Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
logo.
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 25. septembrī no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005567 vai 63005574.
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Pasta salā – piecas
jaunas koka skulptūras
Foto: Raitis Supe

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.
Ar savu telefona zvanu konkursa dalībnieki piekrīt sava vārda,
uzvārda un telefona numura saglabāšanai konkursa vajadzībām.

Trešais NĪN nomaksas
termiņš – 1. oktobris
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība atgādina, ka
1. oktobris šogad ir
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) trešā
ceturkšņa nomaksas
termiņš. Šobrīd NĪN
iekasēts 3,1 miljona
eiro apmērā.
Sniedzot atbalstu Jelgavas
iedzīvotājiem un uzņēmumiem ārkārtējās situācijas
laikā, likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli» noteiktais
trešais 2020. gada NĪN nomaksas termiņš ar Jelgavas
domes lēmumu no 15. augusta
tika pārcelts uz 1. oktobri.
Novembrī gan tas paliek nemainīgs – ceturtā ceturkšņa
NĪN nomaksas termiņš ir 16.
novembris.
Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu
jautājumos Ingars Bušs norāda, ka šogad Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžetā ienākumi
no NĪN plānoti 3,7 miljoni
eiro. No gada sākuma līdz 16.

septembrim NĪN iekasēts 3,1
miljona eiro apmērā, un tas ir
aptuveni 84 procenti no šogad
plānotā, tostarp par visu gadu
nodokli nomaksājuši aptuveni
72 procenti īpašnieku.
Finanšu nodaļa atgādina, ka
NĪN maksājumu bezskaidras
naudas norēķinu veidā var
veikt internetbankā, rūpīgi
pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu. Būtiski ir maksājuma mērķī precīzi norādīt
nodokļa maksātāja personīgā
konta numuru par zemi un
ēkām, īpašuma adresi vai
kadastra numuru, par kuru
veikts maksājums. Norēķinus
var veikt arī portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv – tur pieejami pašvaldības
banku konti NĪN samaksai,
turklāt nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.
Tāpat samaksāt NĪN var veikalu tīkla «Maxima» kasēs. Par
katru maksājumu tiek ieturēta
komisijas maksa 0,50 eiro.

Var pretendēt uz
pašvaldības līdzfinansējumu
sporta pasākumu rīkošanai

Koktēlnieki Pasta salā noslēguši nedēļu ilgu darbu, lai simpozijā «Otrā elpa» radītu koka skulptūras, kurās, turpinot
pirms astoņiem gadiem iedibināto tradīciju, atdzīvojas dažādi pasaku tēli. Gadu gaitā simpozijos tapušas vairāk nekā
20 skulptūras – lielākā daļa nonākušas pie pilsētas bērndārzniekiem, taču pieci šogad tapušie darbi ikvienu gaida Pasta
salas dienvidu galā. Koka skulptūru simpozijs norisinājās Meža dienu pasākuma «Mežs ienāk Jelgavā 2020» gaitā, un  Ritma Gaidamoviča
tajā tēlnieki Māris Gailis, Zigmunds Bielis, Gundars Kozlovskis, Agnese Rudzīte-Kirillova un Donāts Mockus no Jelgavā
Līdz 10. oktobrim
augušiem savu laiku nokalpojušiem kokiem radījuši mākslas darbus. Jāpiebilst, ka skulptūras ir apskates objekti un uz
var iesniegt sporta
tām nav ieteicams kāpt. Koka skulptūru simpoziju «Otrā elpa» organizē Jelgavas pašvaldība ar Valsts kultūrkapitāla fonda
pasākumu projekun Zemgales Plānošanas reģiona atbalstu. Plašāk par Meža dienām un simpoziju lasiet 2. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

No oktobra nedaudz pieaugs maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
 Kristīne Langenfelde

