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Uzlabo videonovērošanas
kvalitāti pilsētā
Foto: Ivars Veiliņš

VUGD sāks iedzīvotāju
aptauju par ugunsdrošību
 Ritma Gaidamoviča

gan daudzstāvu dzīvojamajām
mājām. Konkrēts skaits, cik
Lai sekmētu ugunsiedzīvotāju Jelgavā plānots
drošības uzlabošanos,
aptaujāt, nav noteikts, un katValsts ugunsdzēsības
ra aptauja jeb konsultācija ir
un glābšanas dienesta
individuāla un var ilgt no pāris
(VUGD) amatpersominūtēm līdz pat stundai un
nas veiks iedzīvotāju
ilgāk. Plānots, ka VUGD amataptauju un konsulpersonas, lai varētu aptvert
tēs par ugunsdrošību
maksimāli plašu cilvēku loku,
dzīvesvietā. Jelgavā
aptauju veiks no piektdienas
aptaujāšana sāksies
līdz svētdienai – tas ir laiks, kad
9. augustā, un tā
iedzīvotāji vairāk ir savos mānoritēs piektdienās,
jokļos,» stāsta VUGD pārstāve
sestdienās un svētInta Palkavniece, norādot, ka
dienās. VUGD uzsver,
mājas, kurās aptaujās iedzīvoka amatpersonas būs
tājus, tiks noteiktas pēc izvēles
dienesta formastērpā
principa. Iedzīvotāju aptaujāun uzrādīs dienesta
šana noritēs līdz 31. oktobrim.
apliecību.
VUGD pārstāve akcentē, ka,
ierodoties veikt aptauju, dienes«Sākot no 9. augusta, VUGD ta amatpersonas būs formastēramatpersonas dosies pie jelgav- pā un uzrādīs dienesta apliecību.
Turpinājums 3.lpp.
niekiem gan uz privātmājām,

Tuvojas trešais NĪN
nomaksas termiņš
 Ilze Knusle

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas
centrā (POIC) noslēgumam tuvojas projekts,
kura gaitā pilnveidota
civilās aizsardzības sistēma un uzlabota centra
darba vide. POIC ēkā
veikti remontdarbi, un
vienā telpā ir apvienots
POIC zvanu kontaktcentrs un Pašvaldības
policijas videonovērošanas centrs. Savukārt,
lai izmēģinātu attālinātas namu pārvaldības
iespējas, POIC ēkā uzstādītas viedās tehnoloģijas, kas ļauj attālināti
uzraudzīt iekšējo un
ārējo infrastruktūru,
un veikti virkne citu
uzlabojumu.
«POIC strādā jau deviņus gadus, un būtiski uzlabojumi mūsu
telpās līdz šim nebija piedzīvoti.
Līdz ar Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes pārcelšanos uz
citu vietu iestāde varēja paplašināties, uzlabojot darba organizāciju,»
stāsta POIC vadītājs Gints Reinsons. Īstenojot Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu
«Civilās aizsardzības sistēmas
pilnveidošana Jelgavas un Šauļu
pilsētās (C-System)», POIC ēkā

izremontētas iekštelpas, izbūvēti
iekšējie inženiertīkli un signalizācija, videonovērošanas tīkls, datu
pārraides tīkls, apsardzes sistēma,
piekļuves kontrole, vizuālās informācijas un audio sistēmas, kā arī
ēkas ārējie inženiertīkli.
Viena no būtiskākajām pārmaiņām, lai uzlabotu komunikāciju
un notiktu ātrāka informācijas
apmaiņa gan ikdienas darbā, gan
arī ārkārtas situācijās, – vienā
telpā ir apvienots Pašvaldības
policijas videonovērošanas centrs
un POIC zvanu centrs, kas līdz šim
darbojās divās atsevišķās telpās.
Apvienotajā centrā uzstādīti jauni
videonovērošanas displeji, kuros
24 stundas diennaktī tiks sekots
līdzi informācijai no videonovērošanas kamerām pilsētā, kā arī
iegādāta jauna datortehnika.
«Telpā izvietoti astoņi ekrāni ar
iespēju pievienot vēl četrus. Ekrāni ir energoefektīvāki, un tajos
iespējams redzēt lielāku attēlu,
līdz ar to uzlabojas pilsētas videonovērošanas kvalitāte,» norāda
POIC Administratīvās nodaļas
vadītāja Linda Vēbere, piebilstot,
ka uzlabota arī POIC telpu apskaņošanas sistēma un ieviesti jauni
risinājumi zvanu centrā. Drošības
paaugstināšanas nolūkos ēkā un
pie tās uzstādītas 12 videonovērošanas kameras.
Ņemot vērā to, ka kontaktcentrā darbs ir jānodrošina 24 stundas diennaktī, darbinieki strādā
maiņās gan dienā, gan naktī, un

ir rasta iespēja uzlabot arī sadzīves
apstākļus. Telpās, kurās iepriekš
atradās videonovērošanas centrs
un dispečeri, izveidotas divas atpūtas telpas – atsevišķi Pašvaldības
policijas darbiniekiem un POIC
dispečeriem, izbūvētas dušas un
virtuve.
Pilnveidojot civilās aizsardzības
sistēmu, tehnoloģiski uzlabota
sēžu zāles tehniskā bāze, iegādāta arī protokolēšanas sistēma.
Civilās aizsardzības sistēmas nodrošinājumam arī projektēts un
pēc pasūtījuma izgatavots Latvijā
pirmais un pagaidām vienīgais
mobilais datu pārraides punkts,
kas nodrošina pilnvērtīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanas
iespēju ārkārtējos gadījumos
lauka apstākļos ar iespēju veikt
jebkādu datu pārraidi no notikuma vietas uz civilās aizsardzības
komisijas sēžu zāli, tajā skaitā
videostraumēšanu no bezpilota
lidaparāta.
Ikdienas darbā arvien vairāk
izmantojot tehnoloģiju sniegtās
iespējas un kļūstot viedākiem,
POIC ēkā šobrīd ir uzstādīti vairāki sensori, lai attālināti uzraudzītu
ēkas iekšējo un ārējo infrastruktūru. «Šis ir pilotprojekts, domājot
par attālinātu pašvaldības namu
uzraudzību nākotnē. Mūsu ēkā
ir uzstādīti sensori, ar kuru starpniecību tiek mērīta temperatūra,
gaisa kvalitāte, mitrums, attālināti konstatētas arī problēmas. No
sensoru tīkla saņemtā informācija

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

ļauj saprast, cik liels ir resursu patēriņš, lai domātu par to, kā varam
to ekonomēt,» stāsta G.Reinsons.
L.Vēbere piebilst, ka projekta
gaitā arī uzlabota Jelgavas pilsētas
interaktīvā karte vietnē karte.
jelgava.lv, kas iedzīvotājiem ļauj
daudz ērtāk komunicēt ar pašvaldību par pamanītajām nepilnībām vai bojājumiem pilsētvidē,
sekot līdzi plūdu apdraudējuma
iespējamībai, pārlūkot satiksmes
ierobežojumus un to apbraucamos
ceļus, kā arī pieteikties iedzīvotāju
agrīnai apziņošanai ārkārtējās
situācijās. Agrīnā brīdināšana nozīmē mērķtiecīgu un nekavējoties
veicamu iedzīvotāju informēšanu
ar īsziņas vai e-pasta starpniecību
par katastrofu vai katastrofas
draudiem un nepieciešamo rīcību,
kura ir attiecināma uz pieteikto
objektu.
L.Vēbere norāda, ka projekts noslēgsies 30. septembrī un līdz tam
vēl paredzēts veikt ēkas rezerves
elektroenerģijas nodrošinājuma
attālinātas vadības un pārraudzības sistēmas uzstādīšanu, kā
arī īstenot informatīvo kampaņu
Jelgavas iedzīvotājiem, lai stāstītu
par POIC darbu un sniegto atbalstu iedzīvotājiem.
Kopējais budžets projekta realizācijai ir 448 480,36 eiro, tostarp
250 094,73 eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,
14 711,46 eiro valsts budžeta dotācija un 183 674,17 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

63048800
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15. augustā ir trešais
šā gada nekustamā
īpašuma nodokļa
(NĪN) nomaksas termiņš. «No gada sākuma līdz 31. jūlijam NĪN
kopumā bija iekasēts
2,7 miljoni eiro, kas ir
73 procenti no šogad
plānotā,» informē
Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs, norādot,
ka pērn ap šo laiku
izpilde bija līdzīga.
Šogad vēl atlikuši divi NĪN
nomaksas termiņi: 15. augusts
un 15. novembris. Tie ir aktuāli iedzīvotājiem, kuri par savu
Jelgavā esošo īpašumu NĪN nav
samaksājuši avansā līdz pirmajam vai otrajam maksājuma
termiņam, kas bija attiecīgi 1.
aprīlī un 15. maijā.
Jāatgādina, ka līdz nākamā
gada beigām «PNB bankas»
Jelgavas filiālē Katoļu ielā 18
fiziska persona NĪN var samaksāt bez komisijas maksas,
norēķinoties skaidrā naudā.
Tāpat komisijas maksa par
NĪN netiek piemērota SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos.
Nomaksāt NĪN iespējams arī
jebkurā bankā, internetbankā,
rūpīgi pārliecinoties par konta
atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu, kā arī maksājuma
mērķī precīzi norādot nodokļa

