesionāļu uzraudzībā pavadīt laiku, bet arī būtiski maina dzīvi viņu
ģimenes locekļiem, kuriem varbūt pēc
ilgiem laikiem ir radīta iespēja atgriezties darba tirgū,» uzsver R.Stūrāne.

Jelgavnieki var
saņemt plašāku
atbalstu, nekā to
nosaka likums
Likums nenosaka, cik un kādi
pabalsti pašvaldībai jānodrošina
saviem iedzīvotājiem, – tajā iekļauti
tikai atsevišķi obligāto pabalstu
veidi. Jelgava, pilnveidojot sociālo
pabalstu grozu, šo gadu laikā ir
ieviesusi dažādus sociālā atbalsta
veidus, arī tādus, kas ir pašvaldības
iniciatīva, lai sniegtu pēc iespējas
plašāku atbalstu saviem iedzīvotājiem, galvenokārt trim mērķgrupām
– ģimenēm ar bērniem, senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tie
ir atvieglojumi braukšanai pilsētas
sabiedriskajā transportā, ēdināšanas
pabalsti izglītības iestādēs, atbalsts
mācību maksas segšanai, pabalsts politiski represētajai personai, pabalsts
rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un citi. «Ja 2001. gadā
pašvaldība nodrošināja astoņus pabalstus, tad šobrīd jelgavniekiem ir
iespēja saņemt 34 dažādus sociālos
pabalstus,» uzsver R.Stūrāne.

Rezultātu dod tikai
sadarbība
Attīstoties Sociālo lietu pārvaldei,
likumsakarīgi, ka auga arī nepieciešamība pēc kvalificētiem darbiniekiem. «Ja sākotnēji sociālais darbinieks vairāk bija tāds kā pabalstu
dalītājs, tad mūsdienās sociālajam
darbiniekam ir jābūt ārkārtīgi vispusīgam un erudītam speciālistam,
kurš spēj katrā konkrētajā situācijā
iedziļināties klienta problēmās un
kopīgi atrast labāko risinājumu, kas
ļautu viņam izkļūt no krīzes un soli
pa solim atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.

Es ar vislielāko pārliecību varu teikt:
ja jelgavniekam ir nepieciešams
atbalsts, viņš ir atvērts un gatavs
kopā ar sociālo darbinieku iesaistīties
problēmu risināšanā, tad rezultāts
noteikti tiks sasniegts. Citādi ir
situācijās, kad cilvēks nav gatavs sadarboties,» skaidro R.Stūrāne.
Šobrīd Sociālo lietu pārvaldē strādā 116 darbinieki, bet 2001. gadā
darbu sāka 33, no kuriem 11 pārvaldē
nostrādājuši visus 20 gadus. «Šobrīd
mums ir tikai divas vakances – psihologs un sociālais darbinieks. Darbinieku piesaistes jautājums sociālajā
jomā, kur, būsim godīgi, nav tās
lielākās algas, ir bijis aktuāls vienmēr,
arī mums ir bijušas grūtības aizpildīt
vakances. Jelgavas pašvaldība ir radusi iespēju kvalificētus speciālistus
nepieciešamības gadījumā nodro-

šināt ar pašvaldības īres dzīvokli,
kas ir ļoti būtisks atbalsts, un to ir
izmantojuši vairāki darbinieki, kuri
uzsākuši darbu mūsu pārvaldē,» tā
R.Stūrāne.
Akcentējot galvenos virzienus, ko
turpināt attīstīt nākotnē, R.Stūrāne
uzsver, ka sociālajā darbā pilnveidošanas iespējas ir neizsmeļamas. «Patlaban lielākie darbi ir ēkas Stacijas
ielā 13 un Zirgu ielā 47a rekonstrukcija, lai tur nodrošinātu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem iespēju
dzīvot ģimenei pietuvinātā vidē, kā
arī izveidotu servisa tipa dzīvokļus,
kas pielāgoti cilvēkiem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, un
grupu dzīvokļus, kuros, palīdzot
aprūpētājam, varēs dzīvot personas
ar garīga rakstura traucējumiem,»
tā R.Stūrāne.

Sociālie pabalsti Jelgavā 2001. gadā:
trūcīgo ģimeņu pabalsts;
dzīvokļa pabalsts;
pabalsti kurināmā iegādei;
ēdināšana bez maksas
vai par daļēju samaksu;

pabalsti medicīnas pakalpojumiem;
pabalsti mācību līdzekļu iegādei;
apbedīšanas pabalsti;
citi pabalsti saskaņā ar pabalstu
piešķiršanas komisijas lēmumu.

Sociālie pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai Jelgavā
2020. gadā – 664 733 eiro
GMI pabalsts – 126 personas
Dzīvokļa pabalsts īres (apsaimniekošanas)
maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai –
1206 personas
Dzīvokļa pabalsts individuālās apkures
nodrošināšanai – 449 personas
Pabalsts medicīnas pakalpojumu
apmaksai – 756 personas
Pabalsts pārtikas iegādei personai ar
invaliditāti – 43 personas
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē – 54 personas

Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai –
14 personas
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā –
301 persona
Pabalsts individuālo mācību piederumu
iegādei – 141 persona
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības
programmas mācību maksas segšanai –
2 personas
Pabalsts bāreņiem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās – 45 personas
Pabalsti audžuģimenēm – 34 personas

Pārējie sociālie pabalsti Jelgavā 2020. gadā – 651 865 eiro
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai skolēniem
no trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām
ģimenēm – 46 personas
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai skolēniem
no daudzbērnu ģimenēm – 1561 persona
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai pensionāriem –
4842 personas
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai politiski
represētai personai – 184 personas
Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai bāreņiem –
55 personas
Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā –
609 personas
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē skolēniem no daudzbērnu
ģimenēm – 1199 personas
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē 5.–6. klases skolēniem – 159 personas
Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
daudzbērnu ģimenēm – 1100 personas
Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības
programmas mācību maksas segšanai
skolēniem no daudzbērnu ģimenēm –
290 personas

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības
programmas mācību maksas segšanai
skolēniem no aizbildņu ģimenēm – 1 persona
Pabalsts transporta izdevumu segšanai
ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši
trīs un vairāk bērnu – 3 personas
Pabalsts personas ar invaliditāti līdz
18 gadiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem aprūpei – 4 personas
Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai
daudzbērnu ģimenei – 37 personas
Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai
personai, kurai ir 100 gadu un vairāk –
5 personas
Vienreizējs pabalsts personai,
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas
iestādes – 63 personas
Ikgadējs pabalsts politiski represētajai
personai – 230 personas
Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem – 65 personas
Pabalsti audžuģimenēm (skolas piederumi,
ēdināšana skolā un pirmsskolas izglītības
iestādēs) – 34 personas
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
bārenim – 38 personas
Pabalsts apģērba iegādei bārenim – 38 personas
Apbedīšanas pabalsts – 63 personas
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Vairāki pilsētas autobusu maršruti
būs slēgti līdz 6. aprīlim
Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija pagarināta līdz 6. aprīlim, SIA «Jelgavas autobusu
parks» informē, ka pilsētas sabiedriskā transporta 6., 9., 14. un 18. maršruts ir slēgts,
bet 16. maršrutā slēgti dienas reisi (pulksten 10.35 Centrs–Tetele, pulksten 11.05
Tetele–Svētes skola, pulksten 11.55 Svētes skola–Tetele, pulksten 12.40 Tetele–Svētes
skola, pulksten 13.25 Svētes skola–Centrs, pulksten 14.50 Centrs–Jēkabnieki un
pulksten 15.35 Jēkabnieki–Centrs). Slēgtajiem reisiem paralēli kursē citi pilsētas
autobusi, kas pasažieriem ļauj nokļūt izvēlētajā vietā. Uzņēmums turpina sekot līdzi
noteiktajiem drošības pasākumiem, kas ieviesti, lai mazinātu Covid-19 izplatību,
un pieļauj, ka sabiedriskā transporta kustībā var tikt noteiktas papildu izmaiņas.
Aktuālajam autobusu kustības sarakstam pasažieri aicināti sekot līdzi uzņēmuma
mājaslapā www.jap.lv. Dispečerdienesta diennakts informatīvais tālrunis – 63045945.

Noslēgusies slimnīcas
rekonstrukcija

Vēlēšanu iecirknis no Tehnoloģiju vidusskolas
pārcelts uz Mūzikas vidusskolu
5. jūnijā Latvijā norisināsies
pašvaldību vēlēšanas. Ņemot vērā
plānotos rekonstrukcijas darbus,
vēlēšanu iecirknis no Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas Meiju
ceļā 9 pārcelts uz Jelgavas Mūzikas
vidusskolu Lapskalna ielā 2. Šādas
izmaiņas domes sēdē apstiprināja
Jelgavas domes deputāti. Jau drīzumā
plānots uzsākt Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukciju, līdz ar to vēlēšanu
iecirknis bija jāpārceļ uz tuvāko atbilstošāko vietu. Iecirkņa numurs – 191. – tiek
saglabāts, mainīta vien iecirkņa atrašanās vieta. 5. jūnijā, kad Latvijā notiks
pašvaldību vēlēšanas, Jelgavā būs atvērti 15 iecirkņi. Šīs būs pirmās pašvaldību
vēlēšanas, kad vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Pašvaldības izstrādās kopīgus attīstības
plānošanas dokumentus
Jelgavas pilsētas dome pieņēma lēmumu sākt Jelgavas valstspilsētas un
jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgas attīstības programmas un ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādi. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumi. Attīstības plānošanas darba grupa, kurā iekļauti
Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības speciālisti,
izstrādās ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2035. gadam un attīstības
programmu 2022.–2027. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks definēta
kopīga un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi, prioritātes
un kopīga telpiskās attīstības perspektīva. Savukārt attīstības programmas
izstrāde paredz noteikt pašvaldību kopējās vidēja termiņa attīstības prioritātes
un rīcības virzienus to īstenošanai, investīciju projektus, plānoto finansējuma
apjomu un avotus.
Plānots, ka 2021. gada novembrī attīstības stratēģijas un attīstības programmas
1. redakcija tiks nodota publiskajai apspriešanai. Pārejas noteikumi nākotnē
paredz arī kopīgu sadarbības institūciju izveidi civilās aizsardzības, izglītības un
atkritumu apsaimniekošanas jomā.

UZMANĪBU – KONKURSS!
Šī izdevuma lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
JELGAVAS PILSĒTAS LOGO.

ATRODI

SASKAITI
Cik Jelgavas logo
publicēti?

ATBILDI
19. februārī
no pulksten 8 līdz 12
zvani pa tālruni 63005556
vai 63005567.

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība sazināsies ar katru konkursa uzvarētāju, informējot par iespēju saņemt balvu.

Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt
sava vārda, uzvārda un telefona numura saglabāšanai saziņas vajadzībām.
Paldies 127 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās «Jelgavas Vēstneša» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik Jelgavas karogu publicēti 20. janvāra numurā.
PAREIZĀ ATBILDE – šoreiz izdevumā bija publicēti 14 Jelgavas karogi. Pareizi atbildēja 90 dalībnieki.
BALVU SAŅEM katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ilga Zvilna, Kristers Liepiņš, Līga Liepiņa,
Ārija Akopjana, Dārta Devena, Olga Jasjuļaņeca, Jolanta Dumpe, Ilze Joniķe, Rasma Gulbe.

«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks. Iznāk reizi mēnesī
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 111. kabinets, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv

Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde, tālrunis 63048801,
e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina:
SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta. Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

Janvāra vidū Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvinspekcijas darbinieki ekspluatācijā pieņēma
rekonstruēto Jelgavas pilsētas slimnīcas virtuves bloku. Pārmaiņas piedzīvojušas ne tikai telpas
Foto: Ivars Veiliņš
– iegādāts arī pilnīgi jauns virtuves aprīkojums.
Ritma Gaidamoviča

Pēc pilnīgas pārbūves darbu
janvāra beigās atsākusi Jelgavas pilsētas slimnīcas virtuve, bet slimnīcas galvenajā
korpusā ir izveidota slēgta
tipa aptieka jeb aptieka,
kurā glabājas stacionētajiem
pacientiem nepieciešamie
medikamenti. Līdz ar to ir
noslēgusies Jelgavas pilsētas slimnīcas rekonstrukcija,
kas pa posmiem notika 20
gadu garumā.
Virtuves bloks, kas aizņem aptuveni 500 kvadrātmetrus, bija
pēdējā vēl neatjaunotā slimnīcas
daļa. Rekonstrukcijas laikā, kas ilga
septiņus mēnešus, pārbūvētas telpas,
kurās nozīmīgi remontdarbi nebija
veikti kopš slimnīcas nodošanas
ekspluatācijā 1970. gadā, izbūvētas
jaunas komunikācijas, kā arī iegādāts mūsdienu prasībām atbilstošs
virtuves aprīkojums. Virtuves bloks
pieņemts ekspluatācijā un jau strādā.

«Virtuve darbu atsāka janvāra vidū
– vienu nedēļu testa režīmā tajā tika
gatavota maltīte tikai personālam,
bet kopš janvāra pēdējās nedēļas virtuve strādā pilnā apjomā, nodrošinot
brokastis, pusdienas, vakariņas,»
stāsta SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris Ķipurs.
Jāpiebilst, ka virtuves remontdarbu
laikā ēdināšanu kā ārpakalpojumu
nodrošināja SIA «Ēdiens.lv». «Paldies
uzņēmumam, kas palīdzēja rūpēties
par mūsu pacientiem. Mums bija
izveidojusies laba sadarbība, taču
jāatzīst, ka, gatavojot pašiem, ir
iespēja nodrošināt individuālāku pieeju, piemēram, izvērtējot konkrēta
pacienta vajadzības, varam nedaudz
atkāpties no faktiskās ēdienkartes,»
tā A.Ķipurs.
Reizē ar virtuves rekonstrukciju
slimnīcas galvenajā korpusā sakārtotas saimnieciskās telpas un telpa,
kur kādreiz atradās bibliotēka, to
vietā izveidojot slēgta tipa aptieku jeb
aptieku, kurā glabājas stacionētajiem
pacientiem nepieciešamie medikamenti un kurā nenodarbojas ar

medikamentu tirdzniecību. «Iepriekš
aptieka atradās saimnieciskajā korpusā un medikamenti ar automašīnu
katru dienu tika nogādāti uz galveno
korpusu. Šobrīd medikamentu saņemšana un sadale ir daudz ērtāka,
jo aptieka atrodas centrālajā ēkā,»
stāsta slimnīcas vadītājs, piebilstot,
ka telpās, kuras saimnieciskajā
korpusā līdz ar aptiekas pārcelšanu
atbrīvojušās, tiks paplašināts slimnīcas arhīvs.
Šie darbi veikti būvprojekta «Jelgavas pilsētas slimnīcas virtuves korpusa pārbūves un slēgta tipa aptiekas
telpu ierīkošanas būvdarbi» gaitā.
A.Ķipurs atklāj, ka kopējās darbu
izmaksas ir 1,1 miljons eiro, tostarp
300 000 eiro izmaksāja jaunais virtuves aprīkojums un iekārtas. Būvdarbus gan virtuves blokā, gan aptiekā
veica SIA «Torensberg», projekta
autors ir SIA «Komunālprojekti»,
bet būvuzraudzību nodrošināja SIA
«Būves un būvsistēmas». Līdz ar
šī projekta realizēšanu ir pabeigta
Jelgavas pilsētas slimnīcas pilnīga
rekonstrukcija.

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 2021.
gadam maksāšanas paziņojumus. Likumā noteikts, ka pirmais nomaksas termiņš ir 31. marts.
Taču, lai sniegtu atbalstu
Jelgavas iedzīvotājiem
un uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, pašvaldība ir sagatavojusi
lēmumprojektu par NĪN
nomaksas termiņa pārcelšanu. Par to tiks lemts
domes sēdē 25. februārī.
Saskaņā ar likumu 2021. gada
NĪN nomaksas termiņi ir 31.
marts, 17. maijs, 16. augusts un
15. novembris. NĪN par ēkām
un zemi var samaksāt uzreiz

vai pa daļām līdz noteiktajiem
termiņiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos
Ingars Bušs skaidro, ka saskaņā
ar likumā noteikto pašvaldība līdz
15. februārim iedzīvotājiem elektroniski vai pa pastu ir izsūtījusi
NĪN maksāšanas paziņojumus.
Ja NĪN maksātājs paziņojumu
nav saņēmis, par to mēneša laikā
jāinformē pašvaldība. Jautājumus par NĪN var precizēt Finanšu nodaļā, zvanot pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596.
NĪN maksājumu var veikt bankā
un internetbankā, kā arī veikalu
tīkla «Maxima» kasēs, taču šādā
gadījumā par katru maksājumu
tiek ieturēta komisijas maksa.
Ņemot vērā to, ka ekonomiskā
situācija valstī ārkārtējās situācijas dēļ pasliktinās, pašvaldība
paredz, ka iedzīvotājiem var

būt problēmas ar NĪN apmaksu likumā noteiktajā termiņā.
Šobrīd pašvaldībā sagatavots
lēmumprojekts par NĪN nomaksas termiņa pārcelšanu, lai šajā
laikā iedzīvotājiem nepalielinātu
maksājumu slogu, norāda I.Bušs.
Par to deputāti lems 25. februāra
domes sēdē.
Jāpiebilst, ka 2020. gadā ārkārtējās situācijas dēļ ar Jelgavas
domes lēmumu tika pārcelti divi
NĪN nomaksas termiņi – no 15.
maija uz 1. jūliju un no 15. augusta uz 1. oktobri.
Samaksas termiņa pārcelšanas
atbalstu izmantoja 6556 fiziskas
personas jeb 26 procenti no kopējā
fizisko personu maksātāju skaita
par NĪN kopējo summu 584 265
eiro, un 441 juridiska persona jeb
66,2 procenti no kopējā juridisko
personu maksātāju skaita ar nodokļa summu 680 617 eiro.
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Jelgavas budžets šogad – 101 miljons eiro
Kristīne Langenfelde

4. februāra domes sēdē deputāti pieņēma šā gada Jelgavas
pašvaldības budžetu. Budžeta
ieņēmumi paredzēti 101 121
156 eiro, un prioritātes nemainīgi ir izglītība, sociālā
aizsardzība un ekonomiskā
attīstība.
Kopumā pašvaldības budžets šogad
ir mazāks nekā pērn, jo to būtiski
ietekmē valsts lēmums par pieciem
procentiem samazināt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) daļu pašvaldībām. «2021. gada budžets ir
valdības politiskā pļauka visu pašvaldību iedzīvotājiem. Laikā, kad valstī
naudas ir vairāk, nekā jebkad ir bijis,
pašvaldībām ir atņemti pieci procenti
no IIN ieņēmumiem, arī dabas resursu nodokļa daļa pašvaldību budžetos
ir samazināta. Vienīgie nodokļu
ieņēmumi, kas palikuši nemainīgi, ir
nekustamā īpašuma nodoklis, kura
likmes šogad nav mainījušās. Līdz
ar to šogad varam vilkt paralēles ar
2009. gada pašvaldības budžetu, kad
krīzes laikā tas tika samazināts. Šāda
situācija nav bijusi pēdējo desmit gadu
laikā, kad sistemātiski pašvaldību budžeti tika kāpināti, lai tās spētu apgūt
ES fondu finansējumu, nodrošināt
līdzfinansējumu projektiem un sniegt
iedzīvotājiem arvien kvalitatīvākus
pakalpojumus. Neskatoties uz to, ka
Jelgavas budžetā nodokļu ieņēmumi
pēc valsts nolemtā šogad samazinās

par trim miljoniem eiro, valsts uzliek
pašvaldībām arvien jaunus izdevumus – minimālās algas kāpums
prasa papildu 280 000 eiro gadā, tāpat
palielināts vairāku sociālo pabalstu
slieksnis, pašvaldībai no valsts jāpārņem un jāuztur pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs, jānodrošina puse
no izmaksām 1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienām – 319 000 eiro – un jāsedz
citi jauni izdevumi,» skaidro Jelgavas
pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne, uzsverot: «Valstij atņemot
jelgavniekiem viņu pašu nopelnīto
naudu, pašvaldībai šogad bija jāpārskata katras iestādes un struktūrvienības izdevumi, samazinot izdevumu
daļu, taču vienlaikus nodrošinot to, ka
pilsēta turpina sekmīgi realizēt visus
iesāktos un plānotos projektus un
saviem iedzīvotājiem nodrošina visus
pakalpojumus. Paldies jelgavniekiem
un Jelgavas uzņēmumiem, kuri godprātīgi maksā nodokļus, – pagājušajā
gadā IIN ir iekasēts par 600 000 eiro
vairāk nekā prognozēts, un tas ir
būtisks papildinājums valsts samazinātajam pašvaldības budžetam.»
Līdz ar samazināto budžetu pašvaldība šogad neparedz algas kāpumu
nevienam darbiniekam pašvaldības
administrācijā un iestādēs, izņemot
valsts noteikto minimālās algas pieaugumu, kas veido 280 000 eiro, kā
arī algas pieaugumu izglītības iestādēs
strādājošajiem.
Nemainīgi lielākā budžeta izdevumu daļa ir izglītības nozarei – 36,4
miljoni eiro, no kuriem 27,6 miljoni

eiro paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai. Atlīdzības
izdevumi veido 13,2 miljonus eiro,
un tie šogad pieauguši par gandrīz
miljonu eiro, jo algas kāpušas gan
pirmsskolas, gan skolu izglītības darbiniekiem, izglītības iestāžu medicīnas
darbiniekiem un citiem darbiniekiem
līdz ar minimālās algas pieaugumu.
11 pašvaldības bērnudārzu darbības
nodrošināšanai budžetā plānoti 8 981
703 eiro, līdzfinansējums privātajiem
bērnudārziem – 2 393 760 eiro, un tas
ir par 117 100 eiro vairāk nekā 2020.
gadā. Par 32 926 eiro pieaudzis arī
plānotais finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb
auklēm, kopā šogad veidojot 297 000
eiro. Savukārt vispārizglītojošo skolu
uzturēšanai plānotais finansējums ir
11,4 miljoni eiro. «Šogad budžetā paredzam arī 200 000 eiro datortehnikas
iegādei izglītības iestādēm, kas attālināto mācību procesa nodrošināšanai
ir vitāli svarīgi, jo valsts piešķirtie 148
portatīvie datori neatrisina skolēnu
un pedagogu nodrošinājumu ar informācijas tehnoloģijām,» tā I.Škutāne.
Otrai prioritārajai jomai – sociālajai
aizsardzībai – izdevumi ir 9,5 miljoni
eiro, kas ir par deviņiem procentiem
vairāk nekā pērn. Pašvaldība saglabā
visus līdzšinējos sociālā atbalsta veidus, bet atsevišķu pabalstu – tādu kā
GMI, trūcīgām un maznodrošinātām
personām – apmērs un ieņēmumu
slieksnis tiek paaugstināts.
Gandrīz trešdaļa no visiem pašvaldības izdevumiem ir paredzēti