Šodien Jelgavas domes sēdē deputāti lems par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu pilsētā no 1. oktobra. Sagatavotais lēmumprojekts paredz, ka no oktobra maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu mūsu pilsētā nedaudz
pieaugs – tas saistīts ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas (SPRK) nupat apstiprināto
jauno tarifu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā «Brakšķi».
Kā informē SPRK, jaunais
apstiprinātais SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs no 1.
oktobra būs 58,69 EUR/t (ar
dabas resursu nodokli (DRN)
pie DRN likmes 50 EUR/t, bez
PVN). Tarifs no 1. oktobra pie
DRN likmes 50 EUR/t par sadzīves atkritumu apglabāšanu
būs par trīs procentiem augstāks, salīdzinot ar 2019. gada
janvārī SPRK apstiprināto tari-

fu (pie DRN likmes 50 EUR/t).
Tarifa pieaugumu ir ietekmējuši divi būtiski faktori.
Pirmkārt, komersants savā
apsaimniekošanā uz nomas
līguma pamata ir pārņēmis
biošūnu, kur tālāk tiek apsaimniekoti bioloģiski noārdāmie
atkritumi. Otrkārt, atkritumu
apglabāšanas krātuvē atbilstoši
vides normatīvo aktu prasībām
komersantam ir jāveic būtiskas
investīcijas. Šobrīd atkritumu
kalns ir sasniedzis maksimālo

augstumu, kad sablīvētajos atkritumos sāk veidoties biogāze,
kura ir jāsavāc un jāutilizē. Šogad komersants ir uzsācis šī projekta realizāciju, un tā izmaksas
veido būtisku daļu no kopējām
pakalpojuma izmaksām.
Kā uzsver SPRK pārstāve
Baiba Jakobsone, pēc jaunā tarifa spēkā stāšanās tas būs piektais zemākais tarifs starp desmit valsts sadzīves atkritumu
poligoniem, kuros tiek sniegts
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums. Jaunais tarifs
attieksies uz Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona
atkritumu radītājiem no Jelgavas pilsētas, Auces, Dobeles,
Jelgavas, Ozolnieku, Tērvetes,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām.
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis
Alvils Grīnfelds skaidro, ka
atkritumu apglabāšanas tarifs

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

ir viena no sadaļām, kas veido
maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, līdz ar to sagatavots domes lēmumprojekts
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
pilsētā no 1. oktobra. Tas paredz
noteikt maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
19,46 EUR/m3 bez PVN jeb
23,54 EUR/m3 ar PVN. Tas ir
par 35 centiem vairāk nekā līdz
šim. Savukārt mēneša maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājam (sadzīves atkritumu
normatīvais daudzums 1,9 m3
gadā) būs 3,08 eiro bez PVN
jeb 3,73 eiro ar PVN, izņemot
situāciju, ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai izveidota atsevišķa slēgta atkritumu konteineru
novietne. Līdz ar to paredzēts,
ka no oktobra tarifs pieaugs par
sešiem centiem.

63048800

tu pieteikumus, lai
pretendētu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
sporta aktivitāšu organizēšanai Jelgavas
pilsētā 2021. gadā.

Jelgavas Sporta servisa
centrā informē, ka konkursā
par līdzfinansējumu sporta
pasākumu projektiem var
piedalīties jebkura fiziska
vai juridiska persona, kura
darbojas Jelgavas pilsētā un
2021. gadā plāno īstenot sporta
aktivitātes Jelgavā. Būtiski,
lai plānotā aktivitāte atbilstu
konkursa mērķim un uzdevumiem un tiktu izpildītas
arī citas konkursa nolikumā
izvirzītās prasības.
Projektu konkursa mērķis
ir noteikt Jelgavas pilsētai
piemērotākos un atbilstošākos
sporta pasākumu projektus,
kas veicinātu sporta dzīves
attīstību pilsētā. Projektu konkursa uzdevumi ir: atbalstīt
iedzīvotāju fiziskās aktivitātes,
piedāvājot uz olimpiskiem
principiem balstītas sistemā-