maksātāja personīgā konta
numuru par zemi un ēkām,
īpašuma adresi vai kadastra
numuru, par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv – tur pieejami
pašvaldības banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija.
Vienlaikus šajos portālos nodokļa maksātāji var pieteikties,
lai atgādinājumu par NĪN
samaksas termiņa tuvošanos
saņemtu savā e-pastā, bet no
portāla www.epakalpojumi.
lv atgādinājumu iespējams
saņemt arī mobilajā tālrunī
īsziņas veidā.
Saskaņā ar likumu «Par
nekustamā īpašuma nodokli»
šā gada trešais NĪN maksāšanas termiņš ir 15. augusts,
bet pēdējais – 15. novembris.
Ja maksājums līdz paredzētajam termiņam nav veikts,
likumā noteiktajā kārtībā tiek
aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti no nenomaksātās summas par katru
nokavējuma dienu. Noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli un
nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam «Par nodokļiem un
nodevām» un Administratīvā
procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu
izpildes kārtībai. Pirms piedziņas uzsākšanas personai tiek
nosūtīts brīdinājums; ja tajā paredzētajā laikā un apmērā NĪN
netiek samaksāts, lēmums tiek
nodots piedziņai zvērinātam
tiesu izpildītājam.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Jelgavā, 2019. gada 25. aprīlī (prot. Nr.5, 3. p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 25. APRĪĻA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.19-10
«PAR SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1.–4. punktu un 6. panta piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes
un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes, tajā skaitā brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču un/vai centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā (turpmāk – Pakalpojumu līgums) ietveramos
noteikumus, tajā skaitā Pakalpojumu līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā un decentralizētām
ūdenssaimniecības sistēmām.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. Objekts – ēkas un būves, kam ir nodrošināta iespēja pieslēgties vai kas ir pieslēgtas pie centralizētajām
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām;
3.2. Pakalpojumu sniedzējs – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Jelgavas pilsētā;
3.3. Pakalpojumu lietotājs – Objekta īpašnieks vai valdītājs, kurš saņem ūdenssaimniecības pakalpojumus,
pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu;
3.4. Pakalpojumu līgums – ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas, uzskaites un norēķinu kārtību,
apkalpošanas robežām, kā arī abu pušu tiesībām un pienākumiem;
3.5. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā
norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra līgumslēdzēja puse.
4. Citi Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un
normatīvajos aktos, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
2. Kārtība, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
5. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs tehnisko noteikumu saņemšanai iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (turpmāk – Pieprasījums).
6. Ja nekustamajā īpašumā tiek veikta vai ir plānota saimnieciskā darbība, tad papildus Noteikumu 5. punktā
norādītājiem dokumentiem Pieprasījumam pievieno ražošanas procesa aprakstu, tai skaitā aprakstu par procesā pielietojamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kuri var tikt novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
7. Pakalpojumu sniedzējs, izsniedzot tehniskos noteikumus, nepieciešamības gadījumā nosaka novadāmo
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas aprīkojumu.
8. Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 (divus) gadus no to izsniegšanas dienas.
9. Objekta pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmām nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādātu
būvniecības ieceres dokumentāciju.
10. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienu būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru pēc
tās saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju elektroniskā veidā rediģējamo failu formātā iesniedz Pakalpojumu
sniedzējam.
11. Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgšanu centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām veic Pakalpojumu sniedzējs vai cits licencēts komersants Pakalpojumu sniedzēja pārstāvja
uzraudzībā.
12. Visām no jauna izbūvētām vai pārbūvētām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām pirms nodošanas
ekspluatācijā veic pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes tiek veiktas par Objekta būvniecības ierosinātāja līdzekļiem, pārbaužu rezultātus iesniedz Pakalpojumu sniedzējam, kurš izdod atzinumu par
Objekta gatavību ekspluatācijai. Atzinuma saņemšanai Pakalpojumu sniedzējam iesniedz šādus dokumentus:
12.1. ūdensvada pievadiem un kanalizācijas tīklu izvadiem – izpildzīmējumu;
12.2. ūdensvada tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), segto darbu aktus, ūdensvada
hidrauliskās pārbaudes aktu, ūdensvada dezinfekcijas aktu, Veselības inspekcijas atzinumu par testēšanas pārskatu, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes aktu;
12.3. kanalizācijas tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), segto darbu aktus,
iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju. Pašteces sistēmai – cauruļvadu TV inspekcijas
atskaiti, spiedvadiem – sistēmas hidrauliskās pārbaudes aktu;
12.4. ūdensapgādes un/vai kanalizācijas būvēm – inženierbūves izpildmērījuma plānu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), stāvu plānu vai telpu grupas plānu, būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu un speciālo
sistēmu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.
13. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam izbūvēt komerc
uzskaites mēraparāta mezglu uz ūdensvada tīklu ievadiem telpās, kurās gaisa temperatūra nav zemāka par
+5 °C, ērti un brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, ne tālāk kā 2 m no ēkas ārsienas.
3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
aizsardzības un lietošanas prasības
3.1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzības prasības
14. Minimālais ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā pie ievada būvē zemes virsas līmenī maksimālā
ūdens patēriņa laikā ir 0,26 MPa.
15. Ir aizliegts:
15.1. novietot celtniecības materiālus un citus priekšmetus uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, armatūrām,
skatakām un ugunsdzēsības hidrantiem;
15.2. būvēt būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, stādīt kokus ūdensvada un kanalizācijas tīklu
ekspluatācijas aizsargjoslās;
15.3. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt darbus Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā
esošajos ūdensvada un kanalizācijas tīklos un būvēs, tajā skaitā atvērt Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un
kanalizācijas tīklu aku, kameru un skataku vākus;
15.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt ūdensvada aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
15.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu;
15.6. iztukšot asenizācijas mucas (tilpnes), kā arī izmest atkritumus vai citus priekšmetus centralizētās
kanalizācijas tīklu skatakās;
15.7. patvaļīgi novadīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, nokrišņu ūdeņus un gruntsūdeņus
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
15.8. izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla;
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15.9. apvienot lokālo un centralizēto ūdensapgādes sistēmu (tām jābūt nodalītām ar «gaisa spraugu»);
15.10. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju noņemt Pakalpojumu sniedzēja uzliktu plombu.
16. Objektos, kuros nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, ūdens patēriņu nosaka atbilstoši Noteikumu
1. pielikumam.
17. Pakalpojumu sniedzējs sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātu Pakalpojumu lietotāja piederības robežā esošajās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmās.
18. Pakalpojumu sniedzējs par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānota remonta laikā informē Pakalpojumu lietotāju ne vēlāk kā trīs diennaktis iepriekš.
19. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja
Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli ir bojāti.
20. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju, tajā skaitā tam par saviem līdzekļiem ir jālikvidē jebkuras noplūdes,
kas radušās tā īpašumā vai valdījumā esošajā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmā.
21. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par savā
īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu noplūdēm.
22. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam Pakalpojumu sniedzējam jāsniedz pieprasītā informācija par
nekustamā īpašuma ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām, nepieciešamības gadījumā tās uzrādot dabā.
23. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objekts atrodas Jelgavas pilsētas applūstošā teritorijā un tas ir
pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas izvadā ir jāizbūvē pretvārsts.
24. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana,
pārtikas produktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos
notekūdeņos ir tauki, ir jāizbūvē tauku uztvērēji.
3.2. Ugunsdzēsības sistēmas, to lietošanas un aizsardzības prasības
25. Būvprojektos ūdensvada tīklu aprīkojumā jāparedz virszemes tipa ugunsdzēsības hidranti.
26. Ūdeni no ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atļauts lietot tikai ugunsdzēsības vajadzībām.
27. Ja Objektā ir ugunsdzēsības sistēma, tad Pakalpojumu sniedzējs noplombē aizbīdni aizvērtā stāvoklī uz
apvadlīnijas ugunsdzēsības vajadzībām.
28. Noņemt plombu no ugunsdzēsības sistēmas apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai ugunsgrēka gadījumā, kā arī
pārbaudot sistēmu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
29. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi vai ūdens lietošanu no iekšējās ugunsdzēsības sistēmas ugunsdzēsības vajadzībām un jāvienojas
ar Pakalpojumu sniedzēju par apvadlīnijas aizbīdņa noplombēšanas laiku.
3.3. Ūdens brīvkrāni, to lietošanas un aizsardzības prasības
30. Ir aizliegts ūdens brīvkrānam pievienot cauruļvadus, tā tuvumā mazgāt veļu, automašīnas, traukus,
mājdzīvniekus un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām.
31. Ūdens brīvkrāna uzstādīšana ir jāsaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju.
32. Ūdens brīvkrāns ir jāaprīko ar komercuzskaites mezglu.
33. Pakalpojumu lietotāja patērēto ūdens daudzumu no ūdens brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem vai ūdens patēriņa normas atbilstoši Noteikumu 1. pielikumam.
3.4. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt:
34.1. vielas, kuru piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz Noteikumu 2. pielikumā noteiktās maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas;
34.2. vielas, kas izraisa tīklu aizsērēšanu (cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, kaļķi, smiltis, ģipsi, grunti,
eļļas, taukus, metāla skaidas, koka skaidas un citas vielas);
34.3. nesasmalcinātus pārtikas un/vai ražošanas atkritumus, lokālo attīrīšanas ietaišu nosēdumus un/vai
dūņas, koncentrētus šķīdumus, krāsvielu šķīdumus un citas tamlīdzīgas vielas;
34.4. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus;
34.5. farmaceitiskas vielas, indīgas gāzes, radioaktīvās vielas, degošus piemaisījumus un/vai izšķīdinātas gāzveida
vielas, kas var veicināt uzliesmojošu un/vai sprāgstošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
34.6. skābes un/vai citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
34.7. citas normatīvajos aktos definētās prioritārās, bīstamās un/vai kaitīgās vielas;
34.8. ražošanas notekūdeņus, kuru temperatūra pārsniedz +40 °C;
34.9. ražošanas notekūdeņus, kuru vides pH ir mazāks par 6,5 un ir lielāks par 8,5.
35. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja
Pakalpojumu lietotājs neievēro Noteikumu 34. punktā minētos nosacījumus un starp pusēm nav atrunāti citādi
notekūdeņu pieņemšanas nosacījumi.
36. Pakalpojumu lietotājam tehnoloģisku avāriju gadījumā ir pienākums nekavējoties ziņot Pakalpojumu
sniedzējam par iespējamu paaugstināta piesārņojuma koncentrāciju novadāmajos notekūdeņos.

līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojumu līguma slēdzējs:
44.1. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma 1 (viena) mēneša laikā nav iesniedzis pieprasīto informāciju
un dokumentus;
44.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
44.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām.
45. Pakalpojumu līgumu groza:
45.1. normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojumu līguma noteikumus;
45.2. ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojumu līgumā iekļauto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmu tīklu apkalpošanas robežu;
45.3. citos gadījumos, abām līgumslēdzēju pusēm par to rakstiski vienojoties.
46. Ja Pakalpojumu līguma grozījumi ir apjomīgi, Pakalpojumu lietotājs ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz jaunu
Pakalpojumu līgumu.
47. Pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja:
47.1. līgumslēdzējas puses izbeidz Pakalpojumu līgumu, savstarpēji vienojoties;
47.2. Pakalpojumu līgumu tajā noteiktajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu lietotājs;
47.3. mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
47.4. mainās pilnvarotā persona un līgumslēdzējas puses nevienojas par veicamajām izmaiņām Pakalpojumu
līgumā;
47.5. Noteikumu 45.1. un 45.2. apakšpunktā vai 46. punktā minētajos gadījumos Pakalpojumu lietotājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja neparaksta Pakalpojumu
sniedzēja sagatavotos Pakalpojumu līguma grozījumus vai Pakalpojumu līgumu.

4. Pakalpojumu līgumā ietveramie noteikumi, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
37. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, lai kļūtu par Pakalpojumu lietotāju, ir jānoslēdz Pakalpojumu
līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
38. Fiziskai vai juridiskai personai, kļūstot par Objekta, kuram tiek sniegti ūdenssaimniecības pakalpojumi,
īpašnieku vai valdītāju, 5 (piecu) darba dienu laikā no īpašuma vai valdījuma tiesību iegūšanas brīža Pakalpojumu
sniedzējam jāiesniedz nodošanas-pieņemšanas akta kopija, kurā tiek fiksēts komercuzskaites mēraparāta
rādījums, iesniegums par Objekta atslēgšanu no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas
vai jānoslēdz Pakalpojumu līgums Noteikumos noteiktajā kārtībā.
39. Pakalpojumu līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
39.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
39.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pieņemtu dzīvokļu īpašnieku lēmumu, pilnvarojot vienu personu;
39.3. būvuzņēmējs, kas, pamatojoties uz noslēgto būvniecības līgumu ar pasūtītāju, veic būvdarbus nekustamajā īpašumā.
40. Pakalpojumu līguma slēdzējs, lai noslēgtu Pakalpojumu līgumu, Pakalpojumu sniedzējam uzrāda personu
apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
40.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību;
40.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu/izrakstu no līguma vai dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu par Pakalpojumu līguma slēgšanu;
40.3. dokumentu, kas apliecina personas tiesības parakstīt Pakalpojumu līgumu, ja Pakalpojumu līgumu
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja vārdā paraksta cita persona.
41. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu līguma slēdzējam iesniegt
papildu dokumentus vai papildu informāciju.
42. Ja Pakalpojumu lietotājs nav norēķinājies pilnā apmērā par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un Pakalpojumu lietotājs vēlas noslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu
saņemšanu citā tam piederošā vai valdījumā esošā nekustamajā īpašumā, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:
42.1. pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu;
42.2. neslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu, kamēr Pakalpojumu lietotājs nav samaksājis parādu.
43. Pakalpojumu līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam jāiekļauj:
43.1. notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) shematiskais novietojums, ja tas nepieciešams;
43.2. Pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts.
44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojumu

2. pielikums
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5. Administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu
48. Par Noteikumos noteikto prasību pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības,
izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu:
48.1. fiziskām personām līdz 350,00 eiro;
48.2. juridiskām personām līdz 1400,00 eiro.
49. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas amatpersonas.
50. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata Jelgavas pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.
51. Administratīvais sods par Noteikumu neievērošanu neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu
un ievērot Noteikumus.
6. Noslēguma jautājumi
52. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana, pārtikas produktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā
novadāmajos notekūdeņos ir tauki un kanalizācijas sistēmā nav izbūvēti tauku uztvērēji, tie jāizbūvē 1 (viena)
gada laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.
53. Pakalpojumu lietotājam, ja lietus notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā, 5
(piecu) gadu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas ir jāveic izvada pārbūve un jauna pievada izbūve lietus
notekūdeņu novadīšanai Jelgavas pilsētas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.19-10
ŪDENS PATĒRIŅA NORMA VIENAM IEDZĪVOTĀJAM JELGAVAS PILSĒTĀ
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens
patēriņa norma
(litri diennaktī)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un
215
karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām)
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kana150
lizāciju un karstā ūdens apgādi
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez
90
vannām un dušām)
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju
33
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PIESĀRŅOJOŠO VIELU PIEĻAUJAMĀS KONCENTRĀCIJAS JELGAVAS PILSĒTAS
CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ NOVADĀMAJOS RAŽOŠANAS NOTEKŪDEŅOS
Piesārņojošā viela
Suspendētās vielas
Kopējās izšķīdušās cietās vielas
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Kopējais slāpekļa saturs
Kopējais fosfora saturs
Tauki
Naftas produkti
Sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV)
Fenoli
Kopējais hroma saturs
Niķelis
Cinks
Varš
Svins
Kadmijs
Dzīvsudrabs
Sulfīdi

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
(MPK) mg/l
500.00
1100.00
525.00
700.00
40.00
7.00
30.00
4.00
4.00
0.10
0.50
0.10
0.30
0.50
0.10
0.1
0.01
1.0

* Ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas vietās un
nav klasificējami kā sadzīves notekūdeņi vai lietus notekūdeņi.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 25. APRĪĻA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.19-10 «PAR SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTĀ»
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1. Nepieciešamību izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus «Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā» (turpmāk –
Noteikumi) nosaka šādi normatīvie akti:
1.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma (turpmāk – Likums) 6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3.
un 4. punkts un 6. panta piektā daļa;
1.1.2. Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 «Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu» (turpmāk – MK noteikumi Nr.174) 5. punkts.
1.2. Noteikumi nosaka:
1.2.1. kārtību, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgtas centralizētajai
ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2.2. centralizētās ūdensapgādes, tajā skaitā brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču un/vai centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības, prasības notekūdeņu
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
1.2.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā ietveramos noteikumus, tajā skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.2.4. administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2.1. Pastāvošais tiesiskais regulējums nosaka vispārīgās prasības ūdenssaimniecības jomā, bet viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā
administratīvajā teritorijā, kas dod pašvaldībai pilnvarojumu, ņemot vērā savu specifisko situāciju ūdenssaimniecības jomā, paredzēt papildu nosacījumus gan nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gan šo sistēmu ekspluatācijai, lietošanai un
aizsardzībai, tai skaitā prasības centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvam.
2.2. Nosakot piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas Jelgavas pilsētas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā novadāmajos notekūdeņos, ir ņemts vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Jelgavas ūdens» izvērtējums par centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasībām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēto jaudu un
tehnoloģisko procesu, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas,
nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku un tādējādi veicinot dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jelgavas pilsētā, tie precizē
prasības par ūdenssaimniecības būvju pievienošanu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tie nosaka prasības novadāmo notekūdeņu piesārņojumam,
kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā ieveramos nosacījumus, tā noslēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtību. Noteikumos ietverto prasību ievērošana veicinās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kvalitāti un vides aizsardzību Jelgavas pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas.
6. Informācija par konsultācijām
6.1. Saistošie noteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas izstrādāto dokumentu «Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Jauno akumulācijas
tvertni plāno
izmantot jau šoruden
Foto: Raitis Supe

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Institūta ielā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere divu
āra bērzu ciršanai Institūta ielā 4, Jelgavā.

Publiskā apspriešana notiek no 08.08.2019. līdz 21.08.2019. (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē
(tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība»/«Publiskā apspriešana koku ciršanai».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

GALVENĀ SPECIĀLISTA IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS AMATU

Darba alga: 1082 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).
Darba vieta: Svētes iela 22, Jelgava.
Iesniedzamie dokumenti:
• dzīves un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
• motivēta pieteikuma vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumenti iesniedzami elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) pa e-pastu
izglitiba@izglitiba.jelgava.lv vai personīgi Jelgavas pašvaldības iestādē «Jelgavas izglītības pārvalde» Svētes ielā 22, Jelgavā, 204. kabinetā, darba dienās no plkst.8 līdz 17, izņemot pirmdienas
– no plkst.8 līdz 19 – un piektdienas – no plkst.8 līdz 14.30, pārtraukums no plkst.12 līdz 13,
slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciālista izglītības jautājumos
amata konkursam» līdz 12. augustam (ieskaitot). Papildu informācija – pa tālruni 63012461.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK, 13. pantu,
informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu
šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Jelgavas izglītības pārvalde». Papildu informāciju par personas datu apstrādi Jelgavas pilsētas
pašvaldībā var iegūt Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē.