2021. gada pamatbudžeta IEŅĒMUMU STRUKTŪRA

IEŅĒMUMI KOPĀ | IZDEVUMI KOPĀ

Nodokļu ieņēmumi

Nodokļi, kas veido pašvaldības budžetu

Transferti*

5,9%

Vispārējie
valdības
dienesti

4,8%

Aizņēmumi

8 832 212 €

1 243 452 €

321 987 €

Naudas līdzekļu atlikums
uz gada sākumu

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

* Ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts un citu pašvaldību budžetiem

Teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana

4 836 439 €
0,9%

Naudas līdzekļu
atlikums uz
perioda beigām

871 020 €

Kas ir «Vispārējie valdības dienesti»?
Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam vienotajam nozaru izdevumu klasifikatoram budžeta izdevumos ir
sadaļa «Vispārējie valdības dienesti». Tajos iekļauti izdevumi gan atsevišķu pašvaldības iestāžu un nodaļu darbības nodrošināšanai, gan izpildvaras realizēto uzdevumu un projektu īstenošanai. Tā, piemēram, šajā sadaļā
940 000 eiro paredzēti kā maksājums citām pašvaldībām par pilsētas skolēnu izglītības funkcijas nodrošināšanu;
670 000 eiro – maksājums citām pašvaldībām par jelgavnieku sociālās aizsardzības funkcijas nodrošināšanu; parādu
procentu apmaksai – 300 000 eiro; zvērinātu auditoru pakalpojumiem un grāmatvedības programmas «Horizon»
uzturēšanai – 91 000 eiro; centralizēto datoru un datortīkla uzturēšanai – 642 000 eiro; vēlēšanu organizēšanai –
50 000 eiro; izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 500 000 eiro.

9,5%

Ekonomiskā
darbība

4,9%

9 003 362 €

Vides
aizsardzība

Akcijas un cita
līdzdalība
komersantu
pašu kapitālā

339 696 €

Saņemto
ilgtermiņa
aizņēmumu
atmaksa

8,9%

5 000 006 €
0,3%

Sociālā
aizsardzība

9 581 053 €

Atpūta,
kultūra un
reliģija

5 953 631 €
14 176 730 €

16,1%

36 408 060 € 16 257 012 €

iedzīvotāji

• Azartspēļu nodoklis 91 803 €
• Dabas resursu nodoklis 20 000 €

Izglītība

8 331 005 €

60 798

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 1 435 393 €
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 851 046 €

36%

8,2%

Jelgava

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 36 940 906 €
īpašuma nodoklis 3 720 000 €
• Nekustamā
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1 433 561 €

piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus
un kā līdzfinansējumu projektu realizācijai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu,»
uzsver I.Škutāne, piebilstot, ka svarīgākie no nākotnes projektiem ir jauna
bērnudārza būvniecība un infrastruktūras izbūve Nameja ielā; Meiju ceļa
rekonstrukcija; uzņēmējdarbības
infrastruktūras sakārtošana Bauskas
un Miera ielas apkārtnē.
Ekonomiskā situācija pilsētā, neraugoties uz sarežģīto 2020. gadu,
ir stabila – par to liecina ne tikai IIN
pieaugums par 600 000 eiro, bet arī
vidējās algas kāpums, sasniedzot
1097 eiro. Tāpat 2019. gadā Jelgavā
iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 90,
un pagājušajā gadā tas turpināja stabilizēties. «Paldies katram jelgavniekam
un jo īpaši mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, policistiem,
izglītības iestādēs un apkalpojošajā
jomā strādājošajiem, kuri ar savu
darbu, it sevišķi ārkārtējās situācijas
laikā, ir palīdzējuši gādāt, lai iedzīvotājiem varētu nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus,» tā I.Škutāne.

2021. gada pamatbudžeta IZDEVUMU STRUKTŪRA

101 121 156 €

40 772 709 €

35 774 066 €

ekonomikas attīstībai. Kopumā šogad pašvaldība realizēs projektus
par vairāk nekā 27 miljoniem eiro.
Vērienīgākie no tiem ir Tehnoloģiju
vidusskolas pilnīga rekonstrukcija;
rekonstruējot esošo ēku un uzbūvējot
piebūvi, jau šogad būs izveidots jauns
bērnudārzs Brīvības bulvārī 31a, kur
varēs uzņemt 160 mazo jelgavnieku.
Vēl lielākie projekti šogad pilsētā
paredz restaurēt namu Vecpilsētas
ielā 2; iekārtot Restaurācijas centru
Vecpilsētas ielā 14; izbūvēt Garozas
un Neretas ielas savienojošu ielu –
Rubeņu ceļa posmu; sākt labiekārtot
Pilssalas ielu; Uzvaras parkā izbūvēt
bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņu;
iegādāties četrus elektroautobusus
un divas elektroautobusu uzlādes
stacijas; rekonstruēt ēkas Stacijas ielā
13 un Zirgu ielā 47a.
«Taču jau šobrīd varam apgalvot,
ka šogad tiks uzsākti un realizēti
arī citi projekti, kas budžetā vēl nav
iekļauti. Šogad sākas jaunais ES
struktūrfondu plānošanas periods,
taču valdība vēl nav apstiprinājusi
noteikumus par šo līdzekļu sadali,
līdz ar to pašvaldība nevar ieplānot
līdzekļus projektu realizācijai. Tāpat
nav izstrādāti noteikumi, kādiem
mērķiem šogad pašvaldības varēs
aizņemties līdzekļus savu projektu
realizācijai. Tiklīdz tas būs zināms,
Jelgava ir gatava realizēt arī citus
vitāli svarīgus projektus. Jāuzsver, ka
pilsētas kredītsaistības ir ievērojami
zemākas par atļauto kredīta apjomu,
kas mums ļauj turpināt sekmīgi

4,2%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība

4 267 788 €
0,3%

Veselība

272 084 €

Kas ir «Veselība»?
Tā kā veselības nozare – gan Jelgavas slimnīca, gan Jelgavas poliklīnika, gan medicīnas
sabiedrība «Optima 1» – tiek finansēta no valsts budžeta, pilsētas medicīnas nozares
izdevumi Jelgavas pašvaldības budžetā netiek atspoguļoti. Taču, kā to nosaka Ministru
kabineta apstiprinātais vienotais nozaru izdevumu klasifikators, Jelgavas pašvaldības
budžetā ir iekļauta sadaļa «Veselība». Tajā kopumā 272 084 eiro apmērā ir ietverti izdevumi, kas paredzēti sociālās aizsardzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām
personām, kā arī senioriem atbalstam ārstniecības līdzekļu iegādei, ambulatoro un
slimnīcas pakalpojumu daļējai apmaksai, veselības veicināšanas pasākumiem.
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LIELĀKIE PROJEKTI 2021. GADĀ
Rekonstruēs Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu
Divu ERAF projektu – «Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola» energoefektivitātes
paaugstināšana» un «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā» – gaitā
šogad tiks uzsākta Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pilnīga rekonstrukcija. Projektā
paredzēta jumta pārseguma, ēkas ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, apkures
sistēmas renovācija, elektroapgādes un

Brīvības bulvārī 31a šobrīd tiek būvēts
jauns bērnudārzs, kas pēc ēkas rekonstrukcijas un piebūves uzcelšanas varēs
uzņemt 160 mazo jelgavnieku. Projekta
«Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības
iestādi Brīvības bulvārī 31a, Jelgavā»
Šogad
mērķis ir pilsētā izveidot mūsdienīgu
4 295 507 € pašvaldības pirmsskolas izglītības
apgaismojuma sistēmas nomaiņa un iestādi, kas ir viens no soļiem, lai risinātu
darbības uzlabošana, ventilācijas sistēmas pieprasījumu pēc vietām pašvaldības
sakārtošana. Pēc rekonstrukcijas pilsēta bērnudārzos. Bērnudārzā paredzēts
iegūs vēl vienu pilnībā rekonstruētu skolas
ēku ar mūsdienīgu darba vidi.

Sāks labiekārtot Pilssalas ielu
Šogad

4 168 337 €

ERAF līdzfinansētā projektā «Pilssalas
ielas degradētās teritorijas sakārtošana»
sāksies Pilssalas ielas pārbūve posmā
no tilta pār Lielupi līdz dabas liegumam

«Lielupes palienes pļavas», tilta pār kanālu pārbūve, fizisko aktivitāšu laukumu
izbūve, autostāvlaukuma izbūve un tam
piegulošās teritorijas labiekārtošana, tajā
skaitā arī dabas lieguma un savvaļas zirgu
uzturēšanai un tūristiem nepieciešamās
publiskās infrastruktūras izveide un
ūdenstūrisma un sporta bāzes izbūve, kur
atradīsies arī tūrisma informācijas punkts.
Tāpat tiks nostiprināta Lielupes krastmala
Pilssalas ielā 8.

Restaurēs namu Vecpilsētas ielā 2
ERAF līdzfinansētā projektā «Kultūras
mantojuma saglabāšana un attīstība
Jelgavas pilsētā» notiks valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – koka ēkas Vecpilsētas ielā 2 – restaurācija un pārbūve, kā arī
saistītās infrastruktūras – ēkas Jāņa Asara
ielā 1 – pārbūve un apkārtējās teritorijas
Šogad
labiekārtošana. Projekta gaitā tiks atjauno1 567 559 €
ta kritiskā stāvoklī esošā kultūrvēsturiskā
ēka vecpilsētā, jaunajā objektā izveidojot tiks izveidotas pilnīgi jaunas ekspozīcijas
Amatu sētu ar saistošiem piedāvājumiem Jelgavas SvētāsTrīsvienības baznīcas tornī,
Jelgavas iedzīvotājiem un viesiem. Tāpat kas nomainīs esošās.

Iekārto Restaurācijas centru
Šogad

1 215 611 €

ERAF projekta «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība
kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā» gaitāVecpilsētas
ielā 14 jau šogad tiks atklāts Restaurācijas

Pārbūvēs Graudu ielu
Lai veicinātu industriālās zonas ražošanas uzņēmumu tālāku attīstību, jau pagājušajā gadā ERAF līdzfinansētā projektā
«Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētā
teritorijā, 3. kārta» tika pārbūvēts Smiltnieku ielas posms no Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpašumamTērvetes ielā 93A.
Tur atjaunots ielas posma asfaltbetona
segums, izbūvēta gājēju ietve un ielas apgaismojums, kā arī labiekārtota teritorija.

centrs. Tajā atradīsies trīs restaurācijas
darbnīcas – tekstila, metāla, kā arī stikla
un keramikas. Tāpat namā būs ierīkots
atsevišķs izpētes kabinets ar rentgena
aparatūru. Papildu tam top ekspozīcija
«Vecpilsētas ielas nams un stāsti», kurā
varēs uzzināt par koka apbūves vēsturi
Jelgavā, Vecpilsētas ielas kvartālu un Vecpilsētas ielas 14. namu. Projekta mērķis ir
saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, attīstīt
un piedāvāt jaunus tūrisma pakalpojumus
kultūras un dabas mantojuma objektos.

Šogad turpinās ERAF līdzfinansētā projekta gaitā pērn uzsāktā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
ēkas Mazajā ceļā 3 energoefektivitātes
paaugstināšana. Ēkai veikta ārsienu
konstrukciju un cokola daļas papildu
siltināšana, nomainīti logi un ārdurvis,
uzsākta ieejas mezglu pārbūve. Tāpat
atjaunota iekštelpu siltumapgādes sistēma, ierīkota zibens aizsardzības un lietus
kanalizācijas sistēma, kā arī uzsākta bēniņu pārseguma papildu siltināšana un

1 266 648 €

izveidot astoņas audzēkņu grupiņas
– četras no tām izvietosies rekonstruētajā ēkas daļā, četras – jaunuzceltajā
piebūvē. Esošās ēkas rekonstrukcija un
tās piebūves uzcelšana šobrīd ir viens no
ātrākajiem risinājumiem, ko pašvaldība
var īstenot, jo valsts šādam mērķim ļāva
pašvaldībām ņemt aizņēmumu Valsts
kasē līdz 12 000 eiro uz vienu bērna vietu
topošajā bērnudārzā. Taču vienlaikus
pašvaldība turpina attīstīt ieceri par

Rekonstruē ēkas Stacijas ielā 13 un
Zirgu ielā 47a
Šogad

ESF projekta «Sabiedrībā balstītu
3 509 581 €
sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide Jelgavā» mērķis ir sakārtot
infrastruktūras objektus un nodrošināt tos ar nepieciešamo aprīkojumu.
Projekts noslēgsies 2022. gada beigās.
Nozīmīgākais darbs ir ēkas Stacijas ielā
13 rekonstrukcija (2 817 776 eiro) un
aprīkojuma iegāde (82 801 eiro), kā arī
ēkas Zirgu ielā 47a rekonstrukcija. Pro- peldbaseina aprīkojums (7795 eiro), lai
jekta gaitā tiks pārbūvēts arī peldbaseins tas būtu pielāgots bērniem ar īpašām
Ganību ielā 66 (33 619 eiro) un iegādāts vajadzībām.

Uzvaras parkā – rotaļu pilsētiņa

Šogad

488 510 €
Uzvaras parkā turpinās bērnu
atpūtas un rotaļu pilsētiņas būvniecība, lai maijā – pilsētas svētku
laikā – tur atklātu septiņus izzinošus
laukumus bērniem vecumā no 1 līdz
12 gadiem. Ozolkoka namiņi vairākos stāvos, gaisa takas, sajūtu takas
un dārzs, tuneļi un slīdkalniņi, vieta
radošām rotaļām ar ūdeni, velotrase,
chill zona, šķēršļu trase – tā ir tikai rēs baudīt jaunajā atpūtas un rotaļu
daļa no visa, ko bērni un jaunieši va- pilsētiņā Uzvaras parkā.

Veidos jauniešu centru Pārlielupē
«Interreg V-A» Latvijas-Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā
projektā «RiskChildren» notiek vairākas
aktivitātes sociālajam riskam pakļauto
bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā,
uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību, kā arī izveidojot jaunus sociālos pakalpojumus. Pārrobežu sadarbības
projekta laikā tiek izstrādāts jauns sociālais
pakalpojums darbam ar sociālajam riskam

tūrisma objektu norādes zīmes un divi
interaktīvie āra tūrisma informācijas stendi,
kas tiks novietoti pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa un Pasta salā. Top
arī jauns kopīgs pārrobežu tūrisma maršruts «Saules ceļš» ar četriem tematiskiem
maršrutiem katram gadalaikam – ziemai,
rudenim, pavasarim un vasarai. Projektā
piedalās Jelgavas pilsētas pašvaldība

Siltinās POIC ēku

Šogad ERAF projekta gaitā tiks
paaugstināta energoefektivitāte
Jelgavas pilsētas operatīvās informācijas centra ēkā Sarmas ielā 4,
samazinot siltumenerģijas patēriņu

pilnīgi jauna, moderna, arhitektoniski
augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva un
energoefektīva bērnudārza būvniecību
Nameja ielā 30.

Savienos Garozas
un Neretas ielu
Pagājušajā gadā pilsētā noslēdzās ERAF
līdzfinansētais projekts «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta»,
kura gaitā pārbūvēta Neretas, Prohorova un Garozas iela. Tāpat, lai sakārtotu
degradēto vidi Lielupes krastā un radītu
priekšnosacījumus loģistikas attīstībai,
tiek nostiprināti upes krasti un izbūvēti
cietā seguma laukumi specializētu kravas
plūsmu apstrādei. Šogad projekta 2. kārtā
jau uzsākta jaunas ielas – Rubeņu ceļa
turpinājuma –, kas savienos Garozas un
Neretas ielu, un inženierkomunikāciju
pieslēgumu izbūve, kas nodrošinās piekļūšanu industriālajai teritorijai, veicinot
uzņēmējdarbības aktivitāti un nodarbinātības iespējas šajā pilsētas daļā.

Šogad

2 213 059 €

Šogad

462 856 €

pakļautajiem jauniešiem. Metodoloģijas
izstrādi nodrošina Šauļu pašvaldība, bet
pēc tam tā tiks ieviesta Jelgavā, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē nodrošinot arī divus
speciālistus, kuri strādās ar sociālajam
riskam pakļautajiem jauniešiem. Savukārt
nozīmīgākais darbs projektā ir jauniešu
dienas aprūpes centra izveide Loka maģistrālē 25. Būvdarbi tur sāksies jau rudenī, nodrošinātu daudzpusīgas iespējas solai nākamgad centrs tiktu atklāts un tajā ciālajam riskam pakļautajiem jauniešiem.

Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
uzstādīs panorāmas kameras

«Interreg V-A» Latvijas-Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā
projektā «Sun Route» Jelgavas SvētāsTrīsvienības baznīcas torņa 9. stāvā paredzēts
uzstādīt divas panorāmas kameras un
Šogad
skārienjutīgus saules displejus, savukārt
1 097 871 € izstāžu zāles līmenī – divus ekrānus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.Tāpat projekta
Turpinot projektu, šogad tiks pārbūvēta
gaitā tiks iegādātas un pilsētā uzstādītas
Graudu iela, tur atjaunojot asfaltbetona
segumu, izbūvējot ielas apgaismojumu
un apkārtni labiekārtojot.

Uzlabo Pašvaldības policijas ēkas
Šogad
energoefektivitāti
239 069 €

Šogad

Šogad uzbūvēs bērnudārzu

Šogad

428 916 €

sadarbībā ar Jelgavas reģionālo Tūrisma
centru, Jonišķu tūrisma informācijas un
biznesa centrs un Šauļu tūrisma informācijas centrs.

Šogad

483 827 €
un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā. Projekta
plānotais ilgums ir 15 mēneši pēc
vienošanās par projekta īstenošanu
noslēgšanas.

Iegādāsies četrus elektroautobusus
jumta seguma nomaiņa. Papildus ēkas
energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai
Pašvaldības policijas ēka iegūs pievilcīgu
ārējo fasādi, labiekārtotu teritoriju un
modernizētu apgaismojuma sistēmu
ēkas telpās un fasādē.

Jau šā gada vidū Jelgavai EKF projekta «Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā»
iepirkuma rezultātā paredzēts piegādāt
četrus elektroautobusus, kas turpmāk
kursēs pilsētā. Tāpat tiks piegādātas un
SIA «Jelgavas autobusu parks» uzstādī-

tas divas jaunas elektrouzlādes stacijas,
kas vienlaikus spēs uzlādēt četrus
autobusus. Jaunie elektroautobusi būs
aprīkoti ar jaunākās paaudzes akumulatoriem, kas ar nakts laikā veiktu uzlādi
bez papildu uzlādes tiem ļaus veikt visu
dienas maršrutu.