tiskas un daudzveidīgas sporta
sacensības; sekmēt brīvā laika
pavadīšanas dažādošanu un
kvalitātes uzlabošanu; iesaistīt
sporta aktivitātēs bērnus un
jauniešus; atbalstīt fizisku un
juridisku personu iniciatīvu
sabiedriski nozīmīgu sporta
pasākumu projektu izstrādē
un īstenošanā. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas
pieejamas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Institūcijas», «Sporta servisa
centrs», apakšsadaļā «Dokumenti», «Finansējums».
Pieteikuma dokumentāciju
var iesniegt klātienē Sporta
servisa centrā Uzvaras ielā
8, 35. kabinetā (2. stāvā), pa
pastu (adrese: Uzvaras iela 8,
Jelgava, LV-3001) vai e-pastu
sports@sports.jelgava.lv (parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu).
Jāpiebilst, ka 2019. gadā
sporta pasākumu rīkošanai
tika piešķirti 44 000 eiro,
atbalstot 30 projektus. Piemēram, starptautiskās mākslas
vingrošanas sacensības «Baltic
flower» (5000 eiro), Jelgavas
atklāto čempionātu amatieru
hokeja komandām (4500 eiro),
«Remosa» piedzīvojumu sacensības un kausa izcīņu alpīnisma tehnikā (kopā 2400 eiro).

vestnesis@dome.jelgava.lv
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Daudzpusīgo meža nozari iepazīst Jelgavā
Jau trešo gadu mūsu pilsētā norisinājās pasākums «Mežs
ienāk Jelgavā», ko organizē LLU kopā ar Jelgavas pašvaldību,
nozares organizācijām un uzņēmumiem, ar mērķi izglītojoši
un praktiski iepazīstināt kā jomas profesionāļus, tā sabiedrību
kopumā ar Latvijas mežu apsaimniekošanu un koksnes plašo
pielietojumu. Uzsverot kokmateriālu izmantojumu ražošanā,
būvniecībā un arī mākslā, pasākuma aktivitātes šajā gadā
vienoja moto «Koks ir vairāk!». «Meža nozare ienāk Jelgavā,
lai rādītu, ko mēs darām ikdienā, kas ir mūsu darbs, kā mežs
aug un kā Latvijā iegūtai koksnei pievienojam vērtību. Lai
pasākums notiktu, tā organizēšanā iesaistīti vairāk nekā 200
cilvēku un 40 nozares uzņēmumu, bet vislielāko paldies gribu teikt mūsu universitātei, mūsu pilsētai un Meža attīstības
fondam,» saka pasākuma idejas autors LLU Meža fakultātes
dekāns Linards Sisenis. Pasākumā zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards uzsvēra, ka jaunu cilvēku interese par mežsaimniecību ir ieguvums kā pilsētai, tā valstij un tieši šāda veida pasākumi palīdz to nodrošināt: «Redzam, ka gan LLU, gan Jelgavas
pilsēta domā par to, kā piesaistīt jauniešus un studējošos meža
pasaulei, kas vienlaikus paver arī ļoti plašas darba iespējas.»
Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasākuma
atklāšanā akcentēja koksnes kā svarīga resursa gudru izmantošanu: «Mēs lepojamies, ka dzīvojam zaļā valstī ar lieliem mežiem,
un lepojamies, ka protam tos gudri izmantot. Svarīgākais meža
nozarē ir radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību.»
18. septembrī Pasta salā ikviens varēja uzzināt par koka dzīves
ciklu, izmantošanas iespējām, iesaistīties spēlēs un demonstrācijās, kā arī sekot līdzi koka skulptūru simpozija «Otrā elpa»
norisei, kura laikā tapušie darbi jau apskatāmi Pasta salā.
Kokgāzēju profesionālajās
meistarības sacensībās jaunie
meža nozares
profesionāļi
parādīja savas
prasmes ātri un
kvalitatīvi strādāt ar koku. Jelgavniece Evelīna
Afanasjeva, kura
ir Ogres tehnikuma kokgāzēju
komandas dalībniece, stāsta, ka sacensību prasmes var tikt pielietotas arī reālā darbā:
«Sacensībās ir vairākas disciplīnas – zāģa ķēdes maiņa, kombinētā zāģēšana,
precīzā zāģēšana, koka gāšana un atzarošana. Tās ir būtiskas prasmes darbam mežā, jo ir situācijas, kad svarīgs gan ātrums, gan precizitāte. Esam
jaunie mežsaimniecības tehniķi, tāpēc zināšanas tiks izmantotas praksē.»
Pasākuma laikā
interesenti varēja
praktiski
izmēģināt
spēkus
profesionālās
meža tehnikas –
forestera,
forvardera vai harvestera – simulatorā. «Ar simulatoru darbojos
pirmoreiz, bet pēc 10 minūtēm jau esmu iemanījies,
sakrāvis daudz koku. Vienīgi redzamība ir slikta, visu laiku gribas pieliekties tuvāk,» stāsta Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas 5. klases skolnieks Henriks Ivanovs.