Lai padarītu drošāku centralizēto siltumapgādi pilsētā, uzņēmums «Fortum» savā teritorijā
Rūpniecības ielā līdzās biokoģenerācijas stacijai būvē siltuma akumulācijas tvertni. To ceļ no
apakšas uz augšu – kad tiek piemetināta kārtējā kārta, tvertne tiek pacelta uz augšu. Šobrīd
sametinātas desmit kārtas, bet atlikušas vēl trīs. Darbus plānots pabeigt augusta nogalē. Tad
tiks veiktas hidrostatiskās pārbaudes, lai jau šoruden tvertni varētu sākt izmantot.
 Ilze Knusle

Aprises ieguvusi un pa gabalu jau pamanāma cilindra veida siltumenerģijas akumulācijas tvertne,
ko līdzās biokoģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā
būvē Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums «Fortum». «Augustā plānots pabeigt tvertnes būvdarbus un veikt hidrostatiskās pārbaudes,
lai jau šoruden to varētu izmantot. Tieši pavasarī
un rudenī, kad ir krasa atšķirība starp āra temperatūru dienā un naktī, šādai akumulācijas tvertnei
ir visracionālākais pielietojums, jo ļauj nodrošināt
karstā ūdens un siltuma piegādi, darbinot staciju
efektīvākā režīmā,» skaidro uzņēmuma pārstāvis
Ingus Kaprāns.
Siltumenerģijas akumulācijas tvertne būs cilindra
formā ar konusveida jumtu.
Rezervuāra diametrs – 16
metri, augstums – 25,75 metri.
Tvertnes tilpums paredzēts
5000 kubikmetru, un tajā tiks
iepildīts speciāli sagatavots
siltumtīklu ūdens, kas tiks uzsildīts un izmantots apkures un
karstā ūdens nodrošināšanai
brīžos, kad pieprasījums pēc
siltumenerģijas ir augsts, bet
pēc elektroenerģijas – zems:
pārsvarā naktīs apkures sezonas laikā. Tvertne tiek būvēta
no apakšas uz augšu – katra
nākamā kārta tiek piemetināta
apakšā, un tad tvertne pacelta
uz augšu. Šobrīd ir uzbūvētas
desmit kārtas, atlikušas vēl
trīs. «Pēc tam tvertni piepildīsim ar ūdeni, lai veiktu hidrostatiskās pārbaudes. Tas ir

būtiski, jo šajā tvertnē ietilpst
liels ūdens daudzums – gandrīz
70 procenti no visos pilsētas
siltumtīklos esošā ūdens,»
norāda I.Kaprāns. Kad tvertne
būs pārbaudīta, tai tiks uzlikta
izolācija, bet pēc tam tvertni
apšūs ar metāla loksnēm, kuru
krāsojums paredzēts tumšās un
gaišās horizontālās joslās, izmantojot tos pašus toņus, kas ir
koģenerācijas stacijas fasādēm.
Jāuzsver, ka visas iekārtas, kas
potenciāli varētu radīt troksni,
tiks izvietotas koģenerācijas
stacijas turbīnas ēkā.
Pēc siltumenerģijas akumulācijas tvertnes izbūves jelgavnieki iegūs modernāku un efektīvāku siltumapgādes sistēmu,
kas nodrošinās stabilāku un
drošāku siltumenerģijas piegādi
– siltumenerģijas akumulācijas
iekārta arī palielinās centralizē-

tās siltumapgādes sistēmas drošību, jo noplūdes gadījumā
būs ūdens, ko operatīvi ielaist
tīklos, neapstādinot sistēmu
un nepārtraucot siltumapgādi.
Līdz ar šādas tvertnes uzbūvēšanu ilgtermiņā samazināsies
arī kurināmā, elektroenerģijas
un ūdens patēriņš, kas savukārt pozitīvi ietekmēs vidi un
palielinās koģenerācijas stacijas
efektivitāti, samazinot kaitīgo
vielu emisijas un ražošanas
izmaksas.
Uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa skaidro, ka iecere uzstādīt
siltumenerģijas akumulācijas
iekārtu bija, jau plānojot Jelgavas
biomasas koģenerācijas stacijas
būvniecību, – šāda iecere bija arī
Jelgavas stacijas dvīņu projektā
Jervenpē, Somijā. Tomēr ekonomisku apsvērumu dēļ šāda
tvertne nevienā no abām stacijām
netika izbūvēta. Darbs pie Jelgavas siltumenerģijas akumulācijas
projekta atsākās 2016. gadā.
Saskaņā ar iepirkumu būvdarbus veic SIA «Industry
Service Partner». Akumulācijas tvertnes izbūves projekta
kopējās izmaksas ir apmēram
1,7 miljoni eiro, no kuriem 429
138 eiro ir Eiropas fondu līdz
finansējums. «Šobrīd Latvijā
šādu bezspiediena tvertņu vēl
nav – reizē ar mums tāda tiek
būvēta Salaspilī, un «Latvenergo» projektē šāda tipa tvertni
TEC2,» piebilst I.Kaprāns.

VUGD sāks iedzīvotāju aptauju par ugunsdrošību
No 1.lpp.

«Iedzīvotājam tiks uzdoti
apmēram 20 jautājumi par
ugunsdrošību un pareizu
rīcību ugunsgrēka gadījumā.
Vienlaikus tiks sniegtas konsultācijas par konkrētajam
cilvēkam aktuāliem jautājumiem,» tā I.Palkavniece, piebilstot: pērnā gada aptaujas
rezultāti liecina, ka vairumā
gadījumu iedzīvotāji zina,
kas jāpaveic, lai uzlabotu
ugunsdrošību, bet, ja pasākumu īstenošanā jāiegulda
finanšu līdzekļi, tad lielākoties tie netiek īstenoti.
Pēc VUGD datiem, 2018.

gadā valstī reģistrēti 9134
ugunsgrēki, kuros cieta 302
cilvēki, bet bojā gāja 81. No
visiem ugunsgrēkiem 2087
jeb gandrīz 23 procenti bija
izcēlušies dzīvojamajās mājās, kur vairumā gadījumu
degšanas platības bija nelielas un nepārsniedza vienu
kvadrātmetru, turklāt izcelšanās vieta visbiežāk bijusi
virtuve. Statistika liecina,
ka lielākajā daļā ugunsgrēku, kuros gāja bojā vai cieta
cilvēki, nebija uzstādīti dūmu
detektori, kas ar spalgu skaņu vēstī par sadūmojumu.
Pērn Jelgavā reģistrēti 253

 Jelgavas pašvaldības iestāde
«Kultūra» ražotājus, tirgotājus
un amatniekus aicina pieteikties 19. Vispārējo piena, maizes
un medus svētku gadatirgum,
kas Hercoga Jēkaba laukumā
notiks 31. augustā no pulksten
9 līdz 16. Svētku organizatori
gadatirgum aicina pieteikties
piena, maizes un medus produktu ražotājus, tirgotājus, kā
arī amatniekus, kuru ražojumi
izmantojami minēto produktu
pārstrādē, uzglabāšanā un servēšanā, savukārt svētku tēmai
neatbilstošas produkcijas tirgotāji
lūgti nepieteikties. Tāpat tirgotājiem ir iespēja pretendēt uz tirdzniecības vietu Pasta salā, kur 31.
augustā notiks sporta aktivitātes,
kā arī skvērā aiz kultūras nama,
kur risināsies labsajūtas festivāls
«ESI». Pieteikties gadatirgum Hercoga Jēkaba laukumā vai kādā no
citām tirdzniecības vietām var līdz
21. augustam vai kamēr ir brīvas
tirdzniecības vietas, aizpildot pieteikuma veidlapu interneta vietnē
festivali.jelgava.lv.

(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā:

(reģ.Nr.90000074738) aicina pieteikties uz vakanto

Galvenie pienākumi:
• pārraudzīt un analizēt pedagoģiskā procesa organizāciju Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs;
• sniegt metodisko atbalstu izglītības iestādēm kompetencēs balstīta mācību procesa pilnveidošanai;
• vērot mācību stundas, sniegt atgriezenisko saiti pedagogam un sniegt atzinumu izglītības
iestādes direktoram un/vai direktora vietniekam izglītības jomā;
• konsultēt izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus pedagoģiskā procesa organizēšanas un
nodrošināšanas jautājumos;
• vērtēt izglītības iestāžu iekšējo normatīvo dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem, pēc
nepieciešamības organizēt darba grupas dokumentu paraugu izstrādei un aktualizēšanai;
• veikt izpēti un analīzi izglītības jomā pilsētā;
• sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Īsi

Jelgavas Centra pamatskola

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas izglītības pārvalde»
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Prasības:
• profesionālās kvalifikācijas līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā (maģistra grāds);
• vēlama apgūta profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
• pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• zināšanas izglītības procesu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
• zināšanas izglītības satura un nozares attīstības jautājumos;
• vēlama pieredze projektu izstrādē un vadīšanā;
• zināšanas lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
• spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
• labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
• labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
• nevainojama reputācija, tolerance;
• prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, uzklausīt, risināt konfliktsituācijas, ievērot
konfidencialitāti;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta.

3

ugunsgrēki, bet šogad pirmajā pusgadā – 157.
«Nezināšana, neuzmanība, neapdomīga rīcība vai
pārgalvība joprojām izraisa
traģiskus ugunsgrēkus ar cietušiem vai bojāgājušiem, lai
gan daļu no ugunsnelaimēm
varēja savlaicīgi novērst, ja
vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības un mājoklī
uzstādīts dūmu detektors.
Lai ilgtermiņā pakāpeniski
samazinātu šādu ugunsgrēku izcelšanās iespējamību,
VUGD jau otro gadu dodas
pie cilvēkiem uz mājām, lai
viņus aptaujātu un kon-

sultētu, jo apzināmies, ka
negadījumu skaitu iespējams
samazināt tikai ar iedzīvotāju pašu iesaisti – zināšanām,
atbildīgu rīcību un ugunsdrošības prasību ievērošanu,»
skaidro VUGD priekšnieka
vietnieks pulkvežleitnants
Mārtiņš Baltmanis.
Jāuzsver, ka nākamā gada
1. janvārī spēkā stāsies nozīmīgas izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos, paredzot, ka
visos mājokļos – gan privātmājās, gan dzīvokļos – jābūt
uzstādītiem autonomiem
ugunsgrēka detektoriem, kas
reaģē uz dūmiem, bet privāt-

mājās papildus jānodrošina
arī ugunsdzēsības aparāts.
VUGD pārstāvji, kuri ieradīsies pie iedzīvotājiem veikt
aptauju, par gaidāmajām
izmaiņām varēs pastāstīt
vairāk.
VUGD norāda, ka dzīvoklī
jābūt uzstādītam vismaz vienam dūmu detektoram, bet
privātmājā tam jābūt katrā
ēkas stāvā. Pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa, par
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu var uzlikt naudas
sodu: fiziskajām personām no
30 līdz 280 eiro, bet juridiskajām – no 280 līdz 1400 eiro.

• divus latviešu valodas, literatūras skolotājus (pilna slodze),
• divus matemātikas skolotājus (pilna slodze),
• bioloģijas skolotāju (nepilna slodze),
• ģeogrāfijas skolotāju (nepilna slodze),
• angļu valodas skolotāju (pilna slodze).
Nepilnas slodzes gadījumā ir iespēja apvienot darbu vairākās izglītības iestādēs.
Atalgojums – 750 EUR (bruto)
par pilnas slodzes darbu.
CV sūtīt pa e-pastu jcp@izglitiba.jelgava.lv.
Kontakttālrunis 63021073, 63022256.

AS «Baltijas gumijas fabrika»
(reģ.Nr.40003411758) aicina darbā

MEISTARU(-I) TEHNOLOGU(-ĢI)
Pienākumi:
• plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas
iecirkņu darbu;
• gumijas izstrādājumu kvalitātes kontrole;
• gumijas sajaukšanas un gumijas tehnisko
izstrādājumu iecirkņu tehnoloģiskā sagatavošana ražošanas plāna īstenošanai;
• ražošanas tehnoloģijas atbilstības kontrole;
• gumijas tehnisko izstrādājumu iecirkņa
darbinieku apmācība un instruktāža.
Prasības:
• veiksmīga pieredze ražošanas darba
vadīšanā;
• vēlama augstākā inženiertehniskā vai
vidējā tehniskā izglītība;
• pamatzināšanas ķīmisko vielu ražošanā;
• labas datora lietotāja prasmes;
• vēlama pieredze darbā ar «1C» programmu;
• precizitāte, centīgums;
• spēja ievērot darba aizsardzības noteikumus;
• spēja sadarboties ar citiem darbiniekiem
un strādāt komandā;
• spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties
atbildību par darba rezultātu;
• vēlme mācīties un apgūt jaunas iemaņas;
• krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas
par priekšrocību.
Piedāvājam:
• darbavietu Jelgavā;
• apmācības uzņēmumā;
• sociālās garantijas;
• pastāvīgu darbu;
• darba algu 650 EUR (bruto).
CV vai pieteikumu ar norādi «Tehnologs»
lūgums sūtīt pa e-pastu personal@bgfrubber.lv.
Tālrunis 29764238.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks
aicināti uz darba interviju.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2019. gada 8. augusts

Pārlielupē izveido Viedo tehnoloģiju
un zināšanu pārneses centru
 Anastasija Miteniece

Šovasar noslēgusies pērn
aizsāktā vēsturiskās Valdekas
pils ratnīcas ēkas, kas atrodas
starp Valdekas pili un jauno
Pārtikas tehnoloģijas fakultāti,
atjaunošana – tur izveidots
Viedo tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrs. «Vienā ēkas
pusē tiks veicināta universitātes zinātnieku sadarbība ar uzņēmējiem – no Jelgavas pils uz
jaunajām telpām jau pārcēlies
LLU Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrs. Savukārt otrā
ēkas pusē funkcionēs universitātes centrālā laboratorija.
Šobrīd tā gatavojas saņemt
jaunākās paaudzes iekārtas,
kas sniegs plašākas pētniecības iespējas gan visu LLU
fakultāšu zinātniekiem, gan
arī sadarbības partneriem,»
norāda LLU zinātņu prorektors
Arnis Mugurēvičs, papildinot:
šis centrs ir LLU zinātniskās
infrastruktūras objekts, kas
papildinās Pārlielupes zinātņu
kompleksu.
«Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs Rīgas ielā 22 būs nozīmīga
zinātnes infrastruktūra, kas papildinās jau
esošo. Turpat atrodas Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Kristapa Helmaņa ielā – Veterinārmedicīnas (VET) fakultāte, Strazdu
ielā – LLU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija, šovasar remontdarbi noslēgušies
arī Paula Lejiņa ielā, kur ir LLU Augu
aizsardzības zinātniskais institūts. Ar
Rīgas ielas ēkas atjaunošanu papildinām
šo zinātņu kompleksa tīklojumu,» centra
vietas izvēli pamato A.Mugurēvičs.