Šogad

2 335 848 €
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Projektu sagatavošana un
plānošanas dokumentu izstrāde –

IZGLĪTĪBA – 36 408 060 €
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes:
11 iestāžu darbības nodrošināšanai –
8 981 703 eiro
algas likmes paaugstināšana pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem no 2020. gada
1. septembra (no 820 uz 860 eiro) palielināja
pašvaldības izdevumus 2021. gada astoņiem
mēnešiem par 124 574 eiro;
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
un vietnieku atalgojums no 2020. gada 1.
septembra palielināts par 50 eiro, budžetā
– papildu 6589 eiro;
līdz ar minimālās algas kāpumu no 430 uz
500 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu un tehnisko darbinieku atlīdzības
fonda izdevumi pieaug par 171 614 eiro;
pirmsskolas izglītības iestāžu ārstniecības
personāla (māsas) atalgojuma pieaugums
atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta
noteikumiem – 50 536 eiro;
atbilstoši valdības apstiprinātajam pedagogu
darba samaksas
pieauguma grafikam ar 2021. gada
1. septembri minimālā pedagogu darba
algas likme būs 860 eiro (+ 40 eiro), savukārt
visi Jelgavas pedagogi par 40 stundu darba
slodzi saņems 900 eiro, arī piecus un sešus
gadus vecu bērnu pedagogi, kurus finansē
no valsts budžeta mērķdotācijas, – tas pašvaldības budžetam prasīs papildu līdzekļus
29 942 eiro;
pašvaldības līdzfinansējums privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās mācās
Jelgavas pilsētā deklarētie bērni. Plānotie
izdevumi šim mērķim ir 2 393 760 eiro:
par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz
4 gadiem – 220 eiro, par vienu bērnu vecumā
no pieciem līdz sešiem gadiem – 200 eiro.

niem sabiedriskajā transportā – 269 250 eiro;
mācību līdzekļu iegādei – 146 718 eiro, t.sk.
valsts budžeta mērķdotācija – 43 711 eiro;
skolēnu balvām par labām sekmēm (8,5
balles un augstāk) – 39 300 eiro;
plānots, ka 2021. gadā notiks XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki,
kuriem paredzēts pašvaldības budžeta finansējums 99 528 eiro;
115 306 eiro – skolu bibliotēku krājumu
(grāmatu) iegādei (82 006 eiro valsts budžeta
mērķdotācija);
177 050 eiro – skolu datortehnikas iegādei;
40 000 eiro – Jelgavas Centra pamatskolas
teritorijas un stadiona labiekārtošanas projekta dokumentācijas izstrādei;
39 866 eiro – Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas bibliotēkas piebūves būvprojekta
izstrādei un autoruzraudzībai;
26 000 eiro – automātiskās ugunsdrošības
apsardzes un trauksmes sistēmas ierīkošanai
Vispārizglītojošās skolas: izdevumi astoņu
Centra pamatskolā, 5. vidusskolā un 6. vidusskolu uzturēšanai – 11 433 287 eiro
skolas
pagrabstāvā.
līdz ar minimālās algas kāpumu no 430
uz 500 eiro vispārizglītojošo skolu tehnisko
darbinieku atlīdzības fonda pieaugums ir Citas izglītības iestādes
speciālās pa131 571 eiro;
skolu ārstniecības personālam (māsas) matskolas: Jelgaatalgojuma pieaugums atbilstoši grozījumiem vas pamatskola
Ministru kabineta noteikumos – 43 699 eiro; «Valdeka»-attīsno 1. janvāra sociālo pedagogu atlīdzība tības centrs un
palielināta par 40 eiro un ir 860 eiro; budžeta Jelgavas Paula
Bendrupa pamatskola – 1 642 312 eiro;
pieaugums – 9850 eiro;
Jelgavas Amatu vidusskola – 951 537 eiro;
dotācija Lazdiņas privātajai pamatskolai
jaunrades nams «Junda» – 963 831 eiro;
«Punktiņš» par pirmsskolas izglītības bērnu
Jelgavas Mākslas skola – 247 941 eiro;
apmācību – 266 400 eiro; budžeta pieaugums
– 10 353 eiro;
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodro- centrs – 1 156 291 eiro. No 2021. gada iestāde
šināšanai – 655 117 eiro, t.sk. valsts budžeta pārņem skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos, un plānotais finansējums šim mērķim
mērķdotācija 50% apmērā – 335 983 eiro;
braukšanas maksas atvieglojumiem skolē- ir 103 117 eiro.

Budžeta piegums – 117 100 eiro;
finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm – 297 000 eiro:
par vienu bērnu – 150 eiro mēnesī. Budžeta
pieaugums – 32 926 eiro;
mācību līdzekļu iegādei – 61 779 eiro, t.sk.
valsts budžeta mērķdotācija 22 947 eiro;
finansējums jaunā
bērnudārza Brīvības
bulvārī 31a, ko gada beigās plānots nodot ekspluatācijā, aprīkojuma iegādei – 178 332 eiro;
datortehnikas iegādei pirmsskolas izglītības
iestādēm – 22 950 eiro;
pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis»
ēkas pagrabstāva automātiskās ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai – 8000 eiro.

KULTŪRA – 4 607 572 €
Pasākumiem – 521 029 eiro
Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam, parka uzturēšanai un atjaunošanai
– 89 000 eiro;
Latvijas Piena paku laivu regatei un Vispārējiem piena, maizes un medus svētkiem
– 22 000 eiro;
Pilsētas svētkiem – 79 416 eiro;
valsts svētku un atceres dienu pasākumiem un to kultūras programmām –
36 000 eiro;
līdzfinansējums klasiskās mūzikas koncertiem: «Latvijas koncerti», A.Osokina un
K.Gupalo koncertam – 15 700 eiro;
līdzfinansējums Dailes, Drāmas, Leļļu,
Krievu drāmas un Liepājas teātrim – 5000
eiro;
brīvdabas koncertzāles «Mītava» koncertprogrammām – 40 000 eiro;
finansējums Eiropas kultūras galvaspilsētas koncepcijas izstrādei – 50 000 eiro;
finansējums tradicionāliem pilsētas festivāliem, pasākumiem un sarīkojumiem –
23 000 eiro;
koncertprogrammai inovāciju festivālam
«Mehatrons» – 5500 eiro;
līdzfinansējums dažādu izstāžu rīkošanai un
gadskārtu ieražu
svētkiem – 9413
eiro;
līdzfinansējums Jelgavas bigbenda un
Jelgavas kamerorķestra koncertiem –
21 700 eiro;
mākslas festivālam «Balti» – 12 000 eiro
(koka skulptūru un šamota skulptūru plenēram);
līdzfinansējums 2. Latvijas kultūru (mazākumtautību) festivālam – 10 500 eiro;
iestādes «Kultūra» bērnu deju kolektīvu

līdzfinansējums XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku kopmēģinājumiem
– 5000 eiro;
tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem un pasākumiem – 15 700 eiro;
autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA
un LAIPA), reklāmai u.c. maksājumiem –
60 300 eiro;
avansa maksājumam ledus bloku iegādei
2022. gada Starptautiskajam ledus skulptūru
festivālam – 20 800 eiro.

32 044 eiro. Par šo līdzekļu izlietojumu lemj
Jelgavas pilsētas Kultūras padome. Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām
un nodibinājumiem kultūras projektu un
pasākumu realizācijai.

Kolektīvu darbības nodrošināšanai
Jelgavas kamerorķestra darbības nodrošināšanai – 92 715 eiro;
Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšanai – 79 974 eiro;
dotācija Jelgavas Ā.Alunāna teātra darbības
nodrošināšanai – 17 933 eiro;
dotācija tautas
mākslas kolektīvu
darbības nodrošināšanai. Jelgavas pilsētā ir 23 pašdarbības kolektīvi, un to
darbības nodrošināšanai 2021. gadā ir plānoti
560 187 eiro. 2021. gada 1. janvārī atlīdzība
tika rēķināta 53 amata vienībām. Šajā tāmē
ir būtisks atlīdzības fonda pieaugums par 108
312 eiro, jo no 2020. gada 1. septembra tika
palielināta amata alga pašdarbības kolektīvu
vadītājiem, repetitoriem un horeogrāfiem, kas
ietekmēja 2021. gada budžetu;
starp pašvaldības iestādi «Kultūra» un LLU
ir noslēgts līgums par atbalstu universitātes
pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai (TDA «Kalve», vīru koris «Ozols» u.c.), un
šim mērķim atvēlētais finansējums ir 7831 eiro.

Pamatlīdzekļu iegāde un remontdarbi
10 000 eiro – datortehnikas nomaiņai;
4000 eiro – elektroniskā reklāmas stenda
pamatņu projekta izstrādei un pamatņu
izveidei ar elektrības pieslēgumiem;
2000 eiro – kultūras nama energoauditam.

Dziesmu svētki
paredzēts, ka 2021. gadā notiks no 2020.
gada pārceltie XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki, tādēļ iestāde plāno
10 000 eiro tautas tērpu iegādei.

Bibliotēkas
Jelgavas pilsētas bibliotēkai un tās pakļautībā esošo («Zinītis», «Pārlielupe» un «Miezīte») bibliotēku uzturēšanas izdevumi –
736 890 eiro;
8000 eiro – Jelgavas pilsētas bibliotēkai
jaunas mājaslapas izveidei;
40 000 eiro – grāmatu iegādei;
3500 eiro – pamatlīdzekļu iegādei.

Muzeji
Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja
un Ā.Alunāna muzeja uzturēšanas
izdevumi – 592 997
eiro;
72 000 eiro – lifta izbūvei muzeja ēkā un
kāpņu telpas remontam, 3000 eiro – muzeja
krājumu iegādei, 1500 eiro – datortehnikas
Kultūras padomes finansētie pasākumi
plānotais finansējums 2021. gadam ir iegādei.

698 869 €

•Būvprojekta izstrādei Lielupes tīrīšanai
pie Pilssalas ielas 8 un 12 –

12 000 €

•Energoefektivitātes paaugstināšanas

tehniskās dokumentācijas izstrādei
(Svētes iela 33, Pulkveža Oskara Kalpaka
iela 16, Raiņa iela 6) –

40 000 €

•

Būvprojekta
izstrādei Miera
ielas un Aizsargu
ielas pārbūvei –

65 000 €

• Būvprojekta ekspertīzēm un energosertifikātiem –

43 000 €

•Būvprojekta izstrādei un ekspertīzēm
Zirgu ielā 47a, ūdenstūrisma un sporta
bāzei, Pilssalas ielas pārbūvei,
ēkas Pasta ielā 32 pārbūvei –

120 470 €

•

Citu būvprojektu izstrādei un
ekspertīzēm, līdzfinansējums investīciju
projektu īstenošanai –

325 399 €

•Attīstības plānošanas dokumentu
(teritorijas plānojums, ilgtspējīgas
attīstības stratēģija,
attīstības programma) izstrādei –

93 000 €

SPORTS –
3 434 659 €
Dotācija sporta pasākumiem –
580 300 eiro
85 800 eiro –
pilsētas sporta
pasākumiem;
67 500 eiro –
augsta sasnieguma sportistu
atbalstam individuālajos sporta veidos;
293 000 eiro – sporta spēļu komandu
atbalstam;
60 000 eiro – Jelgavas sporta klubu
atbalstam sporta sacensību rīkošanai un
dalībai;
20 000 eiro – tenisa atbalsta programmas
īstenošanai Jelgavā;
4000 eiro – šorttreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
30 000 eiro – dalībai Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs, starptautiska līmeņa
sacensībās un 58. Latvijas Sporta veterānu
(senioru) sporta spēlēs;
20 000 eiro – finansējums vispārizglītojošo skolu sporta programmu īstenošanai,
dažādu pilsētas sporta pasākumu popularizēšanai.
Jelgavas sporta skolu uzturēšanai –
2 325 656 eiro
Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skola – 1 036
744 eiro;
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola – 449 075 eiro;
Jelgavas Ledus sporta skola – 839 837
eiro.
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CEĻI UN IELAS – 6 246 815 €
Uzturēšanas izdevumi
139 933 eiro –
pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanai,
tajā skaitā 38 789
eiro melnā seguma
bedrīšu remontam
pašvaldības teritorijā, 66 144 eiro pilsētas ielu
uzturēšanai ziemas periodā, 20 000 eiro ielu
atputekļošanai;
51 000 eiro – satiksmes kustības drošības
nodrošināšanai pilsētas teritorijā (ceļa zīmju
uzstādīšana, meteostaciju uzturēšana, norādes
zīmju un ielu nosaukumu plāksnīšu nomaiņa);
19 500 eiro – autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai, 46 000 eiro – satiksmes drošībai
pilsētas ielās;
15 758 eiro – Jelgavas pilsētas tiltu uzturēšanai.
Ielu kapitālais remonts
130 000 eiro – Driksas ielas kvartāla sakārtošanai;
40 000 eiro – dubultai virsmas apstrādei Dārza
ielas posmā no Tērvetes ielas līdz Pulkveža
Oskara Kalpaka ielai;
51 909 eiro – Uzvaras parka celiņu atjaunošanai, apgaismojuma uzlabošanai un videonovērošanas ierīkošanai.
Būvprojektu izstrāde
10 503 eiro – auto stāvlaukuma pārbūvei pie
Jelgavas 4. sākumskolas.
Autoceļu fonda izdevumi – 1 533 052 eiro
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai – 1 005 040
eiro, tajā skaitā 200 000 eiro ziemas dienesta
uzturēšanas izdevumiem, 190 000 eiro ielu bedrīšu remontam, 210 000 eiro luksoforu ikdienas
uzturēšanas u.c. izdevumiem;
grantēto ielu virsmas apstrādei – 293 000 eiro;
būvprojektu izstrādei pilsētas ielu atjaunošanai – 32 312 eiro: Pulkveža Brieža ielas
atjaunošanai no Lielās ielas līdz Meiju ceļam;
Blaumaņa ielas atjaunošanai no Ausekļa ielas

•
•
•
•

Augstkalnes, E.Dārziņa un Ausmas ielas posmos,
21 000 eiro – ielu apgaismojuma pārbūvei
Garozas ielas posmā no Biešu ielas līdz Rubeņu
ceļam un Biešu ielā,
20 000 eiro – Uzvaras parka apgaismojuma
uzlabošanai visā parka teritorijā,
10 000 eiro – gājēju pāreju apgaismojuma uzlabošanai (Aviācijas un P.Lejiņa ielas krustojumā
un Pērnavas ielā pie veikala «Pērnava»),
4000 eiro – ielu apgaismojuma projektu izstrā
dei (6. līnija, Malkas ceļš, Staļģenes iela, Bauskas
Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīša- iela).
na – 1 145 704 eiro
220 412 eiro – izglītības iestāžu teritoriju Pašvaldības teritoriju, kapsētu un mežu
kopšanai;
apsaimniekošana – 1 432 523 eiro
922 267 eiro – pašvaldības publisko teritoriju
386 712 eiro – pašvaldības teritoriju appļau(ietves, parki, skvēri) kopšanai;
šanai;
3025 eiro – kaisāmā pretslīdes materiāla piegā302 247 eiro –
dei pilsētas iedzīvotājiem.
pašvaldības teritoriju uzturēšanas
Notekūdeņu apsaimniekošana – 455 744 eiro darbu apmaksai
329 958 eiro – lietus ūdens kanalizācijas sis- (Lielupes labā krasta
tēmas uzturēšanai (sūknētavas, kolektori, lietus promenāde, Čakstes
ūdens kanalizācija);
bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas
95 500 eiro – meliorācijas sistēmu uzturēšanai zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana,
(notekgrāvju tīrīšana un caurteku remonts);
vides objektu uzturēšana);
20 286 eiro – pilsētas ūdens objektu uzturē80 000 eiro – jaunu objektu ierīkošanai:
šanai;
50 000 eiro – glābēju mājas celtniecībai Pasta
7000 eiro – pretplūdu pasākumiem.
salā, 60 000 eiro – atkritumu laukumu izbūvei
pie daudzdzīvokļu mājām;
100 000 eiro – iekšpagalmu teritoriju sakārIelu apgaismošana – 1 221 189 eiro
568 415 eiro – lai pabeigtu īstenot Emisijas tošanai (pašvaldības līdzmaksājumam iedzīvokvotu izsolīšanas instrumenta projektu «Siltum- tājiem pagalmu labiekārtošanas programmā
nīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem);
106 404 eiro – pilsētas teritorijā esošo stādīpilsētvides tehnoloģijām Jelgavā». Tā laikā Jelgavā
23 ielu posmos nomainīti ielu apgaismojuma jumu uzturēšanai;
88 700 eiro – pilsētas mežu apsaimniekošanai
gaismekļi – veco vietā uzstādīti moderni LED
gaismekļi, kuriem var regulēt arī apgaismojuma (bīstamu koku izzāģēšanai, koku vainagošanai,
intensitāti. Kopumā uzstādīti 1337 LED gaismekļi, stigu kopšanai, krājas kopšanai, meliorācijas
pasākumiem);
prognozētais ietaupījums gadā – 60 000 eiro;
investīcijas – 652 774 eiro, tajā skaitā:
116 674 eiro – pilsētas kapsētu uzturēšanas
50 000 eiro – ielu apgaismojuma pārbūvei izdevumiem;
221 786 eiro – pilsētas pasākumu tehniskajam
Vītolu ceļa posmā no Būriņu ceļa līdz Miezītes
nodrošinājumam, ko organizē citas pašvaldības
ceļam un Miezītes ceļa posmā,
25 953 eiro – apgaismojuma līnijas nomaiņai iestādes.
līdz Dobeles ielai;
pilsētas ietvju atjaunošanai – 132 377 eiro: Pasta
ielas ietves atjaunošanai no Sudrabu Edžus ielas
līdz Jāņa ielai; Katoļu ielas ietves atjaunošanai no
Driksas ielas līdz Raiņa ielai; Asteru ielas ietves
atjaunošanai no Māras ielas līdz iebrauktuvei uz
Asteru ielu 8; Sarmas ielas ietves atjaunošanai līdz
Dambja ielai; ietves izbūvei Filozofu ielas posmā
no Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas līdz
Augusta ielai.

•
•

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA – 9 581 053 €
Nozīmīgākie sociālā atbalsta veidi:
pabalsts pensionāram pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas segšanai – 136
900 eiro;
ikgadējs pabalsts politiski represētajai
personai – 12 500 eiro;
pabalsts politiski represētajai personai
pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai – 8000 eiro;
dzīvokļa pabalsts natūrā – 242 960 eiro;
pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai – 91 878 eiro;
pabalsts īres
maksai par citas
personas īpašumā
esošu dzīvojamo
telpu – 28 358
eiro. Atbalsts līdz
100 eiro mēnesī tiek piešķirts trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām),
nepārsniedzot faktiskās izmaksas;
īrētās dzīvojamās telpas apmaksa līdz 150
eiro mēnesī kvalificētam speciālistam – 6000
eiro;
GMI līmeņa nodrošināšanai – 48 700 eiro;
pieaugums pret 2020. gadu – 11 664 eiro,
jo no 2021. gada GMI ir palielināts no 64 uz
109 eiro;
apbedīšanas pabalsts – 12 000 eiro;
pabalsts ārkārtas gadījumos – 7550 eiro;
vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas
gadījumā – 72 000 eiro;
pabalsts daudzbērnu ģimenēm skolēnu
ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs – 91
660 eiro;
pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu
ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs –
285 000 eiro;
pabalsts 5.–6. klašu skolēnu ēdināšanai
(0,28 eiro dienā) – 2000 eiro;
pabalsts transporta izdevumu segšanai
ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs
un vairāk bērnu – 903 eiro;

pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības –
6000 eiro;
pabalsts mācību maksas segšanai 15 eiro
mēnesī profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm, aizbildņu
ģimenēm – 23 220 eiro;
dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas
pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudzbērnu ģimenei un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 29
350 eiro;
par pilngadīgo personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs – 635 157 eiro; par nepilngadīgu personu – 35 478 eiro;
finansējums ārstniecības līdzekļu iegādei
– 70 300 eiro: maznodrošinātām (trūcīgām)
personām – 64 900 eiro; pabalsts medicīnas
pakalpojumu apmaksai 100 eiro apmērā
vienu reizi kalendārajā gadā bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš
sasniedzis pilngadību un turpina mācības –
5400 eiro;
izdevumi par slimnīcu sniegtajiem īslaicīgās
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem)
iedzīvotājiem – 30 875 eiro;
invalīdu rehabilitācijai, invalīdu transportam
– 726 041 eiro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija
invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
548 565 eiro;
ārštata darbinieku atlīdzības fonds no pašvaldības budžeta līdzekļiem par jauno sociālās
aprūpes pakalpojumu, kas paredzēts personām
no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti
un izteiktiem smagiem funkcionāliem ierobežojumiem – 43 200 eiro;
atbalsta pasākumi vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā – 31 700 eiro;
vienreizējais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam – 3850 eiro;

specializētā autotransporta pakalpojumi
– 48 360 eiro;
grupu dzīvokļi – 55 276 eiro;
mājas aprūpe – 159 487 eiro;
pabalsts veselības uzlabošanai personai,
kurai ir 100 un vairāk gadu – 1050 eiro;
pabalsts audžuģimenēm mīkstā inventāra
iegādei – 8050 eiro;
pabalsts audžuģimenēm uzturam – 114
552 eiro;
pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību – 83 632 eiro;
dzīvokļa pabalstiem bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības –
1420 eiro;
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums SOS bērnu ciematos
– 229 800 eiro;
ģimenes asistenta pakalpojums – 27 232 eiro;
pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu
ģimenei – 1000 eiro;
pabalsts mācību līdzekļu iegādei audžuģimenei – 1568 eiro;
pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās
izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs
audžuģimenei – 4089 eiro;
pabalsts apģērba iegādei bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
sasniedzis pilngadību un turpina mācības –
10 800 eiro;
dienas centrs «Harmonija» – 104 842 eiro;
dienas centrs «Integra» – 87 599 eiro; dienas
centrs «Atbalsts» – 66 034 eiro;
Naktspatversme – 88 183 eiro;
Higiēnas centrs – 15 573 eiro;
Sociālo pakalpojumu centrs bērniem –
257 476 eiro;
kompensācija Covid-19 pandēmijas laikā,
kas tiek maksāta valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas periodā – 7300 eiro, t.sk. valsts budžeta dotācija 4000 eiro.