Zinātnieku un uzņēmēju
sadarbība uzņems apgriezienus

No Jelgavas pils uz atjaunoto ēku Rīgas
ielā 22 jau pārcēlies LLU Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses centrs. «Centra
galvenais mērķis ir veicināt zinātnieku
un uzņēmēju sadarbību, lai pētnieku
izstrādes nepaliek arhīvā, bet gan tiek izmantotas ražošanā un nonāk līdz veikalu
plauktiem. Iepriekš ar to nodarbojāmies
Jelgavas pilī, bet šobrīd esam ieguvuši
jaunu pastāvīgu mājvietu un resursus,
kas pavērs iespēju uzņemt apgriezienus.
Viens no ieguvumiem būs blakus esošās
laboratorijas iespējas – uz ražošanu vērsts
zinātniskais darbs varēs tikt īstenots ar
lielāku kapacitāti. Tāpat jaunās telpas
centra darbiniekiem nodrošinās papildu
ērtības – līdz šim Jelgavas pilī centra
darbinieki strādāja vienā nelielā telpā
ar citiem LLU kolēģiem un tikties ar
uzņēmējiem bija apgrūtinoši, jo katrreiz
bija jāmedī brīvās auditorijas pilī. Ņemot
vērā, ka daudzi uzņēmēji pie mums vēršas
ar inovatīvām idejām, viņi no mums gaida
sarunu aci pret aci un konfidencialitāti jau
pirmajā tikšanās reizē. Šobrīd to varēsim
nodrošināt,» norāda LLU Tehnoloģiju un
zināšanu pārneses centra vadītāja Sandra
Muižniece-Brasava, piebilstot, ka jaunajā
korpusā pieejamas ne vien biroja telpas un
pārrunu vieta, bet arī tā dēvētā ideju telpa,
kas būs jauns resurss jauno zinātnieku
inovatīvo izstrādņu attīstīšanai.

Redzot piedāvājumu,
rodas pieprasījums

«LLU resursi patiesībā ir ļoti ievērojami
– mums ir astoņas fakultātes, un katrā
no tām notiek zinātniskā darbība. Tiesa,
reti kurš uzņēmējs par visām iespējām ir
informēts, tādēļ šobrīd pārrunu telpā top
uzskatāms informatīvais materiāls jeb
ievads sadarbības iespējās,» stāsta S.Brasava-Muižniece. Viņa atklāj, ka šobrīd
uzņēmēji centrā vēršas vidēji četras piecas
reizes nedēļā un katrreiz tā ir klienta vēlmju apzināšana un iepazīstināšana ar universitātes pētnieku iespējām. «Sadarbības
piedāvājumus saņemam vairākas reizes

gan plaši pielietojamas jaunākās paaudzes iekārtas, gan specifiski rīki, kuriem
šobrīd Latvijā nav analogu. Salīdzinoši
vienkāršs, tomēr lietderīgs un plaši pielietojams rīks laboratorijā būs gaismas
3D mikroskops, ar kuru iespējams veidot
dažādu objektu trīsdimensiju modeļus.
Tas varētu būt noderīgs, gan pētot
būvmateriālu struktūru, gan lauksaimniecībā pētot dažādus augu kaitēkļus.
«Piemēram, ja šobrīd kukaiņa izpētei
jāveic virkne apstrādes un sagatavošanas
pasākumu, jaunais mikroskops nodrošinās iespēju to palielināt un atpazīt
divkārt ātrāk,» skaidro G.Lācis. Solis
tālāk tehnoloģijās būs arī konfokālais
lāzerskenējošais mikroskops, ko varētu
izmantot, piemēram, VET fakultātes
zinātnieki, pētot, kā mainās audi dažādu
slimību ietekmē, vai lauksaimniecības
fakultātes pētnieki, vērojot augu slimību attīstību. Savukārt ar jauniegādāto
masspektrometru pārtikas tehnologi
varēs identificēt vērtīgas vielas produktos, VET fakultātes pētnieki – noteikt
medikamentu esamību gaļas izstrādājumos, bet Augu aizsardzības institūta
zinātnieki – pētīt pesticīdu paliekas
augos. Viens no vērtīgākajiem jaunieguvumiem, kas šobrīd nav pieejams
citviet Latvijā, ir elektronmikroskopa
un Ramana spektrometra komplekts
– šo iekārtu varētu izmantot gan augu
slimību, gan būvmateriālu izpētē.

Viedo tehnoloģiju un
zināšanu pārneses centrs izveidots
bijušajā Valdekas pils ratnīcas ēkā. Uz jaunajām
telpām jau pārcēlies LLU Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrs, bet drīzumā tiks atklāta arī centrālā laboratorija.
Foto: no LLU arhīva, Raitis Supe

Mērķis – celt universitātes
konkurētspēju

nedēļā, bet, līdzīgi kā centros citviet Eiropā, reāli to uzsākam vien ar 10 procentiem
interesentu. Pirms piedāvāt sadarbību ar
zinātniekiem, skrupulozi izvērtējam pašu
ideju un nepieciešamos finanšu resursus
tās īstenošanai. Ir gadījumi, kad cilvēki
nāk ar pārāk abstraktām vēlmēm, paši
līdz galam neapzinoties, ko vēlas panākt,
tāpat ir uzņēmēji, kuriem ir konkrēta
ideja, tomēr mēs, to kopīgi izvērtējot,
nesaskatām potenciālu. Teiksim, gadījumos, kad izstrādātajam produktam jau ir
analogi vai ražošanas procesā tā izmaksas
ir tik augstas, ka šāda produkta pārdošana
gluži vienkārši nebūs izdevīga,» vērtē
S.Brasava-Muižniece. Viņa skaidro, ka
ir arī virkne piemēru, kad uzņēmējs
interesējas par konkrētu pakalpojumu,
bet, pārrunās uzzinot par potenciālajām
iespējām, sadarbība tiek izvērsta citā jomā.
Jāpiebilst, ka Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrs darbojas kopš 2005. gada
un katru gadu ar uzņēmējiem tiek noslēgti
20–30 sadarbības līgumi.

gana pieprasīti, ir
lauksaimniecība un
tehniskie risinājumi. Lauksaimniecībā tie ir dažādi
ar augsni saistīti
risinājumi, piemēram, kā konkrētajā
teritorijā uzlabot
augsnes auglību. «Savukārt tehniskajā
jomā pasaulē aktuāls ir bioekonomikas
virziens, un to pieprasa arī mūsu uzņēmēji. Bieži vien viņu vēlme nav radīt inovāciju, bet gan uzlabot jau esošo tehnisko
risinājumu,» tā viņa.

Sadarbība ne tikai starta stadijā

«LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs ir vērtīgs resurss – pateicoties
sadarbībai ar to, mums izdevās īstenot
savu biznesa ideju par dabīgiem dzērieniem. Uz centru atnācām ar ideju, koncepciju, un mūs novirzīja pie zinātniekiem,
kuri izstrādāja ražošanas tehnoloģiju. Ar
to gan viss nebeidzās – centra pārstāvji
Interešu lokā – pārtikas produkti
līdzdarbojās arī mūsu produkta iepakoS.Muižniece-Brasava stāsta, ka šobrīd juma izveidē, kā arī ražošanas iekārtu
lielākā zinātniskā interese no uzņēmējiem iegādē. Vienlaikus mēs sadarbojāmies ar
ir tieši par pārtikas produktu izstrādi LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes stuvai pārtikas produktu derīguma termi- denti – viņa par mūsu produktu rakstīja
ņa pagarināšanas
darbu,
«Jaunas paaudzes pētniecības bakalaura
iespējām. «Izteikta
bet rezultātā uzinterese ir par eko
iekārtas centrālajā laboratorijā sāka darbu uzņēun bio pārtiku – apmumā kā pārtikas
ir tas, kā mūsu zinātniekiem līdz tehnoloģe. Ņemot
tuveni 80 procenti
uzņēmēju pie mums
šim trūka, lai celtu universitātes vērā, ka mēs attīstānāk ar šādām bizmies un papildinām
konkurētspēju Eiropā un pasaulē. sortimentu, cieša
nesa idejām. Tas ir
likumsakarīgi, jo
Ar gudru galvu vien mūsdienās sadarbība ar LLU
veselīgs dzīvesveids
zinātniekiem aizdiemžēl vairs nepietiek – būtisks vien turpinās, un
un līdz ar to arī uzturs šobrīd ir tenir arī aprīkojums, ar ko strādā- fakts, ka drīzumā
dence, kas interesē
viņiem būs pieejajam, jo tas tiek uzskatīts par sava mas jaunas pētpatērētājus,» tā viņa,
uzsverot, ka pēdējā
veida kvalitātes rādītāju,» saka niecības iekārtas,
laikā izstrādātie promūs neapšaubāmi
Viedo tehnoloģiju un zināšanu priecē,» saka dabīdukti ir, piemēram,
proteīna dzērieni no
pārneses centra laboratorijas go dzērienu ražopākšaugiem, brokastāja «Dabas dots»
vadītājs Gunārs Lācis.
tu pārslas, čipsi ar
pārstāvis Rolands
pazeminātu tauku
Briņķis.
saturu, sportistiem paredzētās ar aktīvaSavukārt biopārslu «Milzu» ražotājs
jām vielām bagātas želejas, ātri vārāmās Enno Ence uzver: sadarbība ar centra pārzupas un specifiski pārtikas produkti stāvjiem un zinātniekiem bija ļoti būtiska
bruņotajiem spēkiem.
ne tikai starta stadijā. «Mums ik pa laikam
Divi citi virzieni, kas šobrīd arī kļūst rodas specifiski jautājumi, par kuriem

labprāt konsultējamies ar zinātniekiem.
Ja sākumā mēs vairāk klausījāmies,
tad šobrīd jau esam uzkrājuši pieredzi
un varam aktīvāk iesaistīties diskusijās
par produktu izstrādi un sagatavošanu
tirgum,» tā viņš.

Iespējas visu LLU
fakultāšu zinātniekiem

Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses
centrā Rīgas ielā 22 būvdarbi noslēgušies
arī centrālajā laboratorijā, kurai ēkā atvēlēts atsevišķs slēgta tipa korpuss. Tā gan
vēl nav uzsākusi darbu, jo gaida iekārtu
piegādi. «Laboratorijas izveide sākās ar vajadzību apzināšanu. Visu fakultāšu zinātniekus aicinājām atbildēt uz jautājumu:
kāds aprīkojums zinātniskajā darbā jums
būtu nepieciešams, lai celtu universitātes
konkurētspēju starptautiskā līmenī? Saņēmām priekšlikumus un sākām darbu.
Mūsu mērķis nebija iegādāties kaut ko
ļoti specifisku un atrautu no esošajiem
pētījumiem, bet gan efektīvi uzlabot
materiāltehnisko bāzi – tā, lai aprīkojums
centrālajā laboratorijā papildina jau esošo
iekārtu iespējas,» stāsta Viedo tehnoloģiju
un zināšanu pārneses centra laboratorijas
vadītājs Gunārs Lācis. Viņš uzsver, ka ar
jaunajām iekārtām arī līdz šim jau veiktie
pētījumi varētu tikt izstrādāti citā vērtē.
«Tehnoloģijās ir spēks – to zinu teikt no
personīgās pieredzes. Viens no maniem
pētījumu virzieniem ir par augļaugu
ģenētisko pašnesaderību. Daudzi būs dzirdējuši: lai iegūtu labu ķiršu ražu, jāstāda
vismaz divas saderīgas ķiršu šķirnes. Lai
to noteiktu, tiek izmantota mikroskopija.
Redzot iespējas, ko sniedz laboratorijā
paredzētās iekārtas, varu apgalvot, ka ar
šādu resursu šo pašu pētījumu es varētu
veikt pavisam citā līmenī – daudz ātrāk un
precīzāk,» piemēru min G.Lācis.

«Jaunas paaudzes pētniecības iekārtas
universitātes centrālajā laboratorijā ir
tas, kā mūsu zinātniekiem līdz šim trūka, lai celtu universitātes konkurētspēju
Eiropā un pasaulē. Ar gudru galvu vien
mūsdienās diemžēl vairs nepietiek – būtisks ir arī aprīkojums, ar ko strādājam,
jo tas tiek uzskatīts par sava veida kvalitātes rādītāju. Spilgti tas ir redzams,
iesniedzot zinātniskās publikācijas.
Proti, mūsu zinātnieki var īstenot vērā
ņemamus projektus, nonākt pie jauniem
atklājumiem, tomēr, ja tie veikti ar
vidēja līmeņa iekārtām, augsta līmeņa
zinātniskie žurnāli tos nepublicēs. Argumentācija ir ļoti vienkārša – izmantotās
iekārtas jau ir novecojušas, tātad pētījuma rezultāti nav pirmā svaiguma un
nepiesaistīs citu zinātnieku uzmanību.
Šī iemesla dēļ mums ir jāpārkārtojas un
jāspēj tikt līdzi laikam,» skaidro G.Lācis.