Atbalsta programmas
jelgavniekiem
Uzņēmējiem – 100 000 €
Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmai «Atbalsts komersantiem un saimnieciskās
darbības veicējiem». Grantu programmas mērķis ir atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un
attīstībai Jelgavas pilsētā, īpašu vērību veltot
sociāli atbildīgiem komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Viena piešķirtā
granta apmērs nevar pārsniegt 10 000 eiro.

NVO – 101 000 €
Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalstam un to izstrādāto projektu realizācijai. Par līdzekļu piešķiršanu
biedrībām lemj Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta
programmas komisija.

Pagalmu labiekārtošanai
un atkritumu laukumu
izbūvei – 160 000 €

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopības, kuras vēlas labiekārtot
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto
zemesgabalu, var iesniegt Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība»
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Šogad lielāku atbalstu varēs saņemt
mājas, kuras izveidos slēgta tipa atkritumu
konteineru laukumus.

Pieslēgums kanalizācijas
tīkliem – 43 000 €

Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izveidei ielās, kurās jau ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli. Daudzdzīvokļu
mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem
no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām,
bet nepārsniedzot 3750 eiro, savukārt atbalsta
apmērs vienģimenes mājai atkarīgs no tā, vai
kanalizācijas izbūve notiek saskaņā ar apliecinājuma karti (50%) vai ar atvieglotu procedūru
(līdz 500 eiro) – ar pievada novietojuma plānu.

Energoefektivitātei –
15 000 €
Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumiem daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās. Līdzfinansējumu piešķir
šādām darbībām: tehniskajai apsekošanai un
tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, mājas energosertifikāta un tā pārskatu
sagatavošanai un būvprojekta vai apliecinājuma
kartes, vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un
būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējums
tiek piešķirts līdz 50 procentiem no kopējām visu
darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro
vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Kultūras projektiem –
32 044 €
Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām un nodibinājumiem kultūras projektu
un pasākumu realizācijai. Par šo līdzekļu izlietojumu lemj Jelgavas pilsētas Kultūras padome.
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Aicina pieteikt kandidātus Jelgavas
augstākajiem apbalvojumiem
Ritma Gaidamoviča

Pilsētas lielākā bagātība ir
cilvēki. Ik gadu tiek teikts
paldies tiem, kuri savu sirdi,
prātu un darbu ir ieguldījuši
pilsētas attīstībā. Lai apzinātu šos cilvēkus, no 1. marta
līdz 2. aprīlim jelgavnieki
aicināti pieteikt kandidātus
Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem «Goda
zīme» un «Goda raksts».
Apbalvojumu «Goda zīme» piešķir
fiziskām personām par īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbībā Jelgavas
pilsētas labā. Savukārt Goda rakstu
piešķir fiziskai, juridiskai personai
vai kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības
aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā,
sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojuma
piešķiršanu var iesniegt domes
deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk

kā piecas pilngadīgas personas).
Pieteikumi jāiesniedz no 1. marta
līdz 2. aprīlim pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11
vai pa e-pastu dome@dome.jelgava.
lv, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu,
darbavietu, ieņemamo amatu vai
nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums piešķirams, īsu dzīves, darba
un sabiedriskās darbības aprakstu,
pamatojuma vēstuli, par kādiem nopelniem persona vai kolektīvs ieteikts
apbalvojumam, kā arī pievienojot
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
Iesniegtos ierosinājumus apkopo
un izvērtē ar domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas komisija,
bet gala lēmumu par apbalvojumu
piešķiršanu pieņem deputāti Jelgavas
pilsētas domes sēdē. Papildinformāciju var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
tālrunis 63005507.
Jelgavas pilsētas augstākie apbalvojumi tiek pasniegti kopš 1998. gada.
Līdz šim pasniegtas 128 Goda zīmes
un 216 Goda raksti. Augstāko apbalvojumu pasniegšana Jelgavā notiek
divreiz gadā – Pilsētas svētkos un
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas priekšvakarā.

Saka paldies mediķiem
Ritma Gaidamoviča

Pateicībā mediķiem, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ strādā
īpaši sarežģītos apstākļos,
vairāki pilsētas uzņēmumi
un pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde «Kāpēcīši»
ārkārtējās situācijas laikā
sarūpējuši veltes Jelgavas
slimnīcas un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem.
Restorāns «Pilsētas elpa» novembrī klientus aicināja iegādāties maltīti
līdzņemšanai un no katra iekasētā
1 eiro desmit centus atvēlēja, lai
pagatavotu bezmaksas pusdienas
NMPD Jelgavas brigādes atbalsta
centra mediķiem. Uzņēmuma vadītājs Roberts Lukša skaidro, ka par
iegūtajiem līdzekļiem pusmēnesi
mediķiem ik dienu tika nodrošinātas
vidēji 24 siltas pusdienu porcijas. Siltas pusdienas no 11. janvāra mēnesi

Jelgavas slimnīcas Covid-19 pacientu
aprūpes un Uzņemšanas nodaļas
ārstiem un darbiniekiem, dienā 35
porcijas, sagādāja arī SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Slimnīcas virsārste Solveiga Ābola atzīst:
«Ir patīkami, ka šajā sarežģītajā laikā
mediķus neaizmirst un atbalsta. Tas
apliecina, ka jelgavnieki mūsu darbu
novērtē.»
Savukārt bērnudārza «Kāpēcīši»
12 grupu audzēkņi, pedagogi un
bērnu vecāki janvāra vidū slimnīcas
Terapijas nodaļas darbiniekiem un
NMPD mediķiem nogādāja pašu gatavotus gardumus – vafeles, pīrāgus,
tortes. Dāvanu papildināja vecāku
rakstīti vēlējumi mediķiem katrai
gada dienai. NMPD mediķi sociālajā
tīklā facebook.com raksta: «Mēs smaidīsim 365 dienas, ja jūs visi – mazi,
lieli – būsiet veseli, priecīgi un laimīgi!» Paldies par jauko pārsteigumu
saka arī slimnīcas darbinieki, atzīstot,
ka šāds atbalsts sagādājis patīkamu
uzmundrinājumu.

Darbojas bezmaksas pārtikas
apmaiņas punkts
Emīls Rotgalvis

Stacijas ielā 1B atklāts bezmaksas pārtikas apmaiņas
punkts. Tas darbojas visu
diennakti, iedzīvotājiem,
kuri vēlas dalīties ar pārtiku,
sniedzot iespēju produktus
atstāt speciālā ledusskapī,
bet tiem, kuriem pārtikas
trūkst, bez maksas paņemt
sev nepieciešamo.
Pārtikas apmaiņas punktu izveidojuši Zemgales reģionālās Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības dalībnieki,
iedvesmojoties no citiem Latvijas
pilsētās atklātiem bezmaksas pārtikas apmaiņas punktiem, kas radīti
starptautiskās programmas «Future
heroes» gaitā.
Pārtikas apmaiņas punkts Stacijas ielā 1B pieejams visu diennakti.
Ikviens tajā aicināts atstāt pārtikas
produktus, ievietojot tos ledusska-

Foto: Ivars Veiliņš

pī, bet tie, kuriem nepieciešams,
produktus var paņemt. Pārtikas
apmaiņas punkta ledusskapī var
atstāt jebkādus produktus ar labu
derīguma termiņu, taču jāņem vērā,
ka ledusskapim nav saldētavas. Pie
ledusskapja ir instrukcija, kādus
produktus tajā būtu vēlams atstāt.
Biedrība cer uz jelgavnieku atsaucību, daloties ar pārtikas produktiem,
un godprātīgu izturēšanos, neņemot
pārtiku, kas pašiem nav nepieciešama, neievietojot ledusskapī vecus
produktus un nebojājot to. Ja ledusskapis pildīsies ātrāk, nekā tukšosies,
tiks izskatīta iespēja daļu pārtikas
ziedot zupas virtuvēm, kā tas tiek
darīts līdzīgos pārtikas apmaiņas
punktos.

Izbūvē jaunu Rubeņu ceļa posmu
Ritma Gaidamoviča

Sākta jauna Rubeņu ceļa
posma – no Garozas ielas
līdz Neretas ielai – un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve. Vispirms
demontēti būvdarbiem
traucējošie objekti, izcirsti koki un krūmi, un
kā pirmā tiek izbūvēta
saimnieciskā kanalizācija.
Jelgavas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» informē, ka,
realizējot vairākas būvniecības
ieceres, plānots izbūvēt septiņus
metrus platu un 589 metrus garu
posmu, kas savienos Garozas un
Neretas ielu. Tur tiks izveidota arī
ietve gājējiem un velosipēdistiem
trīs metru platumā. Gan ielai, gan
ietvei būs betona bruģakmens
segums. Tāpat paredzēta ūdensvada, saimnieciskās un lietus
kanalizācijas tīklu, gāzesvada,
elektroapgādes tīklu, pašvaldības
sakaru kanalizācijas un ielas
apgaismojuma izbūve, kā arī tiks
sakārtota zaļā zona ap jaunizbūvēto Rubeņu ceļa posmu. Darbus

Foto: Ivars Veiliņš
veic SIA «Baltijas būve».
Būvdarbu zonā noteikti satiksmes ierobežojumi un transporta
kustība tiek organizēta no Garozas
ielas puses. Teritorijā drīkst iebraukt tikai transports, kas dodas
uz industriālo parku «Lielupe».
Būvdarbi notiek projekta «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētajā teritorijā, 2. kārta»
gaitā. Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Jelga-

vas pilsētā, ieguldot komercdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldības
attīstības programmā noteiktajai
teritorijas ekonomiskajai specializācijai.
Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 2 373 719,01 eiro. 1 068
596,78 eiro ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums, 307
941,85 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 997 180,38
eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums.

«Brakšķu» poligons tiek saglabāts
Kristīne Langenfelde

Valdība pieņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu
2021.–2028. gadam. Tas paredz līdzšinējo desmit vietā izveidot
piecus spēcīgus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, tostarp
Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kurā darbu
pilnvērtīgi turpinās gan poligons «Brakšķi», gan «Getliņi». Vēl
pagājušajā gadā, virzot iecerēto reformu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) bija plāns likvidēt
Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu un slēgt Zemgalē
vienīgo atkritumu apsaimniekošanas poligonu «Brakšķi», ik dienu
atkritumus no Jelgavas vedot uz «Getliņu» poligonu Rīgā. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kā arī astoņu
Zemgales novadu domes priekšsēdētāji, izvērtējot iedzīvotāju
intereses, kategoriski iebilda pret šādu reformas modeli, Ministru
prezidentam, ministrijai un Saeimas komisijām argumentējot šāda
modeļa absurdumu. Valdības lēmums, lai arī paredz likvidēt Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, tomēr saglabā iespēju
poligonam «Brakšķi» pilnvērtīgi turpināt darbu.
Vienlaikus valdības apstiprinātais plāns paredz, ka līdz 2021. gada
maijam jānosaka jaunas atkritumu
apsaimniekošanas reģionu robežas,
lai reģionu pašvaldībās līdz 2022.

gada beigām kopīgi izstrādātu
reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus.
Arī citu pašreizējo atkritumu poligonu ekspluatācija tiks turpināta,

bet tiks diferencēts tajos veicamo
atkritumu apsaimniekošanas darbību klāsts. Piemēram, poligonu
teritorijā varētu veikt tādas atkritumu apsaimniekošanas darbības
kā šķirošana, pāršķirošana, no
atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošana, atsevišķu atkritumu
veidu pārstrāde, kā arī labošanas
darbības un remontdarbi, informē
VARAM.
Tas, ka poligona «Brakšķi» darbība turpināsies pilnā apmērā,
nozīmē ar to, ka tam būs iespēja
piesaistīt investīcijas attīstībai.
Pēc VARAM informācijas, plāna
izstrādes procesā veiktie pētījumi liecina, ka nozares attīstībai
ir nepieciešami 548 miljoni eiro
publisko un privāto investīciju. ES
fondu 2021.–2027. gada plānošanas
periodā atkritumu apsaimniekošanas jomai un pārejai uz aprites
ekonomikas modeli būs pieejami
103,53 miljoni eiro.

Suņu saimniekiem līdz 31. martam jāsamaksā pašvaldības nodeva
Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz pašvaldības
saistošajiem noteikumiem
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām», jelgavniekiem, kuri ir suņa saimnieki un izved suni pastaigā
pilsētas publiskajā ārtelpā,
līdz 31. martam jāsamaksā
ikgadējā pašvaldības nodeva
par suņa turēšanu.
Ikgadējā nodeva par suņa, kurš
sasniedzis sešu mēnešu vecumu,
turēšanu ir seši eiro gadā, un tā jānomaksā katru gadu līdz 31. martam.
Ja suns iegādāts vai sešu mēnešu
vecumu sasniedzis pēc 31. marta,
nodeva jāsamaksā viena mēneša
laikā proporcionāli atlikušo mēnešu
skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas
mēnesi. No nodevas atbrīvotas personas ar 1. un 2. invaliditātes grupu,
visas personas ar redzes invaliditāti,
personas, kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā, kā
arī valsts iestādes, kuru darbībā tiek

izmantoti dienesta suņi. Jāpiebilst,
ka sunim ir jābūt ar implantētu
mikroshēmu un reģistrētam Lauksaimniecības datu centrā (LDC).
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka 2020. gadā
nodevu samaksājuši 644 suņu saimnieki un kopumā iekasēti 3831,50
eiro. Pēc LDC datiem, Jelgavā 2020.
gada 31. decembrī bija reģistrēti
4245 suņi.
Jelgavas Pašvaldības policija atgādina, ka tie saimnieki, kuru suns
dzīvo iežogotā privātmājas teritorijā
un uz ielas nemēdz atrasties, no
pašvaldības nodevas ir atbrīvoti, taču
dzīvokļos turētajiem suņiem, kas
vecāki par trim mēnešiem, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem
ir jānodrošina vismaz 30 minūšu
pastaiga ne retāk kā divas reizes
dienā, līdz ar to visiem dzīvokļos
turēto suņu īpašniekiem nodeva
ir jāmaksā, jo saskaņā ar pilsētas
saistošajiem noteikumiem aizliegts
atrasties ar suni pilsētas publiskajā
ārtelpā, ja nav samaksāta nodeva par
suņa turēšanu.

Nodevu par suņa turēšanu
ārkārtējās situācijas laikā var samaksāt tikai ar pārskaitījumu. Rekvizīti
pieejami iestādes «Pilsētsaimniecība»
mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Darbības joma»,
«Mājdzīvnieki». Jāpiebilst, ka par
prasības neievērošanu dzīvnieka īpašniekam var izteikt brīdinājumu vai
piemērot naudas sodu līdz 100 eiro.
Jāatgādina, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem «Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā» ir
aizliegts atrasties ar suni bez pavadas
Jelgavas publiskajā ārtelpā, izņemot
suņu pastaigu laukumus un mežus.
Tostarp atrasties ar suni bez pavadas
aizliegts Langervaldes meža labiekārtotajā teritorijā, bet ieeja ar suni
aizliegta Pasta salas teritorijā. Apdzīvotās vietās saimniekiem ir jāsavāc
sava mājdzīvnieka ekskrementi, un
Jelgavā ir uzstādītas 42 mājdzīvnieku
ekskrementu urnas – to atrašanās
vietas atzīmētas kartē, kas publicēta
mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.
lv, sadaļā «Darbības joma», «Mājdzīvnieki».
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CSDD klientu apkalpošanas
centrs strādā Aviācijas ielā 40b
Foto: Ivars Veiliņš

Nomainīts apgaismojums Augstkalnes,
Emīla Dārziņa un Ausmas ielā
Februārī nomainīta ielas
apgaismojuma līnija Augstkalnes ielas
posmā no Vīgriežu ielas līdz Ausmas
ielai, Emīla Dārziņa ielas posmā no
Ausmas ielas līdz Rūpniecības ielai un
Ausmas ielas posmā no Augstkalnes
ielas līdz Emīla Dārziņa ielai. Šajos
ielu posmos nomainīts piekarkabelis
720 metru garumā, uzstādīts 21 jauns apgaismojuma balsts un jauni LED
gaismekļi. Darbus veica SIA «Mītavas Elektra».

Privātmājām rēķins par atkritumu
apsaimniekošanu – reizi mēnesī
No janvāra SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» mainījusi rēķinu
izrakstīšanas kārtību privātmāju īpašniekiem. Ja iepriekš rēķins tika
izrakstīts reizi ceturksnī, tad no šā gada privātmāju īpašnieki rēķinu par
atkritumu apsaimniekošanu saņem katru mēnesi. Uzņēmuma valdes
loceklis Alvils Grīnfelds skaidro, ka šāda kārtība saglabāsies līdz brīdim, kad
darbu pilsētā sāks jaunais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums «JKP»,
kas izraudzīts konkursa kārtībā.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolventus aicina
dalīties atmiņās par skolu
Ritma Gaidamoviča

Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) Jelgavas klientu apkalpošanas
centrs sācis darbu Aviācijas ielā 40b. Līdz ar pārcelšanos mainīts centra
darba laiks – tas atvērts
darbdienās no pulksten
8.30 līdz 17.
Jaunais klientu apkalpošanas
centrs atrodas līdzās 2018. gadā
atklātajai tehniskās apskates
stacijai Aviācijas ielā. Tur notiek
transportlīdzekļu reģistrācija un
autovadītāju kvalifikācijas eksāmeni. Pie ēkas izveidota plaša

autostāvvieta, blakus atrodas
vadīšanas eksāmenu laukums ar
nojumi eksāmena automašīnām.
Savukārt agregātu numuru salīdzināšana lielākajai daļai transportlīdzekļu tagad tiek nodrošināta atsevišķā boksā. «Jaunajā ēkā
viss ir racionāli ekspluatējams,
videi draudzīgs un energoefektīvs. Ir ērti strādāt, un klientu
apkalpošanas process ir ātrāks
un efektīvāks,» atzīst Jelgavas
klientu apkalpošanas centra vadītājs Edgars Ošenieks, papildinot,
ka šobrīd centrā vidēji dienā tiek
apkalpoti līdz 150 cilvēkiem.
Lai gan jaunā ēka ekspluatācijā
tika nodota jau aizvadītā gada
pavasarī, klientu apkalpošanas

centrs tajā atvērts šā gada 8.
februārī. Vairāk nekā 600 kvadrātmetru plašā ēka Satiksmes ielā
2a, kur līdz šim atradās CSDD
Jelgavas klientu apkalpošanas
centrs, pagaidām stāv tukša. To
ir iecerēts vai nu iznomāt, vai
pārdot.
Jāpiebilst, ka klientu ērtībai
jebkuram pakalpojumam CSDD
var iepriekš pieteikties vietnē
e.csdd.lv vai pa tālruni 67025777.
Vadītāju kvalifikācijas pakalpojumiem var pieteikties vietnē e.csdd.
lv vai pa tālruni 63021396.
Jauno ēku būvēja pilnsabiedrība «LNK Industries Group», un
kopējās būvniecības izmaksas ir
3,3 miljoni eiro ar PVN.

Analizējot notekūdeņus, izstrādā metodi
agrīnai Covid-19 uzliesmojuma atklāšanai
Ritma Gaidamoviča

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieki ar sadarbības partneriem valsts pētījumu programmas projektā «Multidisciplināra
pieeja Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā» izstrādājuši monitoringa metodi,
kas, analizējot Covid-19 vīrusa klātbūtni notekūdeņos, ļautu
laicīgi konstatēt saslimšanas uzliesmojumu. Zinātniskā pētījuma
gaitā notekūdeņu analīzes regulāri veiktas 13 pilsētās, tostarp
Jelgavā, ievācot paraugus no pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām. Šobrīd, kaut arī projekts noslēdzies, zinātnieki darbu
Jelgavā turpina. Viņi uzsver: notekūdeņu paraugs, kurā tiek konstatēta vīrusa klātbūtne, nenozīmē to, ka ūdenī atrodas infekciju
izraisošs mikroorganisms. Notekūdeņos tiek meklētas Covid-19
RNS, kas konstatācijas gadījumā liecina par to, ka konkrētajā
apdzīvotajā vietā ir saslimušie. Līdz šim nav gūti pierādījumi,
ka vīruss var izdzīvot notekūdeņos un tādējādi izplatīt slimību.
Pētījumu RTU veica sadarbībā
ar pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātnisko institūtu «BIOR», kā arī Biomedicīnas
pētījumu un studiju centra pētniekiem. «2020. gada pavasarī Latvija
bija viena no pirmajām valstīm, kas
uzsāka notekūdeņu monitoringa
metodes pārbaudes, turpinot ar
metodes pilnvērtīgu izstrādi un aprobāciju valsts pētījumu programmas
gaitā. Pavasarī, vadoties pēc tābrīža
Covid-19 saslimstības rādītājiem
pašvaldībās, pētījumam kā vienu no
pirmajām vietām paraugu iegūšanai
izvēlējāmies Jelgavu,» stāsta RTU
galvenais pētnieks Sandis Dejus,
norādot, ka notekūdeņu analīžu
paraugi tika ņemti vairākās pilsētās
un tur, kur bija salīdzinoši augsts

Covid-19 saslimušo skaits, paraugos
arī tika konstatēta vīrusa daļiņu
klātbūtne.
Bet 2020. jūnijā, iegūstot Izglītības
un zinātnes ministrijas finansējumu,
Latvijā tika uzsākts plašāks pētījums
ar mērķi aprobēt notekūdeņu monitoringu kā agrīnās diagnostikas
metodi visā valstī. «Pusgada laikā
veiktas 60 notekūdeņu paraugu analīzes 13 pilsētās, tostarp Jelgavā. Lai
gan projekts noslēdzies, sadarbībā
ar SIA «Jelgavas ūdens» paraugu
ņemšanu ik nedēļu turpinām arī
šobrīd, lai pētījumam iegūtu papildu
zinātniskus datus. Mūsu galvenais
uzdevums ir pārliecināties, ka šī
monitoringa metode reāli strādā,»
skaidro S.Dejus. Šobrīd iegūtie dati
jau skaidri parāda tendenci, ka

notekūdeņos vīrusa klātbūtni var
fiksēt, piecas dienas pirms parādās
medicīnas sistēmas diagnosticēts epidēmijas uzliesmojums pilsētā. «Tas ir
labs instruments, kā nākotnē laicīgi
prognozēt slimības uzliesmojumu
konkrētās teritorijās, lai apzinātu,
kādi vīrusu papildu ierobežojoši
pasākumi jāīsteno,» stāsta S.Dejus.
Viņš uzsver, ka šobrīd veikts tikai
pētījums par monitoringa metodi,
izmantojot notekūdeņu analīzi, lai
nākotnē šādi iegūtus datus Slimību
profilakses un kontroles centrs
varētu izmantot dažādu slimību
uzliesmojumu gadījumos. «Pētījumā
pārliecināmies, ka mūsu tehnoloģijas
un iekārtas spēj identificēt vīrusa
RNS klātbūtni un šī metode var būt
lielisks rīks ilgtermiņā,» tā pētnieks.
S.Dejus norāda, ka valsts pētījumu programmā īstenotā projekta
sasniegtie rezultāti ir iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā izvērtēšanai, bet paralēli norit darbs, lai
izstrādāto notekūdeņu monitoringa
metodiku kā pastāvīgu programmu
varētu ieviest Latvijas lielākajās
pilsētās. Jāpiebilst, ka pagājušajā
nedēļā valsts piešķīrusi 550 000
eiro, lai šogad turpinātu darbu un
izveidotu notekūdeņu monitoringa
sistēmu Latvijā.
Jāuzsver, ka šobrīd Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisija aicinājusi projektā iesaistītos zinātniekus iepazīstināt ar pētījuma rezultātiem un secinājumiem.

2022. gadā Jelgavas Valsts ģimnāzija svinēs 100. jubileju, un šī notikuma
gaidās skola uzsākusi akciju, uzrunājot savus absolventus. Absolventi
aicināti dalīties spilgtākajās atmiņās par skolas laiku Jelgavas Valsts
ģimnāzijā (agrāk Jelgavas 2. vidusskola, Jelgavas 2. ģimnāzija), ierakstot
tās video un nosūtot skolai. Līdz piecām minūtēm garā video absolventi
lūgti pastāstīt, ko skola devusi turpmākajā dzīves ceļā, ko devis kāds
konkrēts skolotājs, pulciņi vai ārpusstundu aktivitātes, kas nozīmīgs atmiņā
saglabājies vēl šobrīd. Video jāfilmē horizontāli un jānosūta pa e-pastu
jvgjubileja@gmail.com. Kā skaidro ģimnāzijā, kopīgās atmiņas veidos ne
tikai skolas tēlu, bet būs arī brīnišķīgs ieguvums ģimnāzijas muzejam,
nododot vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Rīkos tīmekļsemināru mazajiem
uzņēmumiem par digitālajiem rīkiem
24. februārī no pulksten 10 līdz 12 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs rīkos bezmaksas tīmekļsemināru mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē idejas,
kā attīstīt uzņēmējdarbību digitālajā vidē. Tiks apskatītas tādas tēmas kā digitālās
tendences, mājaslapas un internetveikala veidošana, sociālie tīkli un tirdzniecības
platformu izmantošana uzņēmējdarbībā, reklāmas materiālu veidošana, laika
plānošana, kā arī citi ar datu vizualizāciju, saziņu, tiešsaistes formu veidošanu un
līdzīgām noderīgām darbībām saistīti rīki. Dalība seminārā ir bez maksas. Tam
var pieteikties, aizpildot anketu vietnē ej.uz/digitalie_riki_uznemejiem, pa tālruni
63082101, 63012155 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

ZRKAC piedāvā jaunu semināru ciklu ģimenēm
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs piedāvā bezmaksas
seminārus ģimeņu psihoemocionālajam atbalstam «Ģimene kā emocionālās
stabilitātes resurss pandēmijas laikā». Semināri notiks «Zoom» platformā, bet
to ieraksti pieejami mājaslapā www.zrkac.lv, sadaļā «Vecākiem». Tur atrodama
arī informācija par pieteikšanos tiešsaistes nodarbībām. Semināru cikls plānots
kā saruna ar psihoterapijas speciālistiem pandēmijas laika emocionālo grūtību
mazināšanai. Nodarbībās tiks izskaidroti spriedzi radošie cēloņi un tas, kā runāt
par grūtībām un emocijām, neaizskarot otru cilvēku. 17. februārī psihoterapeits
Nils Sakss Konstantinovs stāstīs, kā uzturēt bērnu motivāciju attālināto mācību
laikā un kādas ir populārākās attālināto mācību problēmas, bet 4. martā gaidāma
saruna ar psihoterapeiti Intu Zīli par emociju atpazīšanu un kontroli. Savukārt
martā un aprīlī interesenti tiks aicināti uz sarunu ar kognitīvi biheiviorālo terapeiti
Inesi Lapsiņu par izdegšanas sindromu – kā mazināt sociālās izolācijas radītās
sekas uz ģimenes emocionālo veselību un kā atpazīt, kontrolēt emocijas.
Nodarbību ciklā iekļauti pieci semināri, un tas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
projekta «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.

Trešais Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts
Pie Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
izveidots «MFD veselības grupa» mobilais
Covid-19 analīžu paraugu nodošanas
punkts. Šis ir jau trešais testēšanas punkts
Jelgavā, kurā iedzīvotāji var nodot analīzes
Covid-19 noteikšanai. Punkts strādā katru
dienu no pulksten 8 līdz 20 ar tehniskām
30 minūšu pauzēm dezinfekcijai. Paraugu
paņemšana pacientiem tiek nodrošināta
gan kā valsts apmaksāts pakalpojums, gan kā maksas pakalpojums. Šī punkta
kapacitāte ir vidēji 120 pacienti dienā. Pieteikties analīžu nodošanai «MFD veselības
grupa» punktā pie ZOC var pa tālruni 66164606, e-pastu covid19@mfd.lv, mājaslapā
www.mfd.lv/lv/covid-19 vai pa vienoto Covid-19 analīžu pieteikšanās tālruni 8303.
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«Biolars/Jelgava» izstājas
no «Credit24» Meistarlīgas
Ilze Knusle, Ritma Gaidamoviča

Vīriešu volejbola komanda
«Biolars/Jelgava» pieņēmusi lēmumu izstāties no dalības «Credit24» Meistarlīgā
2020./2021. gada sezonā.
Kluba menedžeris Andrejs Jamrovskis stāsta, ka kopš ierobežojumu
ieviešanas sportā komanda nav aizvadījusi treniņus, jo saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem un Latvijas
Volejbola federācijas noteiktajiem
kritērijiem komanda neatbilda tam
sportistu lokam, kas varētu turpināt
trenēties un startēt sacensībās. Neskatoties uz to, ka ierobežojumi attiecībā uz sportu nav mazināti, janvāra
vidū Latvijas Volejbola federācija ar
Jelgavas un Daugavpils klubiem sāka
sarunas par atgriešanos Meistarlīgā.
«Mēs nevaram izpildīt federācijas
izvirzītos noteikumus, tāpēc nolēmām
pārtraukt dalību Meistarlīgā. Viens
no nosacījumiem bija atsākt spēles
jau janvāra beigās, dodot komandai sagatavošanās laiku tikai vienu
nedēļu, taču tas ir daudz par maz.
Mēs kā klubs lūdzām vismaz divas
nedēļas un bijām gatavi atsākt startus
6. februārī. Otrs nosacījums bija, ka
līdz martam būtu jāizspēlē visas līdz
šim Meistarlīgā nenotikušās spēles.
Mums tādas ir astoņas, no kurām
sešas – mājās. Daugavpils komandai
bija 12 nenotikušas spēles, ko fiziski
nav iespējams aizvadīt mēneša laikā,
tāpēc Daugavpils komanda pirmā
pieņēma lēmumu pārtraukt dalību šīs
sezonas Meistarlīgā. Arī mēs sākām
šaubīties, jo komandā spēlē cilvēki,
kuri joprojām strādā klātienē un nevar atļauties doties uz spēli Igaunijā
un pēc tam 14 dienas ievērot pašizolāciju. Bet pēdējais piliens bija prasība,
ka mājas komandai ir jāsedz izmaksas
par Covid-19 testiem viesu komandai.
Mums februārī bija paredzētas sešas
mājas spēles, un klubam nav lieku

sešu tūkstošu eiro, lai segtu šīs izmaksas,» situāciju skaidro A.Jamrovskis,
uzsverot, ka pats galvenais arguments
tomēr ir tas, ka komandai netika dots
pietiekami daudz laika sagatavoties,
bet riskēt ar spēlētāju veselību tā nav
gatava.
Tradicionāli Igaunijas-Latvijas-Lietuvas apvienotās «Credit24» Meistarlīgas spēles tiek izspēlētas līdz
martam, un tad notiek nacionālie
čempionāti. Latvijas Volejbola federācija jau atcēla Latvijas kausa izcīņu, kas sākotnēji bija plānota 2020.
gada decembrī, bet vēlāk pārcelta uz
janvāra beigām. Savukārt Latvijas
čempionāts sāksies februāra beigās.
Komanda «Biolars/Jelgava»
2020./2021. gada sezonā «Credit24»
Meistarlīgā aizvadījusi desmit spēles,
izcīnot vienu uzvaru un piedzīvojot
deviņus zaudējumus. Ar izcīnītiem
pieciem punktiem komanda ierindojas kopvērtējuma tabulas 8. vietā
desmit komandu konkurencē.
Līdz ar Covid-19 ierobežojumiem
šobrīd spēles nenotiek Baltijas līgā
un Latvijas čempionātā sievietēm.
Sieviešu volejbola kluba «Jelgava/
LLU» treneris Aldis Bērziņš stāsta, ka Latvijas Volejbola federācija
nolēmusi 21. februārī rīkot Latvijas
superkausu volejbolā, kurā spēlē,
kas notiks galvaspilsētā, tiksies
2019./2020. gada sezonas Latvijas
kausa ieguvējas un pagājušās sezonas
regulārā čempionāta uzvarētājas –
Jelgavas volejbolistes. «Tas nozīmē,
ka mūsu meitenēm jāspēlē pret «RVS/
LU» komandu,» stāsta treneris. Spēle
21. februārī sāksies pulksten 17, un
to tiešraidē translēs LTV7. Treneris
papildina, ka Jelgavas kluba volejbolistes treniņus turpina galvenokārt
individuāli, lai uzturētu sevi fiziskā
formā, taču iespēju robežās, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības
pasākumus, spēlētājas tiekas arī
komandas treniņos.

Jelgavas 3x3 basketbola komanda
izmanto iespēju Austrijā
Ilze Knusle

Jelgavas 3x3 basketbola komanda – Armands Seņkāns,
Armands Ginters, Mārtiņš
Šteinbergs un Roberts Pāže
– janvāra noslēgumā startēja turnīrā «3x3 International
Supercup Graz» Austrijā.
Šajā turnīrā sākotnēji piedalīties
bija uzaicināta Latvijas 3x3
basketbola A izlase, kurā startē
jelgavnieks Edgars Krūmiņš, taču
šie puiši bija tikko noslēguši aizvadīto sezonu un atteikuši, jo jāsadziedē mikrotraumas. Iespēja sevi
apliecināt turnīrā tika dota Latvijas
Foto: Facebook.com/
3x3 Basketball Austria

B sastāvam jeb Jelgavas 3x3 basketbola komandai. «Patīkamas sajūtas,
jo sen nekur nebijām startējuši. Tā
bija iespēja, kas jāizmanto,» komentē A.Seņkāns. Jelgavas komanda
turnīrā startēja B grupā kopā ar Nīderlandes, Krievijas un Čehijas komandām. Latvieši čehiem piekāpās
ar rezultātu 13:19, nīderlandiešiem
– ar 13:21, bet krieviem – ar 10:21.
Zaudējot visas trīs apakšgrupas spēles, mūsu komanda otrajā sacensību
dienā varēja cīnīties vairs tikai par
5. vietu.
Tomēr vēl divi zaudējumi – ar
15:21 Vācijai un ar 11:21 Francijai –,
un mūsējie turnīru noslēdza pēdējā
– 8. – vietā.

Startē jau 208 dalībnieki;
vēl var pievienoties
Ritma Gaidamoviča

Līdz 28. februārim var
i e s a i s t ī t i e s Je l g ava s
Sporta servisa centra
(SSC) jubilejas iniciatīvu cikla «Būšu aktīvs»
pirmajā sportiskajā izaicinājumā – pieveikt 100
kilometrus ejot, skrienot, nūjojot vai slēpojot.
Šobrīd tai pievienojušies
208 dalībnieki, no kuriem daļa jau sakrājuši
100 kilometrus.
SSC šogad svin 20 gadu jubileju un gada garumā jelgavniekiem piedāvās cikla «Būšu
aktīvs» 20 sportiskas apņemšanās. Pirmajai iniciatīvai jau
pievienojušies 208 dalībnieki
– 151 sieviete, 55 vīrieši un 2
ģimenes – vecāki ar bērniem –,
bet rezultātu reģistrējuši 177
dalībnieki, turklāt 79 jau pieveikuši 100 kilometrus. Viens
no pirmajiem bija jelgavnieks
3D dizainers Maksims Čertovs,
kurš, starp citu, janvāra sākumā
ar draugiem Hercoga Jēkaba
laukumā uzbūvēja sniega skulptūru – sievieti ar masku. Izaicinājumā piedalās arī viņa sieva
Jekaterina un meita Tamāra.
«Neesam profesionāli sportisti,
bet mums patīk iet pārgājienos,
garās pastaigās cauru gadu.
Jau divus gadus pa gabaliņam
ejam Jūrtaku – Eiropas garās
distances pārgājienu maršrutu
gar Baltijas jūras piekrasti,
kas sākas Nidā Lietuvā, ved
cauri Latvijai līdz Tallinas ostai
Igaunijā un ir aptuveni 1400 kilometru garš,» atklāj Maksims,
piebilstot, ka SSC izaicinājumā
iesaistījies, lai pārbaudītu savas
spējas un parādītu, ka pārgājieni ir ļoti labs veids, kā uzturēt
sevi formā visa gada garumā.
«Kustības ir būtisks veselīga dzīvesveida elements, tomēr reizēm
cilvēkiem nepieciešams pamudinājums, kompānija, lai sāktu sportot.
Mūsu 1. sportiskā apņemšanās ir
šāds pamudinājums, turklāt daudzi izvēlas sportot kopā ar ģimenes
locekļiem. Redzam, ka cilvēki ir
aktīvi, neskatoties uz laikapstākļiem, un labprāt izmanto iespēju
sevi pārbaudīt un apliecināt – es
to varu,» atzīst SSC direktors Juris
Kaminskis.

Jekaterina Čertova: «Cenšos būt aktīva, iedvesmo un
mudina vīrs.»
Zaiga Smikarste: «Brīvdienas dotas, lai tās baudītu un būtu aktīvas! Pilnajā darba nedēļas ritenī,
kad nesanāk tik daudz
izkustēties, kā gribētos,
brīvdienas tiek gaidītas
ar sajūsmu! Katras nogales pārgājieni ir kā mazi
svētki, un ikvakara pelde
– kā apbalvojums pašam
par paveikto! Esam aktīvi
un rūpējamies par savu
veselību!»
Lai pievienotos iniciatīvai,
jāreģistrējas mājaslapā distant
race.com, pievienojot sporta
programmu, kurā tiks uzņemti
rezultāti («Garmin», «Strava»
vai «Polar»). Tad mājaslapā
jāizvēlas iniciatīva «Jelgava
sporto», attiecīgais uzdevums
un pēc tam jāiesniedz rezultāts. Kad iniciatīva noslēgsies,
pieci pēc nejaušības principa
izraudzīti jelgavnieki, kuri būs
izpildījuši šo uzdevumu, saņems
SSC pārsteiguma balvas.
Baiba Ozola: «Vislabākais
Informācija par aktivitāti
veids, kā nosvinēt savu dzimvienkopus pieejama «Facebook»
publiskajā grupā «Jelgava spor- šanas dienu un Jelgavas sporta
to», kur jau izspēlēts fotokon- izaicinājuma sākumu, ir doties
kurss – dalībnieki tika aicināti kaut kur dabā un kārtīgi izkusdalīties ar bildēm, kā viņi pilda tēties. Lai šī ziema un jūsu souzdevumu. No 32 ievietotajām ciālais burbulis iedvesmo jūs
bildēm, izvēloties pēc nejaušības nemitīgai kustībai uz priekšu!
principa, pārsteiguma balvu
Veiksmīgu startu visiem!»
saņēma M.Čertovs.
Plašāku informāciju par nāk a m a j ā m i n i c i a t ī v ā m v a r ē s des kontos sociālajos tīklos, kā
iegūt pilsētas mājaslapas www. arī «Facebook» grupā «Jelgava
jelgava.lv SSC sadaļā un iestā- sporto».