Negrib sadarbību ar partneri,
kurš strādā ar akmens cirvi

A.Mugurēvičs papildina: identiska
situācija ir ar ārzemju sadarbības partneriem starptautiskajos pētniecības
projektos. «Neviens negrib sadarbības
partneri, kurš strādā ar akmens cirvi,» tā
viņš, papildinot, ka jauniegādātās laboratorijas iekārtas sniegs iespēju pieteikt
sevi starptautiskā mērogā, uzlabojot
situāciju arī sadarbības jautājumos. Ja
līdz šim mūsu zinātnieki vairāk bija
koncentrējušies uz lietišķajiem pētījumiem, kas tiek veikti, lai atrastu veidu,
kur izmantot jauniegūtās zināšanas, tad
jaunās iekārtas ļaus pievērsties fundamentāliem pētījumiem, kas balstās uz
atklāšanu un izskaidrošanu.
Lai gan LLU Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrs jau ir uzsācis darbību
jaunajās telpās, laboratorija būs pieejama, tiklīdz noslēgsies iepirkumi un tiks
piegādātas visas pasūtītās iekārtas.
Centra izveide norisinājās projekta
«LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības
infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana» (1.1.1.4./17/I/003)
gaitā un tika finansēta no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.
Būvniecību par 822 873,39 eiro, tajā
skaitā LLU līdzfinansējumu 41 144 eiro
apmērā, nodrošināja SIA «Būvkore»,
Iekārtas, kurām
būvuzraudzību īstenoja SIA «Būvētika»,
Latvijā nav analogu
savukārt projekta izstrādi par 29 040
Laboratorijas aprīkojumam pasūtītas eiro veica SIA «Tursons».
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Krāj pieredzi pasaules līmenī Kausā izcīna 13 medaļas
12 Jelgavas smaiļotāji un kanoe airētāji
piedalījās pasaules junioru un U-23
čempionātā, kas no 1. līdz 4. augustam
notika Rumānijas pilsētā Piteštos. Vislabāk no Jelgavas sportistiem nostartēja
kanoe airētāja Jūlija Gutova, kura izcīnīja
11. vietu 500 metros vieniniekos 24
sportistu konkurencē un 12. vietu 200
metros vieniniekos 20 sportistu konkurencē. «Salīdzinot ar startu pasaules
čempionātā pērn un šā gada Eiropas
čempionātu pirms mēneša, Jūlija ir progresējusi, un tas ir galvenais,» vērtē treneris
Sergejs Bobkovs. Nākamais starts mūsu
sportistiem būs pasaules čempionāts
pieaugušajiem, kas no 21. līdz 25. augustam notiks Ungārijas pilsētā Segedā.
Tajā startēs J.Gutova, Katrīna Smiltniece,
Roberts Lagzdiņš un Mārtiņš Veispals.

Nedēļas nogalē Preiļos
notika Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
kausa izcīņa BMX riteņbraukšanā. Jelgavas
sportistiem izdevās iegūt 13 medaļas. Zelta
godalgu izcīnīja Alise Želve septiņgadīgo
meiteņu grupā, Ramona Bāre 8–10 gadu
veco meiteņu grupā, Raimo Soldāns sešgadīgo zēnu grupā, Rinalds Bāris deviņgadīgo zēnu grupā, Reinārs Pavlovs 12 gadu
veco puišu grupā, Ilvis Hugo Eihentāls
(attēlā) krūzeru klasē 12–16 gadu veco
puišu grupā un Alvis Lānso krūzeru klasē
vecuma grupā virs 30 gadiem. Jelgavnieki
izcīnīja arī divas sudraba un četras bronzas
medaļas.
Foto: no I.H.Eihentāla personīgā arhīva

SPORTS
Aicina uz fotoorientēšanos

Regbija klubs «Mītava» sestdien, 10.
augustā, pulksten 18 ģimenes un
draugu kompānijas aicina uz foto
orientēšanās sacensību «Izzini Latviju»
Jelgavas posmu. Pasākums ir bez
maksas, bet dalībniekiem jāpiesakās
līdz 9. augusta pulksten 12, pa e-pastu
kristine@rkmitava.lv nosūtot komandas
nosaukumu un dalībnieku skaitu. Komandā var būt 2–5 cilvēki bez vecuma
ierobežojuma, bet jābūt pārstāvētiem
abiem dzimumiem. Komandas sacensību dienā aicinātas pulcēties no pulksten
17 pie Zemgales Olimpiskā centra,
starts tiks dots pulksten 18. Līdzi jābūt
uzlādētam mobilajam telefonam, lai
komanda pie objektiem varētu uzņemt
fotogrāfijas. Distance plānota apmēram
piecus kilometrus gara.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Mājās pārved četras medaļas

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi nedēļas nogalē Jūrmalā
Priedaines distancē piedalījās Latvijas čempionātā akadēmiskajā airēšanā
junioriem B grupā (2003.
gadā dzimušie un jaunāki). Mājās pārvestas četras
medaļas. Kristīne Bumbiere (attēlā) izcīnīja 2. vietu pārairu vieniniekos, bet 3. vieta
viņai pārairu divniekos kopā ar Montu
Annu Rudmiezi un pārairu četriniekos
(K.Bumbiere, M.A.Rudmieze, Ieva Kellija
Meiere un Sanija Kokta). Vēl 3. vieta puišu
pārairu četriniekam – Kristapam Kārklim,
Dāvim Ļaham, Patrikam Strazdam un
Andrejam Kļaviņam.
Foto: Sandra Bremze
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Cīnīsies par
Neatkarības kausu

No piektdienas līdz svētdienai Jelgavā un
Iecavā notiks Neatkarības kauss U-16 futbolistiem. Turnīrā piedalīsies divas Latvijas
komandas, «Tottenham Hotspur» no
Anglijas, norvēģu «Valeranga», «Master
Saturn» no Krievijas, Berlīnes «Hertha»,
Kijevas «Dinamo» un «Jagliellonia» no
Polijas. Komandas sacentīsies divās grupās pa četrām. Katra komanda aizvadīs
piecus mačus trīs dienās. Spēle ilgs 2x30
minūtes. 9. augustā spēles ZOC sāksies
pulksten 9, 10. augustā – pulksten 10,
bet no pulksten 15.30 divas spēles tiks
aizvadītas FK «Jelgava» bāzē Kārklu ielā.
11. augustā ZOC pulksten 9 notiks spēle
par 3. vietu, pulksten 10.30 – spēle par 1.
vietu, bet pulksten 12 būs apbalvošanas
ceremonija.

Jelgavnieki palīdz Latvijai pēc 15 gadiem
uzvarēt Baltijas komandu čempionātā
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Kaspars Gabaliņš-Briška

Brīvdienās Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notika Baltijas U-18
komandu čempionāts vieglatlētikā. Latvijas izlases sastāvā
cīnījās arī divi Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) audzēkņi – Māra Anna
Zīverte un Ričards Alans Kļaviņš. Viņi čempionātā ieguva
sešas medaļas, tostarp trīs zelta, palīdzot Latvijas komandai
pēc 15 gadu pārtraukuma izcīnīt uzvaru Baltijas komandu
čempionātā.
Jelgavas sportistu sniegums ir atzīstams ne tikai medaļu skaita ziņā – Baltijas čempionātā uzrādīti arī augstvērtīgi
rezultāti. R.A.Kļaviņš izcīnīja Baltijas
čempiona titulu 100 metru skrējienā,
sasniedzot jaunu personīgo rekordu, kas
reizē ir arī šīs sezonas labākais rezultāts
Latvijā šajā vecuma grupā. Viņš distanci
pieveica 10,96 sekundēs. Tā R.A.Kļaviņam
nav vienīgā zelta medaļa čempionātā –
viņš kopā ar vēl trim Latvijas sportistiem
izcīnīja arī 1. vietu 4x100 metru stafetē,
noskrienot to 43,41 sekundē, bet sudraba
medaļu BJSS audzēknis ieguva 200 metru
skrējienā. Viņa rezultāts – 22,48 sekundes.
Lepna par audzēkņa panākumiem
čempionātā ir Ričarda Alana trenere
Santa Lorence. «Rezultāts ir ļoti labs, jo
100 un arī 200 metru skrējienā sasniegts

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi vieglatlēti Māra Anna Zīverte (trešā no kreisās) un Ričards
Alans Kļaviņš (trešais no labās) Latvijas izlases sastāvā startēja Baltijas komandu čempionātā U-18, palīdzot
valsts izlasei pēc 15 gadu pārtraukuma uzvarēt šajās sacensībās. Jelgavnieki kopā izcīnīja sešas medaļas.
jauns personīgais rekords, turklāt īsākajā
distancē tas ir šīs sezonas labākais laiks
U-18 grupā. Tas ir ļoti liels sasniegums, ja
ņem vērā, ka Ričards Alans vieglatlētikā
sāka trenēties tikai pirms trim gadiem un
viņa dzīve paiet starp Angliju un Latviju.
Viņš mācās Anglijā, bet vieglatlētikā trenējas gan tur, gan pie manis BJSS. Liels

paldies par darbu arī trenerei Anglijā, taču
jāatzīst, ka Ričards Alans ir ļoti apdāvināts
un viņam ir dabas dots talants vieglatlētikā. Šogad viņš sevi labi apliecināja Latvijas
un Baltijas mačos, bet nākamgad jau
tēmējam uz augstāka līmeņa sacensībām
Eiropā,» stāsta S.Lorence, piebilstot, ka
R.A.Kļaviņš ļoti vēlējies sacensībās pār-

Izvirzās līderos pasaules tūres kopvērtējumā
kopvērtējuma vadībā ļāva tas, ka Prāgā
komandu «Novi sad» izdevies izsist ceAizvadītajā nedēļā Čehijas
turtdaļfinālā ar rezultātu 19:18, līdz ar
galvaspilsētā Prāgā norisināto viņi izcīnīja mazāk punktu, savukārt
jās 3x3 basketbola pasaules
mūsu komanda kā turnīra uzvarētāja
tūres piektais posms, kurā
ieguva maksimālo punktu skaitu.
triumfēja Latvijas komanda
Jāpiebilst, ka par uzvaru piešķir 100
«Riga Ghetto» ar jelgavnieku
punktu, par 2. vietu – 80 punktu, par 3.
Edgaru Krūmiņu sastāvā. Pēc
vietu – 70 punktu, 4. vietu – 60 punktu
šīs uzvaras mūsu komanda
un tā tālāk, tāpēc situācija kopvērtējuma
pakāpusies uz pirmo vietu
tabulā varētu mainīties jau pēc nākamā
šī prestižā turnīra kopvērtēpasaules tūres posma. Šogad pasaules
jumā.
tūrei, ieskaitot finālu, ir 12 posmi, un nākamais notiks 23. un 24. augustā Šveices
«Šis ir otrais pasaules tūres posms šo- pilsētā Lozannā. Mūsu komandai iespēja
sezon, kurā izcīnījām uzvaru, un emocijas
ir neaprakstāmas! Spēka ziņā šo turnīru
var pielīdzināt pasaules čempionātam,
jo tā posmos allaž satiekas pasaules
stiprākās komandas,» gandarīts par
paveikto ir E.Krūmiņš. Viņa pārstāvētā
komanda (Agnis Čavars, E.Krūmiņš,
Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis) posma finālā ar 21:12 sagrāva ASV komandu
«Princetone», un šī uzvara mūsējiem ļāva
ierindoties pasaules tūres kopvērtējuma
pirmajā pozīcijā. «Mūs no pārējām divām komandām šobrīd šķir tikai desmit
punktu, kas ir ļoti maz. Konkurence ir
milzīga, un rezultāti ir ļoti blīvi. Tuvākie
sekotāji ar vienādu punktu skaitu ir serbu
komandas «Novi sad» un «Liman»,» stāsta basketbolists, piebilstot, ka izvirzīties

 Ilze Knusle

stāvēt Latviju un dzimto pilsētu Jelgavu.
«Viņa šīs sezonas mērķis bija tikt Latvijas
jauniešu izlasē, un tas izdevās, turklāt viņš
Jelgavu un Latviju Baltijas čempionātā
pārstāvējis godam,» tā trenere.
Trīs medaļas Baltijas komandu čempionātā Latvijas izlasei sarūpēja arī
BJSS treneres Lailas Nagles audzēkne

Amatieru futbola turnīrs
«Mītava open» noslēgsies ZOC

izcīnīt ceļazīmi uz Lozannu būs divos
challenger turnīros – Rīgā un Rumānijā.  Ilze Knusle
Prāgas pasaules tūres posmā startēja
arī Latvijas otra 3x3 basketbola komanJau ilgus gadus grupas «Prāta
da «Ventspils Ghetto Basket» ar BK
vētra» mūziķu aizraušanās
«Jelgava» spēlētāju Armandu Seņkānu
līdztekus mūzikai ir futbols, un
sastāvā (vēl komandā spēlē Latvijas
pirms desmit gadiem viņi sāka
Basketbola līgas 2. divīzijas spēlētāji Arrīkot amatieru futbola turnīru.
mands Ginters, Roberts Pāže un Mārtiņš
Šogad pēc neliela pārtraukuŠteinbergs). Šai komandai tā bija debija
ma turnīrs «Mītava open» ir
tik augsta līmeņa turnīrā. A.Seņkāna
atjaunots – tā noslēdzošais
pārstāvētā komanda A apakšgrupā pieposms 24. augustā notiks
dzīvoja divus zaudējumus un no tālākas
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
dalības izstājās, posma kopvērtējumā
centrā (ZOC). Komandas pieierindojoties 12. vietā.
teikties var līdz 19. augustam.
Foto: worldtour.fiba3x3.com

M.A.Zīverte. Jelgavniece Latvijas komandas sastāvā izcīnīja zelta medaļu
4x400 metru jauktajā stafetē (rezultāts
– 3:34,04 minūtes), bet 2. vietā noslēdza
200 metru skrējienu, kurā viņas rezultāts
ir 12,37 sekundes, un 4x100 metru stafeti
meitenēm. Latvijas meiteņu komandas
rezultāts – 48,66 sekundes. «200 metru
skrējienā šoreiz rezultāts ir sliktāks par
personīgo rekordu, kas ir 12,06 sekundes,
taču tam ir izskaidrojums – var just, ka
Māra Anna ir nogurusi. Sezona tomēr
bijusi pārāk gara – tā sākās aprīlī, un teju
katru nedēļu ir kādas sacensības,» atzīst
L.Nagle, piebilstot, ka Baltijas komandu
čempionātā Latvijas jauniešiem bijusi
sīva konkurence. «Vērtējot sacensību
rezultātus – Latvijas jauniešu iegūtās 19
zelta medaļas –, jāatzīst, ka šobrīd Latvijai
ir ļoti spēcīga U-18 izlase vieglatlētikā.
To apliecina tas, ka jauniešiem pēc 15
gadu pārtraukuma izdevās uzvarēt šajā
čempionātā. Un liels prieks, ka izlasē ir
pārstāvēta arī Jelgava,» tā L.Nagle.
R.A.Kļaviņam līdz ar šo čempionātu
sacensību sezona ir noslēgusies, un viņš
ir devies nelielā atpūtā, bet M.A.Zīvertei
pēdējie mači gaidāmi šajā nedēļas nogalē.
Viņa Latvijas pieaugušo izlases sastāvā
10. un 11. augustā Horvātijas pilsētā
Varaždinā piedalīsies Eiropas komandu
čempionāta 2. līgas sacensībās. Jāpiebilst,
ka komandas sastāvā iekļauti vēl divi
Jelgavas vieglatlēti – diska metēja Dace
Šteinerte un šķēpmetējs Gatis Čakšs, kurš
pārstāv Jelgavas novada Sporta centru.