Olimpiskās vienības vasaras sastāvos iekļauti arī Jelgavas sportisti
Ilze Knusle

Apstiprināti 2021. gada
Latvijas Olimpiskās
vienības (LOV) sastāvi
vasaras sporta veidos.
Vienībā ir arī vairāki
Jelgavas sportisti.
Pamatsastāvos iekļauti 89
atlēti no 18 olimpiskajiem
sporta veidiem. A sastāvā ir
atlēti, kuri izpildījuši Tokijas
olimpisko spēļu kvalifikācijas
normatīvus, bet B sastāvā –
tie, kuriem kvalifikācijas sacensības vēl priekšā, informē
Latvijas Olimpiskā komiteja.
Tāpat LOV pirmo reizi 12 vietas

Jelgavas sportisti, kuri iekļauti
Latvijas Olimpiskajā vienībā
A sastāvs
3x3 basketbols – Edgars Krūmiņš
Karatē – Kalvis Kalniņš
B sastāvs
3x3 basketbols – Roberts Pāže, Armands
Ginters, Mārtiņš Šteinbergs, Armands
Seņkāns (sportisti šosezon pārstāv BK

ir piešķirtas neolimpiskajiem
sporta veidiem – profesionālajam boksam, orientēšanās
sportam, autosportam, motosportam un ūdenssportam.
2021. gadā LOV sportistiem

«Jelgava» Latvijas Nacionālajā līgā un
3x3 Latvijas čempionātā «Top Gun»)
Jaunatnes sastāvs
Smaiļošana – Otto Gerbers
Kanoe – Roberts Lagzdiņš
BMX – Vanesa Buldinska, Kristens
Krīgers

tiks sniegts atbalsts sporta
medicīnas, sporta zinātnes
un izglītības jomā. Finansiālo
atbalstu nodrošinās Latvijas
Olimpiskā komiteja un sporta
veidu federācijas.
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Ķīmijas skolotāja ar sapni par
olimpiskajām spēlēm
Ilze Knusle

FK «Jelgava»
nestartēs Virslīgā

Foto: Ivars Veiliņš
ratona bija neliels nogurums, mēnesi
neskrēju, bet septembrī tomēr vēl
startēju Latvijas čempionātā krosā –
uzvara U-23 grupā bija tas mazais motivācijas moments, kas iedeva spēku
un vēlmi pacīnīties vēl un pamēģināt
sagatavoties maratonam ja ne pavasarī, tad vismaz rudenī,» Anastasija ir
apņēmības pilna. Latvijas čempionātā
krosā Babītē jelgavniece U-23 sieviešu
grupā izcīnīja 1. vietu, apmēram sešus
kilometrus garo distanci veicot 23,52
minūtēs. Pieaugušo sieviešu konkurencē Anastasija palika ceturtā.
Šobrīd sportiskais mērķis Anastasijai ir noskriet maratonu. «Es skrēju
maratonu 2015. gadā Tartu, bet to-

Stafetes komanda Eiropas
čempionātā izcīna 7. vietu
Ilze Knusle

No 22. līdz 24. janvārim Polijas pilsētā Gdaņskā norisinājās Eiropas čempionāts
šorttrekā. Jelgavas sportisti
Endijs Vīgants un Reinis
Bērziņš Latvijas stafetes
sastāvā izcīnīja 7. vietu.
Stafetē startēja 11 komandas.
Latvijas izlases sastāvā slidoja
Jelgavas sportisti E.Vīgants un
R.Bērziņš, kā arī Roberts Krūzbergs un izlases treneris Jēkabs
Saulītis. «Četriem cilvēkiem kopā
jānoslido 5000 metri jeb 45 apļi.
Katram slidotājam obligāti jānoslido
viens aplis, un tad var mainīties,
kā grib. Mēs parasti maināmies ik
pēc pusotra apļa,» to, kā norisinās
stafete, ieskicē Endijs.
Stafešu komandas startēja trīs
priekšskrējienos. Divas ātrākās
komandas no katra skrējiena, kā
arī divas trešās vietas ieguvējas
ar ātrākajiem laikiem kvalificējās
pusfinālam. Latvijas komanda
iekļuva pusfinālā ar trešo ātrāko
laiku. «Visu izdarījām pēc plāna
– zinājām, ka krievi un beļģi būs
ātrāki par mums, tādēļ sākumā
iekrājām laiku, lai beigās būtu labs
kopējais laiks. Noslidojām tikai
sekundi lēnāk par Latvijas rekordu,» pēc priekšskrējiena komentēja
Endijs. Latvijas komandas laiks bija
6:57,962 minūtes.
Pusfinālā Latvijas komanda savā
skrējienā uzrādīja ceturto laiku

Sporta servisa centrs rīko interneta
balsojumu par 2020. gada populārāko
sportistu. Šīs aptaujas galvenais mērķis
ir parādīt, ka, neskatoties uz Covid-19
pandēmiju, Jelgavas sportisti aizvadītajā
gadā ir startējuši sacensībās un guvuši
labus rezultātus. Balsojums izvērsts trīs
kārtās, un līdz 18. februāra pulksten
11 norit noslēdzošais balsojums. Tajā
var nobalsot par vienu no septiņiem
sportistiem, kuri saņēmuši visvairāk
balsu 2. balsojumā. Sportists ar vislielāko
balsu skaitu iegūs titulu «Jelgavas
populārākais sportists 2020». Saite uz
balsojumu atrodama mājaslapas www.
jelgava.lv sadaļā «Institūcijas», «Sporta
servisa centrs».

Jelgavas Vieglatlētikas kluba skrējēja Anastasija Geraseva septembrī
pieņēmusi jaunu
izaicinājumu, uzsākot darbu par
ķīmijas skolotāju
Jelgavas Valsts
ģimnāzijā. Taču
viņa joprojām turpina sportot, un
Anastasijas 2021.
gada mērķis ir noskriet maratonu Futbola klubs «Jelgava» 3. februārī
pieaugušo konku- nesaņēma Latvijas Futbola federācijas
(LFF) A licenci dalībai 2021. gada
rencē.

Jelgavniece Anastasija Geraseva ar skriešanu nodarbojas sešus gadus un šajā
laikā ir guvusi panākumus
dažāda mēroga sacensībās.
Pašai visvērtīgākais šķiet
Latvijas rekords maratonā
U-18 vecuma grupā. Tagad
viņas sapnis ir pienācīgi
sagatavoties savam pirmajam maratonam pieaugušo
konkurencē.
2020. gads daudziem bijis pārmaiņu pilns, arī Anastasijai. Viņa
septembrī sāka strādāt par ķīmijas
skolotāju savā bijušajā skolā – Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Paralēli darbam
skolā viņa augstskolā apgūst pedagoģiju, tomēr sportam nav atmetusi
ar roku. «Joprojām skrienu, vienīgi
tagad pārsvarā sanāk to darīt vai nu
piecos no rīta, vai ap desmitiem vakarā,» stāsta Jelgavas Vieglatlētikas
kluba skrējēja A.Geraseva.
Aizvadītajā gadā pirmās sacensības
Anastasijai bija vien jūnijā, jo pavasarī
Covid-19 pandēmijas dēļ sporta pasākumi daudzviet pasaulē tika atcelti.
Klaipēdas maratonā 10,6 kilometru
distanci viņa noskrēja 40,33 minūtēs.
Pēc tam sekoja Latvijas čempionāts
pusmaratonā augusta sākumā Kuldīgā, kurā Anastasija distanci veica
1:33,34 stundās un U-23 vecuma
grupā bija pirmā, bet starp pieaugušajām sievietēm – ceturtā. «Pēc pusma-

Balso par populārāko
sportistu!

reiz startēju U-18 vecuma grupā. Pieaugušo vecumā tas man būs pirmais
maratons,» stāsta Anastasija, kurai
šobrīd ir 22 gadi. Maratonu Tartu
viņa noskrēja 3:27,0 stundās, un tas
ir gan Latvijas, gan Jelgavas rekords
maratonā U-18 vecuma grupā.
Anastasija atzīst, ka darbs skolā
viņu mudinājis uz lietām paskatīties
citādāk. «Sākot strādāt skolā, pamainījās vide, nav vairs tādas rutīnas un
spiediena, un es uz sportošanu paskatījos citādāk. Skriet man vienmēr ir
paticis, bet reizēm bija brīži, kad to
īsti negribējās. Par to gan daudzi
nerunā, bet katram pienāk laiks, kad
sāc sev uzdot jautājumu, kāpēc es to

Jelgavas ronis ierakstīts
Ginesa rekordu grāmatā
Ilze Knusle

Foto: Roberts Voskāns

(7:18,316 minūtes) un kvalificējās
B finālam, kurā iekļuva arī Francijas, Beļģijas un Vācijas komanda.
B finālā mūsu komanda finišēja
trešā (ar laiku 7:23,796 sekundes),
kopvērtējumā izcīnot 7. vietu. «Manuprāt, ņemot vērā visus apstākļus,
iekļūšana Eiropas komandu Top 8 ir
labs panākums,» vērtē Endijs.
Jāpiebilst, ka Endijs mūsu stafetes komandā bija vispamanāmākais
– savas ķiveres dēļ. Tās dizainu
sportists izstrādāja pats. «Apvienoju
kopā vairākas lietas – Latvijas mežus, savu mīļāko dzīvnieku briedi,
trīs zvaigznes, savus iniciāļus un
Latvijas karodziņu. Doma tāda,
ka es esmu kā briedis, kas uzturas
sev patīkamā vidē un nes Latvijas
vārdu,» stāsta Endijs. Viņa ideju
pārnest uz ķiveres palīdzēja mākslinieks Aleksandrs.
Jāpiebilst, ka Jelgavas sportists
R.Bērziņš startēja arī individuālajās
disciplīnās – 1500, 500 un 1000 metros. 1500 un 500 metru distancēs
viņš tika diskvalificēts un sacensības noslēdza bez rezultāta, savukārt
1000 metru distancē izcīnīja 25.
vietu 45 dalībnieku konkurencē.

daru un vai man to vajag. Tagad man
emocionāli kļuvis vieglāk, esmu atradusi sev motivāciju,» stāsta sportiste.
Viņai joprojām ir sapnis mēģināt
izpildīt olimpisko spēļu normatīvu
un piedalīties pasaules vērienīgākajā
sporta notikumā. «Apzinos, ka izpildīt normatīvu maratonā ir gandrīz
neiespējami, tāpēc apsveru domu
pēc diviem trim gadiem pārkvalificēties uz soļošanu un pamēģināt
tad,» par nākotnes plāniem stāsta
Anastasija. Tuvākais mērķis ir 2021.
gadā noskriet maratonu pieaugušo
konkurencē, un viņa cer, ka Covid-19
pandēmija drīz mazināsies un sporta
pasākumi varēs notikt.

Ziemas peldēšanas kluba
«Jelgavas roņi» vadītājs
Aleksandrs Jakovļevs 2013.
gadā piedalījās starptautiskā stafetes peldējumā
pāri Beringa šaurumam.
Šogad janvārī, pēc astoņiem gadiem, viņš saņēma
apliecinājumu, ka stafetes
peldējums un tā dalībnieki
ir ierakstīti Ginesa rekordu
grāmatā.
«Stafetes peldējums pāri Beringa
šaurumam bija neaizmirstams notikums – gan manā dzīvē, gan tāpēc, ka
pasaulē kaut kas tāds notika pirmo
reizi. Saņemot sertifikātu, ka peldējums un tā dalībnieki ir reģistrēti
Ginesa rekordu grāmatā, uzjundīja
emocijas – atceros visu tā, it kā tas
būtu noticis vakar!» saviļņojumu
neslēpj A.Jakovļevs.
Stafetes peldējums «Bering Strait
Swim» no Čukotkas Krievijā uz
Aļasku ASV notika 2013. gadā no 5.
līdz 11. augustam. Apmēram 86 kilometrus (53 jūdzes) garajā peldējumā
piedalījās 65 ziemas peldētāji no 16
valstīm. Aleksandrs bija vienīgais
Latvijas pārstāvis. «Peldējums notika
pa posmiem, katram dalībniekam
kādu laiku pavadot ūdenī un tad
mainoties. Visas šīs dienas gan pa
dienu, gan naktī kāds no stafetes
dalībniekiem bija ūdenī un veica
distanci. Es piedalījos piecos posmos,
ūdenī kopumā pavadot 70 minūtes,»

stāsta Aleksandrs, lēšot, ka kopējais
viņa nopeldētais attālums ir apmēram četri kilometri. «Precīzi grūti
pateikt, jo nopeldēto attālumu katrā
posmā ietekmēja straume, viļņi un
vējš. Piemēram, netālu no Aļaskas
divas dienas cīnījāmies ar straumi
– maršruta līkne uz priekšu virzījās
nevis taisni, bet zigzagā, līdz ar to
arī komandas kopējais nopeldēto
kilometru skaits ir 134 jeb 83,26
jūdzes.» Apstākļi, ar kādiem peldētājiem nācās saskarties, bija diezgan
skarbi: ūdens temperatūra bija 3–11
grādi pēc Celsija, gaisa temperatūra
– 4–10 grādi, vētras ar vēja ātrumu
līdz pat 20 metriem sekundē, viļņi
līdz pat sešu metru augstumam un
ļoti spēcīgas straumes Beringa šaurumā. Jāpiebilst, ka Aleksandrs visa
stafetes peldējuma laikā darbojās arī
navigācijas komandā.
Stafetes peldējums «Bering Strait
Swim» jau bija ierakstīts Āzijas un
Krievijas rekordu grāmatās, bet nu
atzīts arī par Ginesa rekordu.
Lai A.Jakovļevs varētu piedalīties
stafetes peldējumā, atbalstu sniedza
arī Jelgavas pilsētas pašvaldība un
Sporta servisa centrs.

Foto: no A.Jakovļeva arhīva

«Optibet» Virslīgas čempionātā, jo nav
izpildījis visus kritērijus. Klubam bija
iespēja šo lēmumu piecu darba dienu
laikā pārsūdzēt LFF Apelāciju komitejā,
taču tas nav iesniedzis nepieciešamos
dokumentus, tādējādi no dalības
atsakoties. 10. februārī klubs paziņoja,
ka pēc 11 gadiem meistarkomanda
beidz pastāvēt. «Līdz pēdējam brīdim
bija iespēja, ka komandai parādīsies
investors, taču cerības nepiepildījās,»
teikts kluba paziņojumā. 2018. gadā
atklātajā FK «Jelgava» sporta bāzē
Kārklu ielā 6 darbu turpina futbola
skola «Jelgava», un kluba treneri strādās
ar jaunajiem futbolistiem. Pērn 2. līgā
uzvarējusī apvienotā «Albatroz» SC/
FS «Jelgava» komanda šogad startēs
Latvijas futbola 1. līgā, kas pārsaukta par
«Optibet» Nākotnes līgu, un tajā spēlēs
vairāki futbola skolas audzēkņi.

Gatis Čakšs – 2020. gada
labākais vieglatlēts

Latvijas Vieglatlētikas savienība,
turpinot tradīciju, noskaidrojusi aizvadītā
gada labākos sportistus un treneri, kuri,
neskatoties uz ievērojamām sezonas
izmaiņām, uzrādīja lieliskus rezultātus
gan Latvijā, gan starptautiski. Par 2020.
gada vieglatlētu atzīts šķēpmetējs
Jelgavas rekordists Gatis Čakšs, savukārt
Gata treneris Andrejs Vaivads saņēmis
Gada trenera titulu. Gada vieglatlēte ir
šķēpmetēja Līna Mūze.

Pārbaudi zināšanas
par sporta vēsturi!
Vai zini, kas bija Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas pirmais
direktors; cik olimpiskajās spēlēs
piedalījušies Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas audzēkņi; kurā ielā
pie nama izvietota piemiņas plāksne
šķēpmetējam Jānim Lūsim? – Jelgavas
Sporta servisa centrs publicējis jaunāko
erudīcijas spēli «Jelgava sporto!», aicinot
apliecināt zināšanas par Jelgavas sporta
vēsturi. Tests pieejams mājaslapas www.
jelgava.lv sadaļā «Institūcijas», «Sporta
servisa centrs».
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SIA «JELGAVAS ŪDENS»
PAZIŅOJUMS
PAR PIETEIKUMU
IESNIEGŠANU JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DZĪVOJAMO
MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAI
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
2021. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai» (turpmāk – noteikumi) dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt
SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4,
Jelgava) pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021.
gada 1. jūnijs (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
2021. gadā – 43 000 EUR (četrdesmit trīs
tūkstoši eiro).
Ar noteikumiem var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta
vietnē www.ju.lv.
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Informācija par pārceltajiem/atceltajiem
pasākumiem Jelgavas kultūras namā
Sakarā ar Ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6.
aprīlim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» informē, ka martā plānotie pasākumi
Jelgavas kultūras namā tiek pārcelti uz nenoteiktu laiku.
Saistībā ar ārkārtējo situāciju nauda par iegādātajām biļetēm
tiks atmaksāta par šādiem atceltajiem pasākumiem:
• 2020. gada 15. novembra koncerts «Dieva dēli. Saules meitas»;
• 2020. gada 6. decembra Ainara Mielava jubilejas koncerts «220 volti»;
• 2020. gada 22. decembra Latvijas Jaunatnes teātra muzikālā izrāde «Pifa Ziemassvētki».
Nauda par biļetēm, kas iegādātas elektroniski «Biļešu paradīzes» mājaslapā, tiks atmaksāta
automātiski. Klātienē iegādātās biļetes var nodot Jelgavas kultūras nama kasē.
Jelgavas kultūras nama
kases darba laiks:

otrdienās no plkst.10 līdz 13;
ceturtdienās no plkst.17 līdz 19;
sestdienās no plkst.10 līdz 12.

! Nauda par biļetēm uz pārceltajiem pasākumiem netiek atmaksāta.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības
biroja izstrādāto regulējumu par kārtību, kādā tiks atlīdzināta par biļetēm uz ārkārtējā
situācijā pārceltajiem pasākumiem iekasētā nauda.

! Gadījumā, ja pasākums tiks atcelts, nauda par iegādātajām biļetēm
atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam tiks atmaksāta.
Biļetes uz atceltajiem pasākumiem pieņem tikai kases darba laikā.

Aicinām sekot līdzi informācijai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
mājaslapā kultura.jelgava.lv un sociālo tīklu kontos.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 63023461, 25900004
vai e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.

Jelgavā, 2021. gada 21. janvārī (prot. Nr.1, 3p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 21. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.21-1
«MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA NOTEIKŠANA
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, tajā skaitā
mājsaimniecības kopējo materiālo resursu izvērtēšanu, veic Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo
noteikumu noteiktajā kārtībā.

un ienākumu slieksnis nepārsniedz 370,00 euro pirmajai vai vienīgajai
personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
4. Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba
grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

III. Citi jautājumi
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.
gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr.14-25 «Trūcīgas un
II. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas
3. Mājsaimniecība Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teri- pilsētas pašvaldībā».
torijā uzskatāma par maznodrošinātu, ja tās kopējie materiālie resursi 6. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.
un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu noteikto,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 21. JANVĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.21-1
«MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA NOTEIKŠANA JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts
Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī
pieņemto likumu «Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā» no 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās
palīdzības sistēma, attiecīgi 2021. gada 1. janvārī zaudējuši spēku
Jelgavas pilsētas pašvaldības 18.12.2014. saistošie noteikumi
Nr.14-25 «Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā».
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni nosaka katra pašvaldība.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanas kārtība
no 2021. gada 1. janvāra ir noteikta Ministru kabineta 2020. gada
17. decembra noteikumos Nr.809 «Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu».
Jaunie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā un nodrošinātu
Jelgavas pilsētas pašvaldībā vienlīdzīgu pieeju un iespēju pretendēt
uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusu visām iedzīvotāju
kategorijām, nosakot, ka ar 2021. gada 1. janvāri maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis nepārsniedz 370,00 euro pirmajai vai
vienīgajai personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk –
JSLP) 2021. gada budžetā. Tiek prognozēts, ka noteikumu realizēšanai
ir nepieciešami naudas līdzekļi 697 637,00 euro apmērā (pieaugums
22%, salīdzinot ar 2020. gada izpildi), jo tiek prognozēta mājsaimniecību skaita palielināšanās vidēji par 40%, kas var vērsties pēc
sociālās palīdzības.
2020. gada decembrī 960 mājsaimniecībām ir noteikts trūcīgas/
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, attiecīgi 2021. gadā
plānots, ka minēto statusu varētu noteikt 1344 mājsaimniecībām,
kuras varēs pretendēt uz sociālo palīdzību saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām
procedūrām
Nav.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumi nepieciešami sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos sociālās palī- Nav notikušas.
dzības jomā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un ienākumu
sliekšņu noteikšanu maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Jelgavas pilsētas pašvaldība paziņo
2021. gada 15. janvārī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu
Nr.2-26.3/10432 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijai Cukura ielā 2, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātājs ir zemesgabala Cukura ielā 2, Jelgavā, īpašnieks SIA «Auras
Centrs».
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt publiskās apbūves teritoriju atļauto izmantošanu
un apbūves parametrus atbilstoši iecerētajai teritorijas izmantošanai un noteikt transporta,
inženiertehniskās apgādes, publiskās ārtelpas risinājumus un aizsargjoslas.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām:
63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv, sandra.ozola@dome.jelgava.
lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas pilsētas dome paziņo
2021. gada 21. janvārī Jelgavas pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.1/6 «Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībai Kalnciema ceļā 29, Jelgavā, lai
izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana».
Lokālplānojuma ierosinātājs ir nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 29, Jelgavā, īpašnieks
SIA «AMALTEJA.EU».
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo zonējumu no savrupmāju apbūves
teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju, izvērtējot nepieciešamos transporta un inženiertehniskās infrastruktūras risinājumus.
Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām:
63005493, 63005475, e-pasts: dace.sture@dome.jelgava.lv, sandra.ozola@dome.jelgava.
lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021. gada 22. februārī plkst.18.30
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko zemes starpgabala Ganību ielā 112C, Jelgavā
(kadastra numurs 09000220211, kadastra apzīmējums 09000220209, platība 876 m2), mutisku
izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemesgabalu
īpašniekiem. Izsoles sākumcena – 4400 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums –
440 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 18. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās
no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/lv/
pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS FEBRUĀRĪ
UN MARTĀ
DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Pirmdienās un trešdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks»

Trešdienās no plkst.14 līdz 15 –
«Māmiņām ar mazuļiem»

Otrdienās un ceturtdienās
no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura»

Sestdienās no plkst.10 līdz 11 –
«Brīvdienu starteris»

Norises vieta: tiek organizēti online treniņi. Informācija par treniņiem tiek publicēta
vietnē https://www.facebook.com/jelgavasveseliba.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 –
no stāvlaukuma pie veikala «Krūza»
Rīgas ielā 57
Svētdienās no plkst.10 līdz 11.30 –
no Jelgavas pamatskolas
«Valdeka»-attīstības centra pagalma
Institūta ielā 4
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.
Nodarbības vada nūjošanas
instruktore Zane Grava.
Obligāti iepriekš jāpiesakās pa e-pastu
ekspedicija.info@inbox.lv vai tālruni 29733112.

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.