Šogad turnīram ir četri posmi, un noslēdzošais notiks Jelgavā. Katrā posmā
tiek noteikti un apbalvoti uzvarētāji, bet
turnīra galveno balvu – ceļojumu uz 2020.
gada Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas spēli Slovēnijā starp Slovēnijas un
Latvijas nacionālajām izlasēm 2019. gada
16. novembrī – saņems komanda, kas
visu posmu kopvērtējumā būs ieguvusi
vislielāko punktu skaitu.
Pieteikšanās Jelgavas posmam noslēgsies 19. augustā, un maksimālais
komandu skaits, kas var piedalīties, ir 16.
Komandā drīkst reģistrēt 12 spēlētājus,
bet laukumā dosies pieci un vārtsargs. Ir
noteikts vecuma ierobežojums – spēlētājiem jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu

(2003. gadā dzimušie un vecāki) –, bet
komandā var startēt gan vīrieši, gan
sievietes. Turnīra reglaments paredz,
ka tajā nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuri
2019. gada sezonā ir pieteikti Latvijas vai
citu valstu futbola čempionātu pirmajās
divās augstākajās līgās vai Latvijas Telpu
futbola asociācijas Virslīgas čempionātā.
Dalības maksa no komandas ir 80 eiro.
Pieteikties un iepazīties ar reglamentu var
mājaslapā www.mitavaopen.lv.
Komandu reģistrācija sacensību dienā
ZOC būs pulksten 10, bet pulksten 11
sāksies turnīrs. Komandas vispirms aizvadīs apakšgrupu spēles (katrā apakšgrupā
– četras komandas), tiekoties ar katru pretinieku. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās turpinās
cīņu par ieskaites punktiem. Spēle ilgs 15
minūtes. Apbalvošana notiks uzreiz pēc
fināla spēles. «Ir plānots, ka Jelgavas posmā piedalīsies arī grupas «Prāta vētra» un
Latvijas Futbola federācijas komandas,»
piebilst organizatoru pārstāve Ieva Liepa.
Skatītājiem turnīrā ieeja ir bez maksas.
Turnīru organizē SIA «Prāta vētras
skaņu ierakstu kompānija» sadarbībā ar
Latvijas Futbola federāciju un Jelgavas
pašvaldību. Tā mērķis ir popularizēt fiziski aktīvu dzīvesveidu, veicināt sabiedrības
mīlestību un interesi par futbolu Latvijā,
kā arī rosināt apceļot Latvijas pilsētas.
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Atklātā vēstule
Latvijas Valsts prezidentam E.Levitam
Ministru prezidentam K.Kariņam
Finanšu ministram J.Reiram
Labklājības ministrei R.Petravičai
LR tiesībsargam J.Jansonam
Jelgavā, 2019. gada 31. jūlijā
Laikā, kad valsts vadītāju un
sabiedrības uzmanība tiek pievērsta sabiedrības integrācijas
procesiem, ģimeņu atbalstam,
nabadzības mazināšanai, NVO
darbības veicināšanai, Jelgavas
pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistījās deinstitucionalizācijas
procesā un, atbalstot valdības
iniciatīvu, pieņēma lēmumu
rekonstruēt pašvaldības īres
namu Jelgavā, Stacijas ielā 13.
Diemžēl 25. jūlijā Jelgavas
pilsētas dome, pamatojoties
uz valdības lēmumu ierobežot
pašvaldību kreditēšanu, nolēma atsaukt iepriekš pieņemto
lēmumu par aizņēmuma ņemšanu deinstitucionalizācijas
projekta īstenošanai. Tas nozīmē, ka tiek apturēta pašvaldības īres nama Stacijas ielā 13
rekonstrukcija. Tā bija mājvieta ap 50 ģimenēm, vientuļiem
pensionāriem, cilvēkiem ar
invaliditāti, kam likums paredz
pašvaldības atbalstu mājokļa
jautājumu risināšanā, tiem, kas
nevar parūpēties par sevi vai
ir nonākuši trūkumā. Daļai no
Stacijas ielas 13 iedzīvotājiem
uz ēkas renovācijas laiku tika
piešķirtas pagaidu dzīvojamās
telpas Jelgavas pilsētā. Ēkā līdz
šim bija iekārtots Sociālās un
medicīniskās aprūpes centrs,
Atkarību profilakses punkts,
kā arī dienas centrs «Atbalsts»
personām ar garīgās attīstības
traucējumiem. Stacijas ielā 13
līdz rekonstrukcijas uzsākšanai
aktīvi darbojās arī vairākas
nevalstiskās organizācijas, Jelgavas Invalīdu biedrība, «Latvijas Sarkanā Krusta» Jelgavas
komiteja, kā arī Latvijas Bērnu
fonda nodaļa.
Mēs, Jelgavas pilsētas un
tuvākās apkārtnes sabiedriskās organizācijas, vēršamies ar
lūgumu rast iespēju atbalstīt
Jelgavas pilsētas pašvaldības
centienus radīt labākus dzīves
apstākļus cilvēkiem no sociāli
mazaizsargātām grupām – trūcīgām ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
ar garīgās veselības traucējumiem un ģimenēm, kas ikdienā
rūpējas par šiem cilvēkiem un
kuru intereses mēs, apakšā
parakstījušies, pārstāvam.
Likām lielas cerības uz pašvaldības nodomiem atbalstīt
valsts noteikto kursu uz deinstitucionalizāciju un pēc mājas
atjaunošanas nodrošināt pakalpojumu cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem – izveidot grupu dzīvokļus. Ēkā

Ceturtdiena, 2019. gada 8. augusts

Vecākā jelgavniece nosvinējusi
103. dzimšanas dienu
 Ritma Gaidamoviča

bija paredzēts ierīkot servisa
dzīvokļus, kas paredzēti personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, lai palielinātu viņu iespējas dzīvot
patstāvīgi un aprūpēt sevi. Tāpat bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem nepieciešama
sociālā rehabilitācija, dienas
aprūpes centra pakalpojumi.
Tas dotu iespēju atelpai vecākiem, kas ikdienā rūpējas par
šiem bērniem.
Taču tagad valdības pieņemtie lēmumi pārvelk svītru
iepriekšējiem uzstādījumiem
– pilnvērtīgi iekļaut sabiedrībā cilvēkus ar invaliditāti,
nodrošināt kvalitatīvu dzīves
vidi trūcīgām ģimenēm un
citiem jelgavniekiem, kam
nepieciešams atbalsts. Šos pakalpojumus pašvaldība nevar
nodrošināt bez atbilstošām
telpām, vides pielāgošanas,
servisa dzīvokļiem, kā bija
plānots, taču tam visam pašvaldības budžetā trūkst līdzekļu.
Līdz ar to liegums pašvaldībām
ņemt aizņēmumus liek apturēt
iesāktos renovācijas darbus
Stacijas ielā 13.
Vēršamies pie jums ar lūgumu izskatīt iespēju mainīt
nostāju attiecībā uz pašvaldības iespējām pabeigt iesāktos
darbus sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju labā, tādējādi apliecinot, ka Latvijas valsts ir
ieinteresēta sabiedrības sociālo
problēmu risināšanā.

Foto: Ivars Veiliņš

2. augustā 103. dzimšanas dienu nosvinēja Anna Saja – viņa
šobrīd ir vecākā jelgavniece. «Mamma,
neskatoties uz cienījamo vecumu, jūtas
labi. Viņa ļoti gaidīja
savu dzimšanas dienu, jo tā ir reize, kad
mūsmājās kopā sanāk teju visa ģimene,
ko viņa uzskata par
savu lielāko bagātību,» stāsta jubilāres
meita Marija Aivare,
kura jau vairāk nekā
40 gadu uzņēmusies
rūpes par mammu
un diendienā ir kopā
ar viņu.

A.Saja dzimusi 1916. gada 2.
augustā Baltkrievijā, bet dzīves
ceļš viņu atvedis uz Latviju,
kad šeit atbraukusi palīgā savai
vecākajai meitai auklēt bērnu.
Savulaik A.Saja strādājusi par
slaucēju un gaļas kombinātā.
«Mammai bija septiņi bērni,
bet šobrīd esam palikuši pieci.
Četri dzīvo Latvijā, bet viens
dēls – Maskavā. Viņš katru
gadu Latvijā ierodas uz mammas dzimšanas dienu un Jauno
gadu, un arī šī dzimšanas diena
nav izņēmums, lai gan brālim
jau ir 77 gadi,» stāsta Marijas
kundze. «Mēs rūpējamies, mīlam un cienām mūsu jubilāri.»
Jubilāres meita atzīst, ka
mammai
ir problēmas ar redzi
Cieņā un cerībā, ka
un
dzirdi,
piedzīvojusi arī ditiksim uzklausīti

vus insultus un infarktu, taču
atmiņa viņai ir laba – joprojām
zina reizrēķinu un dungo līdzi
dziesmām, zina to vārdus.
«Mamma turas, un es viņai
neļauju padoties, uzmundrinu.
Iespējams, ilgdzīvošanas noslēpums ir gēnos, jo arī mans
vectēvs nodzīvoja teju līdz
simts gadiem, bet ļoti svarīgs ir
arī dzīvesveids – viņa vienmēr
centusies dzīvot veselīgi, bez
kaitīgiem ieradumiem. Mamma
savā dzīvē daudz strādājusi un
par mums rūpējusies, jo agri
zaudēja vīru, tāpēc visu smagumu iznesa uz saviem pleciem,»
atklāj A.Sajas meita, piebilstot,
ka mamma savulaik arī skaisti
zīmējusi un lieliski gatavojusi.

«Vēl nesen viņa man teica: «Ja
es varētu, tik gardas kotletītes
jums izceptu!» Arī mani bērni
ne reizi vien atzinuši, ka tik
garšīgas mērces, kādas gatavoja
baba Anna, nemāk neviens,»
tā Marija.
Dzimšanas dienā jubilāri bija
ieradušies sveikt bērni, mazbērni un mazmazbērni. «Vislielākais paldies manai mammai,
kura ikdienā uzņēmusies rūpes
par vecmāmiņu. Mēs jau tikai
ierodamies ciemos, bet aprūpe
24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā ir uz viņas
pleciem. Izturību un veselību
viņām abām,» saka A.Sajas
mazmeita Marijas kundzes
meita Andžela.

Vecāko jelgavnieci dzimšanas dienā pašvaldības vārdā
sveica arī Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes darbinieki, pasniedzot ziedus, saldumu grozu un
pašvaldības pabalstu 143 eiro
apmērā veselības uzlabošanai
personām, kuras sasniegušas
simts vai vairāk gadu.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Sociālās un medicīniskās
aprūpes centra vadītāja Larisa
Ronzina norāda, ka šobrīd Jelgavā dzīvo pa vienai personai,
kas sasniegušas 99, 100 un 101
gada vecumu, divas personas,
kurām ir 102 gadi, un A.Saja,
kura šomēnes nosvinēja 103.
dzimšanas dienu un ir vecākā
jelgavniece.

Mainīti Jelgavas poliklīnikas auto
stāvlaukuma izmantošanas nosacījumi

Vecāku atbalsta grupas
«Saules bērns» valdes locekle
Spīdola Ozoliņa
Lauksaimnieku iela 9,
Jelgava, LV-3002
sp.ozolina@gmail.com  Anastasija Miteniece
Jelgavas Invalīdu biedrība
Biedrība «Oranžais stars»
Latvijas Bērnu fonda
Jelgavas nodaļa
Jelgavas sieviešu invalīdu
biedrība «Zvaigzne»
Jelgavas Pensionāru biedrība
Jelgavas invalīdu biedrība
«Edelveiss»
«Latvijas Sarkanā Krusta»
Jelgavas komiteja
Dienas centrs «Harmonija»
Dienas centrs «Atbalsts»
Dienas centrs «Integra»

risko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne norāAr mērķi uzlabot iesda, ka līdz šim stāvlaukuma
tādes stāvlaukuma
izmantošanas noteikumi nepieejamību apmeklēparedzēja īpašus ierobežojutājiem Jelgavas poli
mus: iebraucot poliklīnikas
klīnikā mainīti stāvteritorijā, apmeklētājam pie
laukuma izmantošaiebraukšanas barjeras tika iznas noteikumi – turpsniegts žetons, un automašīna
māk darba dienās un
varēja tikt novietota bez laika
sestdienās iedzīvotālimita, savukārt, lai izkļūtu
jiem tas būs pieejams
no stāvlaukuma, žetons bija
ar laika ierobežojumu
jāuzrāda pie izbraukšanas
līdz divām stundām.
barjeras. Šī kārtība nav mainīta, bet stāvlaukuma izmanJelgavas poliklīnikas sabied- tošanas noteikumi papildināti

facebook.com

nolaistas, iedzīvotājiem jāvēršas pie poliklīnikas apsarga vai
reģistratūrā.
A.Alksne skaidro, ka papildu nosacījumi ieviesti ar mērķi
poliklīnikas darba laikā nodrošināt vietu medicīnas iestādes
apmeklētājiem, novēršot to,
ka savu auto stāvlaukumā ilgstoši atstāj, piemēram, tuvējo
namu iedzīvotāji. Centrālajā
auto stāvlaukumā pieejamas
kopumā 17 vietas, savukārt
iestādes darbinieku transportam nodrošināta teritorijaRaiņa parka pusē.

Pludmalēs izpļauj ūdenszāles Bērnu rallijs – šosestdien
 Jana Bahmane

 Anastasija Miteniece

Seko mums:

ar automašīnas stāvēšanas
laika ierobežojumu. Darba
dienās no pulksten 5 līdz 19
un sestdienās no pulksten 5
līdz 14 stāvēšana poliklīnikas stāvlaukumā atļauta līdz
divām stundām. Pārējā laikā
– darba dienās pēc pulksten
19, sestdienās pēc pulksten 14
un svētdienās – stāvlaukums
pieejams bez laika limita. Tad
stāvlaukuma barjeras ir paceltas un žetons nav nepieciešams. Gadījumā, ja automašīna novietota stāvlaukumā vēlā
vakarā, bet no rīta barjeras ir

Lielupes labā krasta un
Pasta salas pludmales
zonā pagājušajā nedēļā
izpļautas ūdenszāles,
informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».
Pilsētas pludmales no ūdenszālēm tiek atbrīvotas katru gadu, un
šogad kopumā to plānots darīt trīs
reizes. «Ūdenszāļu pļaušanas laiks
ir atkarīgs no to augšanas ātruma
un laikapstākļiem, tādēļ veicam
apsekošanu, lai noteiktu, kad
tās jāizpļauj atkārtoti,» skaidro
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska, uzsverot, ka
ikgadējā pļaušana galvenokārt
nepieciešama, lai ūdenszāles netraucētu peldētājiem un neradītu

nepievilcīgu skatu. Kopējā pļaušanas platība abās pludmalēs ir 4000
kvadrātmetru.
Pludmales no ūdenszālēm
tiek atbrīvotas, izmantojot laivai
piestiprinātu agregātu, ar kura
palīdzību zāles izrauj un nogādā
tuvāk krastam, kur tās no ūdens
tiek izvilktas ar grābekli.
Vienreiz sezonā ūdenszāles tiek
nopļautas arī Zvaigžņu dīķī, kas
atrodas pie pirmsskolas izglītības
iestādes «Rotaļa», – tur tas tiek darīts ap 1500 kvadrātmetru platībā.
Darbus veica SIA «SB Transbulk».

10. augustā tirdzniecības centra «Valdeka»
stāvlaukumā Rīgas ielā
11a notiks Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) bezmaksas
riteņbraukšanas sacensības visai ģimenei «Bērnu rallijs 2019». Dalībnieki vēl var pieteikties.
Kā informē CSDD, sacensībās
bērni pārbaudīs un attīstīs gan
teorētiskās, gan praktiskās iemaņas, kas vajadzīgas, lai droši piedalītos satiksmē. Viņi demonstrēs
prasmes velosipēda un velokarta
vadīšanā, vadot braucamrīkus
cauri šķēršļu trasēm, un risinās
teorijas uzdevumus, kuros iekļauti
jautājumi par velosipēda uzbūvi
un ceļu satiksmes noteikumiem.

Dalībnieki startēs trīs individuālajās grupās (2012.–2013. gadā dzimušie, 2009.–2011. gadā dzimušie
un 2005.–2008. gadā dzimušie) un
komandās, kur viens dalībnieks ir
vecumā līdz 14 gadiem, bet otrs –
vecumā no 15 gadiem.
Šovasar Bērnu rallijs norisinās
piecās pilsētās, pulcējot teju 500
dalībnieku. Pēdējais no tiem notiks
11. augustā Saldū. Sacensībām
Jelgavā starts sestdien tiks dots
pulksten 12, un tām var pieteikties
līdz 8. augustam tīmekļa vietnē
www.berniem.csdd.lv, konkursa
«Bērnu rallijs» sadaļā, kur pieejams arī sacensību nolikums.
Atlases kārtu godalgoto vietu
ieguvēji tiksies finālsacensībās, kas
paredzētas 25. augustā Liepājā.
Pasākumā inventāru nodrošina
organizatori. Dienas garumā notiks arī dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes visai ģimenei.

PAZIŅOJUMI

Ceturtdiena, 2019. gada 8. augusts

Jelgavas novada
Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos

AS «G4S Latvia» (reģ.Nr.40103058465)
aicina darbā ĒKAS DEŽURANTUS(-ES)/
APSARDZES DARBINIEKUS(-CES) Rīgā un Dobelē.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu (3,10–3,50 EUR/st. (bruto));
• visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• apmaksātas pusdienas (mazumtirdzniecībā);
• bezmaksas formastērpu.

• pamatizglītības programmā (1.–9. klasē),
• vidusskolas programmā (10.–12. klasē).
Apmācības formas:
• neklātiene (2 reizes nedēļā pēcpusdienā);
• tālmācība.

Prasības:
• vēlme strādāt apsardzē;
• latviešu un krievu valodas zināšanas.

Uzņemšana un informācija –
Jelgavas novada domes ēkā Jelgavā,
Pasta ielā 37, 5. stāvā, 501. kabinetā,
no plkst.9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SVARĪGI! Darbiniekiem no reģioniem apmaksājam
dzīvesvietu un transporta izdevumus.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2019. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – saistošie
noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada
19. augustam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir
59 395,68 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv.

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz
19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Tālrunis 27807264; e-pasts cv@lv.g4s.com.

Tevi interesē ražošana? Tu orientējies rasējumos? Tev patīk darboties ar metālu?
Iespējams, ka šis ir labākais nozares piedāvājums tieši tev! Zvani 29196595!

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)

SIA «Steel pro» (reģ.Nr.40203155061) ir mūsdienīga vietējā kapitāla metālapstrādes kompānija, kas nodarbojas ar enerģētikas
projektu realizāciju. SIA «Steel pro» pasūtītāji atzinīgi vērtē mūsu kvalitāti, kas sekmē ievērojamu pasūtījumu skaita pieaugumu.
Šobrīd mūsu draudzīgajā kolektīvā strādā vairāk nekā 50 savas jomas profesionāļu. Lai arī turpmāk nodrošinātu saviem klientiem
nevainojamu produktu tieši laikā, aicinām pievienoties mūsu komandai

METINĀTĀJUS(-AS)

Nāc mācīties
Jelgavas Amatu vidusskolā un iegūsti
profesiju, pamatizglītību vai
vidējo izglītību neklātienē!

No 10. jūnija pulksten 9

Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas ielā 25
uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadam.

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS.
Kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Pamatizglītība
Pavārs
Pamatizglītība
Frizieris
Pamatizglītība
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Pamatizglītība
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Pamatizglītība
Konditors
Pamatizglītība
Montāžas darbu atslēdznieks
Pēc 7. klases
Šuvēja palīgs
Pēc 7. klases
Virtuves darbinieks
Pēc 8. klases
Šuvēja palīgs
Pēc 8. klases
Vispārējā vidējā izglītība (izlīdzinošais kurss)
Pamatizglītība un arodizglītība

Mācību ilgums
4 gadi
4 gadi
3 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
3 gadi
3 gadi
2 gadi
2 gadi
1 gads

Jelgavas Amatu vidusskola no nākamā mācību gada tiek apvienota ar
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu, līdz ar to 2019./2020. mācību gadā

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT PAMATIZGLĪTĪBU UN
VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU NEKLĀTIENĒ.

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

Uzņemam audzēkņus 5.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 7.–9. klasē.
Mācības notiek no pirmdienas līdz piektdienai.
Uzņemam audzēkņus 10.–12. klasē.
Mācības notiek piektdienās un sestdienās.

PROJEKTĀ

«Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
«Jauniešu garantijas» ietvaros»

SKOLĀ PĒC VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS VAR
TURPINĀT IZGLĪTĪBU, IEGŪSTOT PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU.
Izglītības programma
Viesmīlis
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Grāmatvedis
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Pavārs
Konditors
Frizieris stilists
Vizuālā tēla stilists

Īstenošanas
laiks
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi
1,5 gadi

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – iesniegums, izglītību apliecinošs dokuments (oriģināls), pases vai
dzimšanas apliecības kopija, medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta Nr.027/U, četras fotogrāfijas (3x4).
Tālrunis informācijai – 63026175.

Kas būs jādara?
• pēc rasējumiem jāsaliek metāla konstrukcijas
un ierīces;
• jāgriež, jāurbj un jāslīpē materiāli.
Lai izdotos:
nav obligāti jābūt daudzu gadu darba pieredzei
atslēdznieka amatā – svarīgākais ir vēlme darīt,
mācīties, apgūt jaunas prasmes, pilnveidot sevi
un, galvenais, darīt to ar atbildību.
Kas būs jādara?
• jāorientējas tehniskajos rasējumos;
• jāmetina (MIG/MAG);
• jāplāno un jāspēj organizēt savu darbu.
Lai izdotos:
nepieciešama praktiska pieredze nerūsējošā un
melnā tērauda apstrādē un metināšanā. Augsta
atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu ir būtiskas īpašības šim amatam.
Ja tev ir metinātāja sertifikāts, tas noteikti tiks
uzskatīts par priekšrocību (nav obligāts).

Ko mēs piedāvājam?
• Interesantu darbu un labu atalgojumu (6–8,5 EUR/st.)
• Godīgi samaksātus nodokļus un sociālās garantijas
• Profesionālu pilnveidi un iespēju attīstīties, iegūt jaunu
pieredzi darbā ar inovatīvām konstrukcijām
• Kvalitatīvus instrumentus, individuālos darba aizsarglīdzekļus
• Lieliskus darba apstākļus
• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika nostrādāšanas
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (stājoties darbā)
• Draudzīgu kolektīvu, novērtējot ģimenes vērtības,
organizējam kolektīvos pasākumus
• Atceramies savus darbiniekus viņu dzimšanas dienā
• Kompānijas apmaksātu ceļojumu divām personām,
divus gadus kompānijā nostrādājot nepārtraukti
• Kompānijas apmaksātas pusdienas
• Bezmaksas dzērienus – kafiju, tēju
• Piemaksu pie ikmēneša algas par 100% apmeklētību
Pieteikties pa tālruni 29196595
vai sūtīt CV, norādot vakanci,
pa e-pastu
guna.jakuba@steelpro.lv.
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SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329) –
koka moduļu un paneļu ražotājs –
aicina pievienoties komandai

STRĀDNIEKUS(-CES)
rūpnīcā (krāsotājus(-as)
un flīzētājus(-as)).

Prasības:
• kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• apmācības darbavietā;
• 8 stundu darba dienu;
• laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu (750–2000 EUR
(bruto)) atkarībā no darba rezultātiem, sociālās garantijas;
• iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus Latvijas.
Darbavieta: «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads).
Tālrunis 28483678
(zvanīt darba dienās no plkst.7 līdz 19).
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums

SIA «Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
aicina darbā

TEHNOLOGU(-ĢI)
Prasības:
• augstākā izglītība pārtikas tehnoloģijas jomā;
• pieredze pārtikas ražošanas uzņēmumā;
• ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• atbildības izjūta;
• precizitāte;
• mērķtiecīgums;
• spēja plānot un organizēt ražošanas komandas darbu.
Pienākumi:
• ražošanas procesa plānošana, uzskaite un kontrole;
• izejvielu un palīgmateriālu kvalitātes kontrole;
• gatavās produkcijas kontrole;
• kvalitātes standartu ieviešana un uzturēšana uzņēmumā;
• jaunu produktu izveide.
Atalgojums – 1000–1200 EUR (bruto).

NOLIKTAVAS STRĀDNIEKU(-CI)
Pienākumi:
• produkcijas izvietošana noliktavā;
• produkcijas iekraušana, izsniegšana;
• precīza datu fiksēšana;
• citi noliktavas darbi saskaņā ar amata aprakstu.
Prasības:
• atbildīga attieksme pret darbu;
• precizitāte;
• darba pieredze ar autoiekrāvēju.
Atalgojums – 800 EUR (bruto).

PALĪGSTRĀDNIEKU(-CI)
Darba pienākumi:
• preču komplektēšana, šķirošana, pieņemšana,
izsniegšana, izvietošana uzglabāšanai noliktavā, iekārtu
sagatavošana darbam, iekārtu tīrīšana un citi līdzīgi
uzdevumi. Darbs ar autoiekrāvēju.
Atalgojums – 600 EUR (bruto).
Tālrunis 22016511; e-pasts produce@lanature.lv.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Vladimira Zeļencova (dzimis 1939. gada 29. septembrī,
deklarētā dzīvesvieta – Raiņa iela 3 – 17,
Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par Vladimira
Zeļencova radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550.

Meklē darbu
Elektriķis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.22163952.
Aprūpētāja (55 gadi) no Bauskas novada
meklē darbu. Ir sertifikāts un darba pieredze ar cukura diabēta un pēc insulta
staigājošiem cilvēkiem. Nav pieredzes
ar gulošiem. Varu gatavot, uzkopt pēc
vajadzības, dzīvot pie jums. Strādāju ar
brīvdienām. T.20657807.

Piedāvā darbu
Jelgavas 4. vidusskola (reģ.Nr.2813900137)
Akmeņu ielā 1 aicina darbā apkopēju
rīta maiņā. Alga – 441 EUR (bruto).
T.29279680.