TIEŠSAISTES SEMINĀRU
PROGRAMMA «TOPOŠO
VECĀKU SKOLA»
Var pieteikties dalībai kādā no grupām:
• no 17. marta līdz 6. aprīlim;
• no 14. līdz 29. aprīlim;
• no 12. līdz 28. maijam;
• no 2. līdz 18. jūnijam;
• no 4. līdz 20. augustam;
• no 18. augusta līdz 3. septembrim;
• no 15. septembra līdz 1. oktobrim;
• no 6. līdz 22. oktobrim;
• no 27. oktobra līdz 12. novembrim.
Papildu informācija par semināriem
un pieteikšanos pieejama mājaslapā
www.zrkac.lv.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.
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Paziņojums
par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021.
gada 22. februārī plkst.18.15 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko zemes starpgabala Šķūņu ielā
4A, Jelgavā (kadastra numurs 09000050445,
kadastra apzīmējums 09000050430, platība
170 m2) mutisku izsoli ar augšupejošu soli un
pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo
zemesgabalu īpašniekiem. Izsoles sākumcena –
2000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājums – 200 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro,
maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 18. februāra
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559),
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai
mājaslapā http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/
sludinajumi/sludinajumi/.

Vides pārraudzības
valsts birojs informē
2021. gada 15. janvārī Vides pārraudzības valsts
birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu Jelgavas pilsētas domes
paredzētajai darbībai – transporta pārvada (tilta)
izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un
Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var
iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Valsts
vides dienesta Zemgales reģionālajā vides
pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā
Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālrunis 67321173, un
biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» valdījumā atrodas nekustamais
īpašums Cukura ielā 22, Jelgavā
(deju centrs «Cukurfabrika»).

AICINĀM PIETEIKTIES POTENCIĀLOS
TELPU ĪRNIEKUS.
Telpas ir atbilstošas sporta, deju un citu nodarbību, pakalpojumu nodrošināšanai. Pieejamās
telpas īrei – lielā zāle (332 m²), biroja telpa
(33 m²), baleta zāle (121 m²), akrobātikas zāle
(145,5 m²), pedagogu telpa (71,8 m²).
Īrei pieejamie laiki: katru darba dienu no pulksten 8
līdz 14. Minimālais telpu īres laiks – 1 stunda, laiku iepriekš saskaņojot ar JPPI «Kultūra» atbildīgo personu.
Pakalpojums par telpu īri būs pieejams no brīža,
kad tiks atcelti visi valstī noteiktie epidemioloģiskie
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, kas attiecināmi uz sporta, deju un citu
nodarbību, pakalpojumu nodrošināšanu klātienē.
Telpu īres cenrādis pieejams mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām – 28286316.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021. gada 1. martā plkst.18 Lielajā
ielā 11, 207. telpā, rīko zemesgabala Zālītes ielā 2, Jelgavā, kadastra apzīmējums
09000170375, daļas 15 000 m2 platībā rakstisku izsoli par apbūves tiesības piešķiršanu krematorijas-sēru nama, kolumbārija un to funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju izbūvei.
Izsoles sākumcena – apbūves tiesības maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa –135
euro (viens simts trīsdesmit pieci euro). Pretendenta piedāvātā apbūves tiesības maksa
nedrīkst būt vienāda vai mazāka par izsoles sākumcenu. Papildus apbūves tiesības maksai
apbūves tiesīgajam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi un
nodevas. Izsoles reģistrācijas maksa – 50 euro (piecdesmit euro).
Pretendentu piedāvājumu pieņemšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis», un piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 1. marta plkst.17.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/lv/
pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

Paziņojums par izsoli

KONKURSS

Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija 2021. gada 22. februārī plkst.18
Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru
09009029586 Prohorova ielā 26 – 1, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 09000140174001005, kopējā platība 22,8 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 228/2285 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums
09000140174001, 09000140174002, 09000140174003) un zemes (kadastra apzīmējums
09000140174), mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 4900 euro, izsoles
solis – 100 euro, nodrošinājums – 490 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais
nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2021. gada 18. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/
lv/pasvaldiba/sludinajumi/sludinajumi/.

«Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu
un reliģisko organizāciju atbalsts»

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS INFORMĒ

Pieteikšanās biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu
konkursam 2021. gadā.
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts» 2021. gadam. Konkursa
mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības,
kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,
tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām (turpmāk – organizācija),
kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz nolikumu «Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju atbalsta kārtība» (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada
20. decembra lēmumu Nr.15/4),
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;
2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu
iegādei (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas
darbības nodrošināšanai;
3. administratīviem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas
darbības nodrošināšanai;
4. sociālo programmu īstenošanai;
5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

facebook.com/ZRKAC

tiešsaistē
KURSI
18. februārī
Montesori pedagoģijas
plkst. 9:30-13:30
elementi bērna attīstībai

Personāla lietvedība

18. februārī
plkst. 10:00-13:15
24. februārī
plkst. 9:00-10:30

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. politisko programmu īstenošanai.

Angļu valodas praktikums,
pamata, vidējais līmenis
Aktualitātes dokumentu
pārvaldībā

25. februārī
plkst. 10:00-13:15

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2021. gada 18. marta plkst.17 slēgtā
aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.

Minimālās higiēnas parasības
pārtikas uzņēmumā

4. martā
plkst. 10:00-13:15

Augļkoku un ogulāju šķirņu
izvēle, audzēšana, kopšana

8. martā
plkst. 18:00-20:15

Angļu valodas debašu klubs
ar native speaker

9. martā
plkst. 16:00

Āra atpūtas zonu interjers:
terases, balkoni, lapenes
Kā piesaistīt un noturēt klientus?
Pieejas un paņēmieni

10. martā
plkst. 18:00

Uz aploksnes jānorāda:
iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, adresāts: Jelgavas pilsētas dome, «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts».
1. Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2021. gada 18. martu.
2. Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā
līdz 2021. gada 16. aprīlim.
3. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
4. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2021. gada 31. decembrim.
Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums «Biedrību,
nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts»», kura publicēta Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «NVO», ievērojot norādītās vadlīnijas. Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Kontaktpersona:
Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre
Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

11. martā
plkst. 10:00-13:15

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai
17. martā
noteiktās minimālās higiēnas prasības
plkst. 9:00-17:30

Pirmsdzemdību kursi
“Topošo vecāku skola”

17. martā
plkst. 17:30

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Anufrijenko Pjotrs
(22.09.1922.–17.01.2021.)
Auza Vilnis
(13.05.1963.–17.01.2021.)
Bļindjuka Raisa
(16.05.1958.–17.01.2021.)
Grinfelds Oskars Jānis
(08.05.1924.–22.01.2021.)
Igoņina Vija
(26.11.1950.–16.01.2021.)
Irdeniece Raisa
(03.10.1933.–14.01.2021.)
Ivanova Idija
(26.11.1935.–15.01.2021.)
Jankevičs Valerijans
(05.05.1937.–17.01.2021.)
Karlova Ilga
(05.07.1933.–15.01.2021.)
Kondratenko Aleksejs
(22.10.1937.–18.01.2021.)
Koroļkovs Nikolajs
(02.01.1941.–22.01.2021.)
Kozirkova Rita
(20.12.1935.–16.01.2021.)

Kučinskis Vasīlijs
(09.03.1963.–15.01.2021.)
Kukuškins Nikolajs
(17.03.1939.–18.01.2021.)
Losāns Guntars
(07.01.1973.–19.01.2021.)
Orlova Astrīda
(07.06.1943.–17.01.2021.)
Prulle Meldra
(01.10.1948.–16.01.2021.)
Rapša Sofija
(24.11.1929.–21.01.2021.)
Vileruša Reinelda
(22.04.1940.–17.01.2021.)
Vorslova Natālija
(02.02.1961.–19.01.2021.)
Bibičeva Eleonora
(31.01.1938.–22.01.2021.)
Bojarune Velta
(15.07.1934.–24.01.2021.)
Grāvītis Fjodors
(07.04.1938.–24.01.2021.)
Ģerdele Anna Eva
(23.01.1939.–26.01.2021.)

Ivina Eleonora
(28.07.1935.–26.01.2021.)
Koršunova Ņina
(30.07.1957.–24.01.2021.)
Lūriņa Valija
(26.12.1916.–23.01.2021.)
Mateiko Genovefa
(22.07.1922.–25.01.2021.)
Radziņa Gaļina
(30.06.1924.–27.01.2021.)
Šļapņikovs Boriss
(11.03.1943.–3.01.2021.)
Timma Jānis
(31.12.1932.–25.01.2021.)
Vagalis Artemijs
(02.08.1936.–25.01.2021.)
Vasiļjevs Slavegs
(27.07.1945.–25.01.2021.)
Zorenbergs Visvaldis
(02.12.1938.–28.01.2021.)
Jēkabsons Modris
(20.10.1957.–28.01.2021.)
Draba Nadežda
(12.10.1935.–31.01.2021.)

Fjodorova Ideja
(25.06.1931.–02.02.2021.)
Groza Ilga
(30.08.1936.–31.01.2021.)
Guzovkina Gaļina
(20.08.1938.–02.02.2021.)
Ivanova Lidija
(13.10.1932.–04.02.2021.)
Jevdokimova Marija
(20.07.1941.–31.01.2021.)
Korols Iļja
(18.03.1953.–01.02.2021.)
Krivade Mudīte
(09.05.1937.–29.01.2021.)
Mantula Raisa
(15.06.1933.–29.01.2021.)
Pelcis Gunārs
(10.12.1938.–28.01.2021.)
Pundors Jānis
(02.04.1957.–02.02.2021.)
Putra Lidija
(09.07.1925.–02.02.2021.)
Rutka Zaiga
(26.07.1938.–30.01.2021.)

Šefere Ņina
(01.11.1932.–01.02.2021.)
Timohina Ruta
(20.12.1942.–03.02.2021.)
Tribe Franciska
(26.08.1927.–03.02.2021.)
Vanaga Anna
(08.09.1932.–01.02.2021.)
Zeire Jadviga
(28.06.1936.–03.02.2021.)
Alekseruna Velta
(21.05.1930.–06.02.2021.)
Bērziņa Tonija
(07.12.1931.–05.02.2021.)
Gavare Anna
(22.04.1933.–12.02.2021.)
Ivanovs Pāvels
(18.03.1932.–09.02.2021.)
Ivanovs Viktors
(18.10.1937.–05.02.2021.)

Jakovels Valdis
(08.07.1960.–05.02.2021.)
Jakuševa Marija
(04.03.1939.–05.02.2021.)
Kuzmenko Vladimirs
(04.05.1940.–06.02.2021.)
Mecberga Elvīra
(12.07.1926.–10.02.2021.)
Miķelsone Valentīna
(06.04.1934.–12.02.2021.)
Stanēviča Madlena Benita
(23.05.1927.–11.02.2021.)
Šmite Ludmila
(20.06.1946.–11.02.2021.)
Valtiņš Artūrs
(05.08.1959.–06.02.2021.)
Zorina Tatjana
(25.05.1956.–10.02.2021.)
Žuravska Tatjana
(22.01.1926.–08.02.2021.)

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas dati
par Jelgavā deklarētām personām
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Muzejā saņemts dāvinājums atklāj
neizzināto par Eliasu
Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs no mākslinieka
Jurģa Skulmes atraitnes
Astrīdas Skulmes saņēmis
īpaši vērtīgu dāvinājumu
– Ģ.Eliasa vēstules, kuras mākslinieks rakstījis
saviem radiem, draugiem
un mīļotajām sievietēm,
fotogrāfijas un divas gleznas. Lai arī precīzs priekšmetu skaits pagaidām vēl
tiek apzināts – tie muzejam nodoti piecās kastēs
–, jau sākts pētniecības
darbs, kas atklāj līdz šim
maz izzinātus mākslinieka
dzīves posmus un personības šķautnes.
«To, ka šādas vēstules pastāv,
muzejs zināja, jo atsevišķas sarakstes pirmoreiz pētniecībai tika
izmantotas 2012. gadā izdotajā
grāmatā par Eliasu, un tās sarunā minējusi arī viņa māsīca Elza
Ružģiete, ar ko man ir bijis tas
gods satikties,» stāsta muzeja direktores vietniece darbā ar sabiedrību Marija Kaupere, turpinot:
«Elza arī bija tā, kura savu dzīvi
nodzīvoja ar beznosacījuma mīlestību pret Ģedertu, sekoja līdzi
viņa daiļradei un saglabāja katru
pēdējo papīra kripatu, kurai bija
kāds sakars ar viņu. Šīs vēstules
ir viņas saglabātas, un pēc Elzas
nāves tās mantoja mākslinieks
Jurģis Skulme. Nu viņa atraitne
tās ir atdāvinājusi muzejam.»
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja speciālistu uzdevumos ietilpst ne vien Jelgavas
vēstures izpēte un saglabāšana,
bet arī ar Jelgavu saistītu personību un viņu dzimtu – jo īpaši Eliasu dzimtas – izpēte. Vēstules un
fotoliecības atklāj daudz līdz šim
neizzināta par izcilo mākslinieku
un pastarpināti, caur atmiņām,
arī par Jelgavu, vēstulēs atmi-

noties pirmos soļus glezniecībā,
tostarp divus gadus, kas pavadīti,
mācoties pie Johana Valtera viņa
Jelgavas studijā. Vēstules atklāj
daudz arī par Ģ.Eliasa dzīves
uzskatiem, attiecībām ar ģimeni,
draugiem, sievietēm, un tās palīdz
datēt arī mākslas darbus. Vēstules
mākslinieks ir rakstījis visa mūža
garumā, tāpēc to saturs palīdz
«aizpildīt caurumus» viņa biogrāfijā, piemēram, precizēt laiku, kad
mākslinieks atgriezies mājās no
Parīzes, kad aizbraucis uz Maskavu vai kad viņa pirmā dzīvesbiedre
Karolīna Kriņģele jeb Karija devās
prom uz Ameriku. Sarakste ar
Kariju atklāj arī informāciju par
viņas dēlu, norādot, ka bērna tēvs
nepārprotami ir Ģ.Eliass. Līdz šo
vēstuļu nākšanai dienasgaismā
tika uzskatīts, ka māksliniekam
nav pēcnācēju.
«Kā man stāstījuši cilvēki, kuri
personīgi pazinuši Eliasu, viņš nekad nav bijis ārišķīgs savās emocijās, taču vēstules atklāj ļoti dziļu
jūtu pasauli. Piemēram, sarunā ar
vienu no mākslinieka mīļotajām
sievietēm Vilmu atklājas viņu
krāšņās un jutekliskās tikšanās.
Sarakstē ar vecākiem jaunais
mākslinieks ļoti daudz runā par
to, ko un kā viņš glezno, kas viņam mākslā ir svarīgs. «Gleznoju
to, ko redzu, kāds isms iznāks,
par to nedomāju,» viņš ir rakstījis
vecākiem, un te arī atklājas, piemēram, tas, kāpēc viņa daiļrade
sākuma periodā ir meklējumu un
izmēģinājumu pilna un tik dažāda,» uzsver M.Kaupere, piebilstot,
ka ne vien sarakste ar vecākiem,
bet teju katra pazīšanās ļāvusi
ielūkoties arī mākslas procesā un
iemeslos, kāpēc gleznās attēloti
konkrēti cilvēki mākslinieka dzīvē. Tāpat vēstules atklāj ne vien
mākslinieka iekšējo pasauli, bet
arī skatījumu uz dažādiem laicīgajiem notikumiem, parādot reāla
cilvēka, noteiktas sabiedrības
grupas un sociālā slāņa pārstāvja,
skatījumu uz dzīvi 20. gadsimtā.

Ģederts Eliass

Elzas portrets.
Ap 1916. gadu

Līdztekus vēstulēm un fotogrāfijām muzejs savā īpašumā
ieguvis arī divas Ģ.Eliasa brālēna mākslinieka Igora Tereņina gleznas. Tajās attēlotas
Eliasu dzimtas mājas «Zīlēni»
un E.Ružģiete. Mākslinieks ir
skolojies un dzīvojis Latvijā,
taču lielākoties viņa daiļrade
ir pazīstama tikai mākslas zinātnieku aprindās un liecības
par viņa darbu esību muzeju
vai privātās kolekcijās Latvijā
ir visai retas, līdz ar to mākslas
darbi uzskatāmi par vēl vienu
svarīgu muzeja ieguvumu.
Vērtīgo dāvinājumu muzejs saņēma gada pašā sākumā, un darbs
pie priekšmetu un to sniegtās
informācijas apstrādes sākts nekavējoties. «Pozitīvais, kā izmantojam Covid-19 radīto situāciju, ir

tas, ka vairāk cilvēkresursu varam
piesaistīt šim tiešām apjomīgajam
uzdevumam. Viss sākas ar priekšmetu uzskaitīšanu un sistematizēšanu, vēstules sašķirojot pēc adresāta. Tam sekos padziļināta pašu
vēstuļu atšifrēšana, atsevišķos
gadījumos arī tulkošana un satura
izpēte. Apstrādātais materiāls tiek
reģistrēts Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, un rezultātā
varēs tapt vērienīgs pētījums par
Ģedertu Eliasu. Turklāt, kad visa
informācija tiks apstrādāta, tā būs
pieejama ikvienam pētniekam,
līdz ar to šis dāvinājums sniedz
būtisku ieguldījumu Latvijas
mākslas, vēstures un personību
izpētē, ļaujot izzināt ne vien Eliasu, bet arī citus māksliniekus, ar darbs būs ilgs, taču, ņemot vērā
kuriem viņam bijusi saskarsme,» jau uzzināto, tas solās būt atklāskaidro M.Kaupere. Turpmākais jumiem bagāts.

Jauna spēle – atrodi atšķirības Eliasa gleznās!
Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejs, meklējot veidus, kā ar interesentiem tikties attālināti,
piedāvā īpašu spēli, kas
tuvāk ļaus iepazīt Ģederta Eliasa darbus. Par
izcilo mākslinieku un
citām personībām un
notikumiem Jelgavas
vēsturē vēsta arī īsas
informatīvas tiešsaistes
publikācijas.
Muzeja darbs šajā sarežģītajā
laikā neizsīkst, un tiek meklēti
veidi, kā tikties ar apmeklētājiem attālināti. Viens no tiem
ir muzeja piedāvātā iespēja
iepazīt ar Jelgavas vēsturi cieši
saistītā mākslinieka Ģ.Eliasa
gleznas neierastā veidā – mek-

lējot vizuālas atšķirības šķietami
identiskos mākslas darbos. «Materiālu spēlei ir sagatavojis mūsu
dizainers Uldis Zuters, kurš ar
mākslinieka redzējumu uzdevumu ir padarījis pietiekami sarežģītu – gleznas ir izmainītas visai
nemanāmos veidos. Kā pirmais
publicēts Eliasa māsas portrets
«Maija ar saulessargu», un spēli
papildina arvien jauni pārveidoti
zināmi un arī mazāk pazīstami
mākslinieka darbi,» stāsta muzeja direktores vietniece darbā
ar sabiedrību Marija Kaupere.
Atšķirību spēle atrodama gan
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja kontā sociālajā
tīklā «Facebook», gan mājaslapā
www.jvmm.lv, kur publicētas arī
uzdevumu atbildes.
«Mūsu «Facebook» lapā esam
uzsākuši arī rakstu sēriju. Plānojam, ka šādas publikācijas turpināsim regulāri – vismaz pāris

Ģederts Eliass. Kiosks Luksemburgas dārzā
informatīvus ierakstus nedēļā.
Interesenti jau var iepazīties ar
informāciju par Ģederta Eliasa
pazīstamāko pašportretu, mākslinieka kāzām un to, kā Kurzemes
un Zemgales hercogistes laikā

Latvijā sāka audzēt kartupeļus,»
informē M.Kaupere. Publikācijas
ļaus ielūkoties arī muzeja krājumā, lai iepazītos ar gleznām,
kuras līdz šim nav eksponētas vai
bijušas izstādēs pirms daudziem

gadiem. Dažādi fakti un stāsti
būs noderīgi apmeklētājiem,
lai, atsākoties muzeja klātienes
apmeklējumam, ekspozīcijas
varētu novērtēt ar jaunām zināšanām.
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Studentu teātra
lugu lasījumi –
internetā
Emīls Rotgalvis

Laikā, kad nav iespējams
tikties un spēlēt izrādes
skatītājiem klātienē, amatierteātru trupas nesēž
dīkā, bet īsteno jaunas
idejas, apgūst jaunas iespējas un žanrus. Radoši
šajā laikā izpaužas arī
Jelgavas Studentu teātris,
kas realizē vairākus darbības virzienus – aizvada
lugu lasījumus «Zoom»
platformā, rada raidlugas
un monoizrādes.
Studentu teātrim jau kopš 2020.
gada marta ir raidlugas pieredze
ar Karlo Goci lugu «Zaļais putniņš», un Studentu teātra aktieri,
kuri pazīstami no improvizāciju
vakariem «Otrā otrdiena», sadarbojoties ar diasporas aktieriem,
iestudējuši Leldes Stumbres seriāllugu «Stopētāji», kuras režisore
ir Studentu teātra vadītāja Astra
Kacena. Seriālluga stāsta par
diviem jauniešiem, kuri vēlas
nonākt galamērķī, stopējot automašīnas. Ceļš izvēršas piedzīvojumiem bagāts, vairākkārt mainot
transportlīdzekļus un iepazīstot to
šoferus un pasažierus – ļoti dažādas personības, katru ar saviem
dzīves uzskatiem un stāstu.
Seriālluga iestudēta, piedaloties
Birmingemas Mazā teātra projektā «Latviešu lugu lasījumi», kas
apvieno latviešu amatierteātrus
visā pasaulē, līdz ar to Jelgavas
aktieri tiešsaistē sadarbojas ar
latviešu teātra spēlmaņiem Lielbritānijā, Baltkrievijā un ASV.
Lai latviešu lugu lasījumi izdotos
pēc iespējas krāsaināki un interesantāki, to veidotāji izvirzījuši arī
divus svarīgus noteikumus: jāizvēlas mūsdienu latviešu autora luga
un lasījumā jāpiedalās aktieriem
no vismaz trim dažādām teātra
mīļotāju apvienībām. Seriālluga
«Stopētāji» kopumā četrās sērijās
tiks publicēta «Youtube» kanālā
«Latviešu lugu lasījumi». Tajās
varēs redzēt gan bijušos, gan
esošos Studentu teātra aktierus,
un skatītājiem jau nodotas pirmās
divas lugas sērijas. «Youtube»
kanālā pieejami arī citi diasporas
un Latvijas kopprojekti.
Ar seriāllugas pirmizrādi tiešsaistē tiek aizsākts jubilejas projekts «Jelgavas Studentu teātrim
– 75». Informācijai par to un citām
Studentu teātra aktivitātēm var
sekot līdzi sociālajā tīklā «Facebook» vai mājaslapā www.jst.lv.