Līdzjūtība
Dziļa līdzjūtība Vitai Smirnovai,
no tēva uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MAIRA DŽULE (1947. g.)
AIVARS STRAUTMANIS (1956. g.)
IGORS KLADJKO (1987. g.)
LUDMILA ALEKSANDROVA (1949. g.).
Izvadīšana 08.08. plkst.12 Baložu kapsētā.
TIMOFEJS SURIKOVS (1936. g.).
Izvadīšana 08.08. plkst. 12 Zanderu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
Augustā katru trešdienu – brīvlaika aktivitātes «Vasarraibumiņi»: orientēšanās
bibliotēkā, radošās darbnīcas, spēles, viktorīnas un sacensības. Dalība – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. augustā pulksten 20 – «Mana vasaras melodija». Piedalās: N.Rutulis, «Dzelzs
vilks», «Crazy Dools», A.Gruzdiņš, «Otra puse», A.Virga, R.Pētersons, A.Stafecka,
«Opus pro», O.Rajecka, U.Roze, Aminata, I.Fomins, «Tautumeitas» un citi mūziķi.
Koncertu vada L.Bērziņa un M.Grigalis. Biļešu cena – 12–20 € (brīvdabas koncertzālē
«Mītava» Pasta salā).
16. augustā pulksten 19 – Sidnejas Latviešu teātra viesizrāde – teatrāli muzikāls
uzvedums Jānis Čečiņš «Kabarē de Rīga». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
17. augustā pulksten 11 – atvērtā ekskursija pa Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
torni gida vadībā. Ieejas maksa – 2,50 €; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1 €
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Tirkizband». Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
18. augustā pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Seši mazi
bundzinieki». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas (brīvdabas koncertzālē
«Mītava» Pasta salā).
23. augustā pulksten 11 – Staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzē).
24. augustā pulksten 11 – 14. Jelgavas velobrauciens «Varonība». Starts – Uzvaras parkā, finišs – bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnes vietā «Lediņi».
Reģistrācija – no pulksten 10.30.
24. augustā pulksten 18 – Latvijas dziedošo aktieru salidojums Jelgavā. Piedalās:
D.Lūriņa, Z.Jančevska, Z.Dombrovska un M.Egliens, K.Tatarinova, E.Pujāts, L.Subatnieks, V.Vētra, G.Silakaktiņš un G.Skrastiņš, pavadošā grupa «No pusvārda». Biļešu
cena – 10–18 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava» Pasta salā).
31. augustā no pulksten 9 līdz 14 – Vispārējie Piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā).
31. augustā no pulksten 11 līdz 15.30 – III labsajūtas festivāls «ESI» (skvērā aiz
kultūras nama).
31. augustā no pulksten 14 – Piena paku laivu regate (Lielupes promenādē).
12. septembrī pulksten 18 – grupas «Auļi» koncerts «Senču balsis». «Senču balsis» ir bungu un dūdu mūzikas grupas «Auļi» jaunā koncertprogramma, kas radīta
sadarbībā ar māksliniekiem no dažādām pasaules valstīm. Biļešu cena – 20–28 €
(kultūras namā).
20. septembrī pulksten 19 – Normunda Rutuļa koncerts «Man nav žēl». Maestro
Raimonds Pauls sarakstījis 12 jaunas dziesmas dziedātājam N.Rutulim, kas septembra
sākumā tiks publicētas albumā «Man nav žēl». Biļešu cena – 12–18 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 15. augustam – D.Šulcas gleznu izstāde «Ainavas un ziedi» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 16. augusta līdz 16. oktobrim – A.M.Aizpures gleznu izstāde «Krāsas».
Izstādes atklāšana – 16. augustā pulksten 17 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 19. augusta līdz 15. septembrim – Arnis Ozols. 70 gadu jubilejas izstāde.
Tikšanās ar autoru – 26. augustā pulksten 18 (kultūras nama).
Līdz 31. augustam – Latviešu valodas aģentūras izstāde «Kļūdies tā, lai citiem
prieks» (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 31. augustam – fotoizstāde «Atskats uz starptautiskajiem smilšu skulptūru
festivāliem Jelgavā» (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 31. augustam – miniatūrtekstiliju darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 3. septembrim – L.Balodes gleznu izstāde «Dabā» (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
Līdz 10. oktobrim – Edvīna Kalnenieka darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
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Stāsts par Edvīnu
Kalnenieku mākslā
Foto: Ivars Veiliņš

Līdzās eļļas un pasteļa gleznām
mākslinieka Edvīna Kalnenieka
izstādē Jelgavas muzejā apskatāmi arī viņa apgleznotie
keramikas šķīvji.

 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma mākslinieka
Edvīna Kalnenieka darbu
izstāde – līdzās gleznotāja
pasteļiem un eļļas gleznojumiem, kas novērtējami gan
klātienē, gan digitālā formātā – ekrānā –, eksponēti
arī E.Kalnenieka apgleznoti
keramikas šķīvji.
«Esmu strādājis ilgus gadus, un šajā
izstādē apkopoti dažādos laikposmos radīti darbi – daži no tiem, kas atrodas citviet, apskatāmi digitālā formātā,» stāsta
E.Kalnenieks. Viņš atklāj, ka pēdējos
gados sācis apgleznot keramikas šķīv-

jus, un daļa no tiem eksponēti izstādē.
«Mans dēls nodarbojas ar keramiku, abi
esam pārbūvējuši dažus keramikas cepļus, un tas mani pamudināja izmēģināt
šķīvju apgleznošanu,» tā mākslinieks.
Gleznotājs, scenogrāfs un pedagogs
E.Kalnenieks dzimis 1939. gadā un
šogad atzīmē 80. jubileju. Godinot
mākslinieku un viņa profesionālo darbību, šobrīd top E.Kalneniekam veltīta
grāmata, kuras autors ir mākslas zinātnieks Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētājs Māris Brancis. Grāmatas
atklāšana plānota oktobrī, noslēdzot
izstādi Jelgavas muzejā. «Šī grāmata
stāstīs par Edvīna Kalnenieka dzīvi
un darbu – tā būs kā albums,» piebilst
M.Brancis.
E.Kalnenieks dzimis Liepājā, bet
1965. gadā sāka strādāt par Ādolfa Alu-

nāna Jelgavas teātra dekoratoru, Jelgavas teātrī aizvadot vairāk nekā 50 darba
gadus. Savukārt izstādēs mākslinieks
piedalās kopš 1966. gada – aizvadītas
izstādes Jelgavā, Aizupē, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Šauļu pilsētas galerijā (Lietuvā), Pitsburgā (ASV)
un citviet. Īpaši zīmīgs E.Kalneniekam
bija 2017. gads, kad viņam pasniegta
pirmā Ģederta Eliasa balva par lauku
tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā (darbs «Dārzs vakarā»), Arvīda un
Margas Spertālu balva par mūža ieguldījumu scenogrāfijā, kā arī Jelgavas
pilsētas augstākais apbalvojums «Goda
zīme» par mūža ieguldījumu Jelgavas
pilsētas kultūrvides veidošanā.
E.Kalnenieka darbu izstāde Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā apskatāma līdz 10. oktobrim.

Jau tapušas pirmās piena paku laivu skices
 Jana Bahmane

Pašā vasaras izskaņā, 31.
augustā, Driksas ūdeņus
iešūpos 17. «Baltais» piena
paku laivu regate. Pieteikšanās regatei ir līdz 25. augustam, aktīvākās komandas jau sākušas domāt par
plostu tehnisko un vizuālo
risinājumu.
«Mans kolēģis vairākkārt piedalījies
Piena paku laivu regatē, un viņa piemērs šogad pamudināja tai pieteikties
arī mani, turklāt 31. augusts ir mana
dēla dzimšanas diena, tādēļ motivācija
ir dubulta. Plosts, ko veidosim kopā ar
ģimeni un draugiem, būs veltīts divgadīgajam dēlam, tādēļ tas taps kāda

viņam nozīmīga tēla veidolā. Tehniskas lietas man nav svešas – jau gatavi
rasējumi un pat laivas makets. Mums
ir plāns ne vien pārsteigt regates skatītājus ar vizuālo risinājumu, bet arī
attīstīt labu ātrumu,» stāsta ģimenes
komandas kapteinis Māris Finks. Viņš
norāda, ka laiva taps mājas pagalmā
un jau ir sarunāts transports, kas to
aizgādās līdz regates sākumpunktam.
Pirmo reizi regatē šogad piedalīsies
arī SIA «Autoskola» kolektīvs, piena
paku laivas vizuālajā noformējumā
cenšoties ieskicēt savas nozares tematiku. «Mūsu kolektīvā ir daudz
jauniešu, un dalība regatē ir viņu
iniciatīva. Šogad pirmo reizi piedalījāmies arī Pilsētas svētku gājienā –
šādi pasākumi ne vien sniedz iespēju
parādīt sevi, savu uzņēmumu, bet arī

ļoti saliedē kolektīvu. Arī gatavojoties
regatei, esam vienoti – lēmumus pieņemam kopā,» stāsta SIA «Autoskola»
pārstāve Agita Lāce.
Tāpat savu piena paku laivu būvēs
Jelgavā bāzētais interneta tiešsaišu
nodrošinātājs «SportsTV.lv», «Chocolette Confectionary» šokolādes
rūpnīca un citi draugu un uzņēmumu kolektīvi. «Mūsu kompānija šajā
brīnišķīgajā pilsētai un jelgavniekiem
nozīmīgajā pasākumā piedalīsies jau
otro gadu. Ideju par laivu mums ir
daudz, bet tās lai paliek patīkams
pārsteigums. Nāciet uz regati!» aicina
«Chocolette Confectionary» kolektīvs.
Jāatgādina, ka katrai komandai
organizatori nodrošinās ap 2000
tukšu viena litra piena paku, kas tiks
rezervētas pieteikumu saņemšanas

kārtībā. Viena aizlīmēta, tukša litra
piena paka uz ūdens notur apmēram
700–900 gramu smaguma – tas jāņem
vērā, aprēķinot laivai nepieciešamo
paku skaitu. Sacensībās drīkst piedalīties tikai peldošie transportlīdzekļi
– laivas, plosti, kuģi –, kuru peldspēju
nodrošina kartona piena pakas. Par
laivas klāju drīkst izmantot arī, piemēram, finieri, preskartonu, bet nav
atļauta putuplasta un putu izmantošana laivas peldspējas nodrošināšanā.
Žūrija galvenokārt vērtēs regates
dalībnieku radošumu un atraktivitāti.
Labāko laivu autori tiks apbalvoti
nominācijās «Oriģinālākā laiva»,
«Inovatīvākā laiva», «Treknākais
piena plosts», «Visatraktīvākā komanda», «Pilnīgs sviests», «Stilīgākā
apkalpe», «Ātrākā laiva», kā arī tiks

pasniegta žūrijas speciālbalva. Stundu
pirms brauciena tiks pārbaudīta laivas
atbilstība prasībām, un šajā laikā
komandām būs iespēja sniegt minūti
garu prezentāciju, priekšnesumu par
sevi.
Pieteikuma anketa pieejama iestādes «Kultūra» mājaslapā www.kultura.jelgava.lv, kā arī vietnē festivali.
jelgava.lv. Pieteikties regatei, aizpildot
elektronisko anketu, var līdz 25.
augustam, bet 27. augustā Jelgavas
kultūras namā notiks sapulce komandu kapteiņiem. Laivu braucieni
Driksā 31. augustā sāksies pulksten
16, bet laureātu apbalvošana plānota
pulksten 20.
Pasākumu organizē pašvaldības
iestāde «Kultūra» sadarbībā ar AS
«Tukuma piens».

Torņa atvērtās ekskursijas pulcējušas jau vairāk nekā 50 dalībnieku
 Jana Bahmane

17. augustā pulksten 11
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks ikmēneša atvērtā ekskursija
ar gidu, proti, iegādājoties torņa apmeklējuma
biļeti, ekspozīcijas varēs
apskatīt gida pavadībā.
Kopš janvāra, kad Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs
uzsāka organizēt atvērtās
ekskursijas, tās pulcējušas
jau 53 interesentus.

«Parasti gida pakalpojumu izvēlas
organizētas grupas, taču vēlējāmies
arī individuālajiem apmeklētājiem dot
iespēju uzzināt vairāk par torni, klausoties gida stāstījumā. Līdz šim atvērtās
ekskursijas tornī vadījuši seši gidi,» norāda Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
tūrisma speciālists Sandis Liepa. Viņš
stāsta, ka ekskursantu vidū teju katru
reizi ir rīdzinieki, kuri apzināti izvēlas
apmeklēt ekskursiju ar gidu. «Taču
dažkārt apmeklētāji ierodas, nezinot, ka
būs šāda ekskursija. Torņa darbinieki
informē par šo iespēju, un viņi labprāt
piekrīt,» tā Jelgavas reģionālā Tūrisma

centra pārstāvis. Trešdaļa atvērto ekskursiju apmeklētāju ir seniori, pārējie –
darbspējas vecumā, dažkārt arī skolēni
un studenti.
Jāatgādina, ka torņa apmeklējums
ar gidu katra mēneša trešajā sestdienā
sākas pulksten 11, tādēļ interesenti aicināti ierasties nedaudz agrāk.
Ekskursijas dalībnieki kopā ar gidu ir
aicināti aplūkot trīs ekspozīcijas, izzinot Jelgavu, tās vēsturi un simboliku,
Latvijas brīvvalsts pirmos prezidentus
zemgaliešus, Zemgales tautastērpus,
kā arī Svētās Trīsvienības baznīcas
vēsturi. Ekspozīcijas ir interaktīvas un

ļauj līdzdarboties – atklāt pilsētas ģerboņa noslēpumus, no gabaliņiem salikt
Zemgales karti, virtuāli paviesoties
prezidenta kabinetā, izmēģināt latvju
rakstu šūšanu un daudz ko citu. Tāpat
apmeklētājiem ir iespēja kopā ar gidu
aplūkot izstāžu zāli un skatu laukumu
torņa 9. stāvā, uzzinot vairāk par pilsētas objektiem, kas redzami no 37 metru
augstuma. Jāpiebilst, ka šobrīd torņa
izstāžu zālē apskatāma mākslinieces
Lailas Balodes akvareļu izstāde «Dabā».
Lai piedalītos ekskursijā, jāsedz tikai
ieejas maksa Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Biļetes cena

pieaugušajiem ir 2,50 eiro, skolēniem,
studentiem, pensionāriem – viens eiro,
pirmsskolas vecuma bērni torņa ekspozīcijas var apmeklēt bez maksas. Plānotais
ekskursijas ilgums ir viena stunda, un
iepriekš pieteikties nav nepieciešams.
Jāpiebilst, ka ikdienā, iepriekš vienojoties, gida pakalpojumi Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī ir pieejami
par maksu – ekskursijas cena latviešu
valodā ir 11 eiro, bet svešvalodā – angļu,
krievu, vācu – 15 eiro. Iepazīt torņa
ekspozīcijas gida pavadībā par maksu
var ne vien grupas, bet arī individuāli
apmeklētāji.