Studentu teātra aktieri iestudējuši seriāllugu «Stopētāji».

Kļūdas labojums
21. janvāra «Jelgavas Vēstneša» publikācijā «2021. gada 13
zīmīgi notikumi Jelgavas vēsturē»
ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt:
«Jelgavas Ļeņina piemineklis tika
demontēts 1990. gada 17. oktobrī.» Atvainojamies lasītājiem.

Svētes palienes atpūtas zonu
papildina koka skulptūras
Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

Svētes palienes pļavu
atpūtas zonā pie laipām
izvietoti trīs koka vides
objekti, kas tapuši pērn
septembrī aizvadītā Meža
dienu pasākuma «Mežs
ienāk Jelgavā 2020» laikā. Tos veidojis jaunrades
nama «Junda» pedagogs
Oskars Krauze kopā ar
trīs koktēlniekiem, kā
arī Jelgavas tehnikuma
jaunieši.
«Ikdienā strādāju jaunrades
namā «Junda», kur vadu tehniskos pulciņus, kā arī jau daudzus
gadus profesionāli nodarbojos ar kokapstrādi un veidoju
skulptūras. Uzrunāju pasākuma
«Mežs ienāk Jelgavā» rīkotājus
par iespēju radīt jaunas koka
skulptūras, ko dāvināt pilsētai.
Tās tapa vienas dienas laikā,»
skaidro O.Krauze. Kopā ar pieaicinātajiem tēlniekiem Ingu Ivanovu, Nauri Bergmani un Aivaru
Bergmani tapa lielformāta skulptūras, kas uzdāvinātas pilsētai.
A.Bergmaņa radītā skulptūra,
kurā attēlota māte ar bērnu,
apskatāma pie Jelgavas pilsētas
slimnīcas, savukārt pārējie darbi
nodoti pašvaldībai.
Tāpat Meža dienu pasākuma

Svētes palienes pļavu laipu apmeklētāji var novērtēt Meža
dienu laikā tapušos darbus –
koktēlnieku radīto skulptūru
«Mīlnieki», koka soliņu un Jelgavas 755. jubilejai veltīto vides
objektu, ko veidojuši Jelgavas
tehnikuma audzēkņi.
laikā pilsētai uzdāvināts skolotāja Jāņa Stankeviča vadībā
tapušais Jelgavas tehnikuma
audzēkņu radītais vides objekts
«Jelgava 755», kas izvietots uz
guļbūves tipa savienojumiem.
«Objekta tehniskā daļa ir veidota
komandas darbā. Pamatkonstrukcija tapa darbnīcā, un tas
ir aptuveni nedēļu ilgs darbs,»
stāsta J.Stankevičs.

Kā informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste
Inga Larina, pilsētai dāvinātās
skulptūras izvietotas Svētes
palienes pļavu atpūtas zonā,
kur tās iebetonētas blakus koka
laipām esošā Sniega ielas stāvlaukuma zaļajā zonā. Tur uzstādīti trīs darbi – koka sols ar tā
autoru parakstiem, tehnikuma

audzēkņu radītais vides objekts,
kā arī O.Krauzes darbs ar kokā
atveidotiem mīlniekiem: «Pirms
vairākiem gadiem šādu skulptūru radīju pie Ventas rumbas
Kuldīgā, kur tā atrodas joprojām.
Lai jauna un īpaša satikšanās
vieta pāriem būtu arī Jelgavā,
tapa skulptūras līdziniece, kas
turpmāk gaidīs koka laipu apmeklētājus.»

Jelgavu apmeklējuši vairāk vietējo tūristu
Emīls Rotgalvis

Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā (JRTC) apkopota statistika par 2020. gadu
tūrisma jomā Jelgavā. Pērn
līdz ar vairākkārt ieviestajiem epidemioloģiskās
drošības pasākumiem un
ierobežojumiem pandēmija būtiski ietekmējusi arī
tūrismu – lielākajai daļai
tūrisma objektu un iestāžu
krities apmeklējums, kā arī
par vairāk nekā ceturtdaļu
samazinājies ārvalstu tūristu skaits. Taču vasaras
sezona bijusi labvēlīga vietējai ceļošanai – par atpūtas iespējām mūsu pilsētā
aktīvāk interesējušies gan
viesi no citām Latvijas pilsētām, gan paši jelgavnieki.
Ārvalstu tūristu skaits Jelgavā
pērn samazinājies par 27 procentiem. Populārākās valstis, no
kurām ieradās viesi, joprojām bija
Lietuva un Igaunija, taču interese
bijusi arī no Vācijas, Krievijas un
pat tādām valstīm kā Brazīlija
un Dienvidāfrikas Republika.
Savukārt ceļotāju skaits no Latvijas pilsētām ir audzis – 2020.
gadā JRTC vērsušies par pieciem
procentiem vairāk vietējo tūristu.
«Vietējie tūristi vasaras sezonā
bijuši ļoti aktīvi – to apliecina saņemto informācijas pieprasījumu
skaits, kas no jūlija līdz oktobrim
pieauga par 36 procentiem. Visa
gada laikā saņemts 13 621 informācijas pieprasījums – 45 procen-

Foto: Ivars Veiliņš

Lielupes palienes
pļavas un skatu
tornis apmeklēts

96 770
reižu.

tos gadījumu informācija bijusi
nepieciešama tūristiem no visas
Latvijas, 30 procentos – ārzemju
viesiem, bet vēl ceturtdaļā gadījumu par tūrisma iespējām vēlējušies uzzināt jelgavnieki. Aktīvas
vasaras rādītājs ir arī pilsētas
tūrisma objektu apmeklējums,»
stāsta JRTC vadītāja Anda Iljina.
Apmeklētāko Jelgavas tūrisma
objektu augšgalā ar 96 770 apmeklējumiem, kas ir par diviem
procentiem vairāk nekā gadu
iepriekš, otro gadu pēc kārtas
ierindojas Lielupes palienes pļavas un skatu tornis. Otrajā vietā
ir Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa ekspozīcijas un
skatu laukums, kas 2020. gadā
apmeklēts 18 861 reizi jeb par
38 procentiem mazāk nekā 2019.
gadā. Savukārt trešajā vietā ierindojas «Karameļu darbn īca»
ar 11 000 viesiem, kas gan ir par
68 procentiem mazāk nekā gadu

iepriekš. Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā 2020.
gadā novērots apmeklētāju skaita
kritums par 55 procentiem (9576
apmeklētāji), Jelgavas pils muzejs
apmeklēts vairāk nekā 4300 reižu,
kas ir par 64 procentiem mazāk
nekā gadu iepriekš, Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija – 1259 reizes jeb
par 61 procentu mazāk nekā 2019.
gadā, savukārt Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs apmeklēts
par 68 procentiem mazāk, uzņemot 860 apmeklētājus.
Kā skaidro JRTC vadītāja, dati
labi parāda ieviesto ierobežojumu
ietekmi uz tūrisma nozari aizvadītajā gadā – nevarot apmeklēt
iestādes, cilvēki labprāt savu
brīvo laiku pavadījuši atpūtā
svaigā gaisā. Aktīvi apmeklēta ne
vien Pilssala, bet arī Pasta sala,
Langervaldes mežs, Lielupes
labā krasta promenāde un citas

brīvdabas vietas. Savukārt citu
tūrisma objektu, tostarp muzeju,
apmeklētību būtiski ietekmēja
pieņemtie ierobežojumi, kad atsevišķos periodos muzeji bija slēgti
apmeklētājiem.
A.Iljina uzsver, ka jaunā pieredze likusi un arvien liek domāt
radošāk – tas atspoguļojas arī
2020. gada jaunumos. Šajā laikā
izstrādāti 13 jauni tūrisma maršruti atpūtai Jelgavā un ārpus
tās, aizvadīti jauni ekskursiju
cikli, izmantoti jauni tehniskie
risinājumi, piemēram, QR kods
pie Jelgavas apskates objektiem,
piedāvājot tos iepazīt ar audiogida
palīdzību. Izvērsts arī piedāvājums atpūtai uz ūdens, un atklāta
jauna pastaigu vieta – Svētes
palienes pļavu laipas.
Aizvadītā gada rādītāji un gūtā
pieredze ļauj plānot arī turpmāko
darbu, kas, kā uzsver JRTC vadītāja, norit nepārtraukti: «Jau
šobrīd aptaujājam uzņēmējus
par to, kādi jaunumi sagaidāmi
šogad. Īpaši gatavojamies vasaras
sezonai, jo sadarbībā ar Zemgales
Tūrisma asociāciju top cikls «Nākamā pietura – Zemgale» ar mērķi
radīt saistošu piedāvājumu, kas
veicinātu ne tikai to, ka tūristi
atbrauc, bet arī to, ka viņi pārnakšņo pie mums. Daudz vairāk
akcentēsim brīvdabas ekskursijas,
kas arī būs mūsu pirmie jaunie
piedāvājumi. Ticu, ka cilvēki ir ļoti
noilgojušies pēc ceļošanas, taču
daudzi pret došanos uz ārzemēm
būs rezervēti un izvairīgi, kas
viennozīmīgi ir iespēja vietējam
tūrismam.»
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Jelgava pretendēs uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas nosaukumu
Emīls Rotgalvis

2027. gadā vienai Latvijas
pilsētai tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas
nosaukums, un uz to pretendēs arī Jelgava, 21. janvāra
Jelgavas domes sēdē apstiprināja deputāti. Tas nozīmē,
ka tiek uzsākts darbs gan
pie pieteikuma, gan ar to
saistītu plānu izstrādes, kā
arī šodien sākas iedzīvotāju
aptauja.

Pandas patīk daudziem šoreiz Kunfu
Panda no sniega uz kādas no Jelgavas
ielām. Pie mums pilsētā dzīvo radoši
Eiropas kultūras galvaspilsēta
cilvēki ieraugot šo biju tik priecīga
ir viena no zināmākajām Eiropas
iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt
kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā. Kā uzsver pašvaldības
TAUTAS DEJU
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
ANSAMBLIS «LIELUPE»
Buškevics, viens no galvenajiem pie@TDALIELUPE
teikuma nosacījumiem ir tā sasaiste
ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, tāpēc uzsākts darbs pie
Jelgavas pilsētas kultūras attīstības
programmas 2021.–2027. gadam.
Programmas izveide ir viens no
pirmajiem ieguvumiem dalībai iniciatīvā, jo, pat ja pilsēta cerēto statusu
neiegūst, tai būs izstrādāts mērķtiecīgs kultūras attīstības plāns. «Ierasti
Jau deviņpadsmito reizi norisinājās kon- plāns kultūras attīstībai ir iestrādāts
certs «Mēs mīlam dejā» – šogad NEPARAS- pilsētas attīstības stratēģijā, taču nu
TI! Katrs kolektīvs pirms divām nedēļām sākta jaunas programmas izstrāde,
izlozēja savu desmitgadi sākot no 20. kas nodrošinās kultūras attīstības
gadsimta 20. gadiem, un šis laika periods nepārtrauktību līdz 2027. gadam.
bija jāņem vērā, veidojot priekšnesumu. Programma aptvers arī mazāk
pētītas kultūras jomas, piemēram,
Koncerta video – mūsu facebook lapā!
radošās industrijas. Protams, tā tiks
integrēta kopējā pilsētas attīstības
stratēģijā,» skaidro M.Buškevics.
ĢEDERTA ELIASA
Pilsētai iegūstot Eiropas kultūras
JELGAVAS VĒSTURES
galvaspilsētas titulu, tā saņems paUN MĀKSLAS MUZEJS
pildu finansējumu kultūras projektu
@JELGAVASMUZEJS
un pasākumu organizēšanai, tiks veicināta reģionālā attīstība, ekonomika
un pilsētas atpazīstamība. Tāpat caur
kultūras procesiem tiks risinātas

sabiedrībai aktuālas problēmas, jo
pieteikuma izstrādē būtiska ir arī
iedzīvotāju iesaiste. Jau no šodienas
ikviens iedzīvotājs aicināts piedalīties
aptaujā, lai izteiktu savu veidokli
par Jelgavas kultūras programmas
attīstību līdz 2027. gadam, kā arī novērtētu līdzšinējo kultūras piedāvājumu pilsētā. Aptaujas dati palīdzēs
izstrādāt pēc iespējas visaptverošāku
un iedzīvotājiem saistošāku kultūras
attīstības programmu. Aptaujas
anketa līdz 3. martam pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv.
Kā uzsver M.Buškevics, lai arī tieši
darba grupa būs tā, kas izvērtēs Jelgavas priekšrocības titula iegūšanai,
jau var nosaukt atsevišķas mūsu
pilsētas stiprās puses, piemēram,
ģeogrāfiski izdevīgā atrašanās vieta
ērtai tūristu un transporta plūsmas
nodrošināšanai, pieredze starptautisku festivālu rīkošanā.

Komponistei Elgai Igenbergai – 100
Emīls Rotgalvis

Johans III Bernulli, brīnumbērns, matemātiķis, filozofs, astronoms, plaša profila
speciālists, 1772. gadā Prūsijas Karaliskās
akadēmijas uzdevumā apceļoja Eiropu.
Sīkāk par Bernulli ciemošanos Jelgavā un
Academia Petrina novērtējumu lasiet muzeja mājaslapā jvmm.lv sadaļā «Lasītava».

HOTEL «JELGAVA»
@HOTELJELGAVA.LV

Šomēnes Jelgavā dzimušajai
latviešu komponistei, pianistei un mūzikas pedagoģei
Elgai Igenbergai apritētu
100 gadu. Jelgavas pilsēta
komponistes jubileju godināja ar dziesmas «Tu un es»
pirmatskaņojumu jaunās
skaņās tieši E.Igenbergas
dzimšanas dienā – 10. februārī. Dziesma ir pirmais
ieskats koncertuzvedumā,
kas pirmizrādi piedzīvos šā
gada novembrī.
Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» mākslinieciskais vadītājs Sandis Kalniņš,
E.Igenberga ir vienīgā sieviete komponiste latviešu estrādes mākslas
aizsācēju plejādē, kuras radošo darbu

Ar pozitīvo ir jādalās! Jelgavniekiem un
pilsētas viesiem esam radījuši sniega
kompozīciju «Lācēns ar mammu».
Nāc ciemos un apskati pie viesnīcas «Jelgava». Skulptūras autors – SIA
KULK darbinieks Viktors Kravcovs

sarakstā ir vairāk nekā 300 skaņdarbu. Viņas dziesmas izpildīja tādi
mākslinieki kā Edgars Zveja, Arnolds
Liniņš, māsas Vambutes un citi, bet
sadarbībā ar aktrisi Veru Singajevsku
tapušas populāras dziesmas bērniem.
Maestro Raimonds Pauls savulaik
atzinis, ka E.Igenberga uzskatāma
par mūsu pazīstamās estrādes mūzikas aizsācēju, jo mūzikas aprindās
parādījusies mirkli pirms viņa.
E.Igenbergas sarakstītā dziesma
«Tu un es», ko savulaik dziedāja A.Liniņš, Aijas Vītoliņas un Normunda
Rutuļa versijā, piedaloties arī Jelgavas mūziķiem, pirmatskaņojumu
piedzīvoja 10. februārī, un tās ieraksts
joprojām pieejams pašvaldības iestādes «Kultūra» sociālajos tīklos.
Iestādes «Facebook» lapā un vietnē
kultura.jelgava.lv varēs sekot līdzi arī
aktuālajai informācijai par novembrī
gaidāmo koncertuzvedumu.

Piedalies aptaujā!

Līdz 3. martam mājaslapā www.jelgava.lv
ikviens iedzīvotājs aicināts piedalīties aptaujā,
lai izteiktu savu veidokli par Jelgavas kultūras
programmas attīstību līdz 2027. gadam, kā arī
novērtētu līdzšinējo kultūras piedāvājumu pilsētā.
Pieteikums pilsētas dalībai konkursā Kultūras ministrijā jāiesniedz
līdz 4. jūnijam. Jelgavas domes sēdē
nolemts, ka pašvaldības iestādei
«Kultūra» jāsagatavo un jāiesniedz
pieteikums apstiprināšanai domē līdz
30. aprīlim. Tāpat iestādei jāorganizē
attīstības programmas izstrāde, kas
jāpabeidz līdz aprīļa nogalei.
Eiropas kultūras galvaspilsētas
titula Latvijā ieguvējs tiks paziņots
2022. gadā, un uz šo nosaukumu

pretendē arī citas pilsētas, tostarp
Liepāja, Jūrmala un Daugavpils. Šī
būs otrā reize, kad tituls tiks piešķirts
kādai Latvijas pilsētai – 2014. gadā to
ieguva Rīga, un, kā piebilst M.Buškevics, galvaspilsētas pieredze palīdzēs
arī Jelgavas pieteikuma izstrādē.
Līdztekus Latvijai 2027. gadā šo
titulu saņems arī viena Portugāles
pilsēta, un jau tiek izskatītas iespējas veidot sadarbību ar Faro pilsētu
Portugālē.

Izsludina fotokonkursu
«Jelgava 2021»
Emīls Rotgalvis

Pašvaldības iestāde
«Kultūra» izsludinājusi
fotokonkursu «Jelgava
2021». Darbus var iesniegt līdz 7. maijam.
«Fotokonkurss atgriežas pie
ierastās koncepcijas, no kuras
pagājušajā gadā nedaudz atkāpāmies. Šajā reizē dalībnieki
atkal darbus var pieteikt dažādās kategorijās un pretendēt
uz naudas balvu, taču vienu
būtisku izmaiņu esam veikuši
– iesniegtās fotogrāfijas nevērtēs žūrija. Tās tiks ievietotas
sociālajā tīklā «Facebook», un
balsotāji būs paši jelgavnieki,
kuri savas simpātijas varēs izrādīt ar «patīk» atzīmēm,» stāsta
iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune. Viņš piebilst, ka
darbu iesniegšana norisinās līdz
maijam, tāpēc balsošana notiks
tieši Jelgavas pilsētas svētku
mēnesī.
Fotokonkursā drīkst piedalīties ikviens fotogrāfs, iesniedzot

darbus trijās kategorijās: «Kas
notiek Jelgavā», «Portrets» un
«Radošie meklējumi», parādot
mūsu pilsētas dažādās šķautnes,
cilvēkus un, iespējams, vēl neredzētas vietas.
Fotogrāfijām jābūt augstā
tehniskā kvalitātē un ne senākām par 2020. gadu. Tās tiks
publicētas iestādes «Kultūra»
lapā «Facebook», un uzvarētāji
tiks noteikti, saskaitot kopā
«patīk» atzīmes pie visiem viena
autora iesniegtajiem darbiem
konkrētajā kategorijā. Papildu
informācija par darbu noformēšanu un tehniskajām prasībām
pieejama nolikumā, kas publicēts
mājaslapā kultura.jelgava.lv,
sadaļā «Nolikumi».
Labākie darbi tiks eksponēti
Jelgavas pilsētas svētku laikā,
izmantoti ceļojošajai fotoizstādei
Jelgavas sadraudzības pilsētās,
kā arī informatīvo un reprezentatīvo materiālu par Jelgavu
sagatavošanai. Kopējais balvu
fonds ir 1500 eiro, un tas tiks
sadalīts starp labākajiem trīs
kategoriju autoriem.