Jau par tradīciju kļuvusi Jelgavas tehnikuma dalība Meža dienās, radot un rādot audzēkņu un pedagogu
veidotus darbus no koka. Apmeklētāji varēja spēlēt koka šahu, savdabīgu galda hokeju, iziet koka labirintu
un vērot, kā top īpaša dāvana Jelgavai. Skolotāja Jāņa Stankeviča vadībā tehnikuma audzēkņi šogad radījuši
vides objektu «Jelgava 755», kas izvietots uz guļbūves tipa savienojumiem. «Visa tehniskā daļa ir veidota
komandas darbā. Pamatkonstrukcija tapa darbnīcā, bet šeit tā tikai samontēta. Kopumā tas ir aptuveni nedēļu ilgs darbs,» stāsta J.Stankevičs. Šobrīd vides objekts atrodas Pasta salā, taču jau drīz tas tiks pārvests
uz Langervaldes mežu, kur apskatāms arī pagājušā gada veikums – aļņa skulptūra.

Pasākums uz Jelgavu atveda ne vien mežu, bet arī meža tehniku. Uzņēmums «Haitek Latvija» piedāvāja meža
nozares mašīnu demonstrējumus, parādot, kā viens cilvēks var sazāģēt un sakraut pat simtiem kilogramu
smagus baļķus. Savukārt «Husqvarna Latvija» demonstrēja jaunākās kokzāģēšanas tehnikas iespējas, piemēram, kā no baļķa uzreiz iegūt dēli. To, ka koks var tapt ne tikai par būvmateriālu vai mēbeli, pierādīja
Jaunrades skolas direktors Arnolds Ziemelis, kurš īpaši jaunākos apmeklētājus ieinteresēja ar koka trases
modeļiem un citiem braucamrīkiem, tostarp uz inerci darbināmu koka pārvietošanās līdzekli.

Kādā no daudzajiem LLU
stendiem
varēja izmēģināt interesantas spēles
un eksperimentus no
koka. Savukārt pieaugušie izmantoja
izdevību uzzināt par LLU darbu meža nozarē, tostarp
labdabīgiem un ļaundabīgiem dabas procesiem. «Gan
kokrūpniekiem, gan mežu īpašniekiem ir svarīgi zināt, kā
atpazīt koku slimības un kā ar tām cīnīties. Tās jāatpazīst
laikus, lai no koksnes varētu gūt ekonomisku labumu,»
uzsver LLU Meža fakultātes vadošā pētniece Olga Miezīte.

Meža dienām sekoja Pasaules
talkas akcija, kurā jau otro
gadu talkotāji visā Latvijā
tika aicināti stādīt kokus,
tādējādi padarot savu māju,
pilsētu un valsti zaļāku. Akcijā iesaistījās arī Jelgavas pašvaldības pārstāvji, iestādot
pirmos topošā Laimes parka
kokus Pasta salas dienvidu
galā. «Koks ienāk pilsētā to
izdaiļot, un tas mūs noteikti
aicina domāt arī par tā sūtību
un vērtību. Pienāk laiks, kad
kokam jāaiziet, un tad vietā
jāiestāda jauns. Par tā tālāko pielietojumu vēstīs šeit novietotās skulptūras,» tā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Koka skulptūru simpozijs «Otrā elpa»

Zigmunda Bieļa darbā ar fragmentu no pasakas «Odi un zirgs»
parādīta mazā un lielā satikšanās.
«Zirgs apveļas zālītē un nospiež
odus, kuri nosaka: «Būtu mēs
par vienu vairāk, būtu viņu nokoduši.» Bet zirgam tas netraucē.
Tā kā viņš vāļājas, skulptūra tā
arī tapa – kājām gaisā,» noteic
tēlnieks. Darbā izmantota goba,
ozols un priede.

«Visgrūtākais
skulptūrā ir sākums. Kā tēlnieks zinu, ka
tajā koka bluķī
kaut kas iekšā ir
un ka tas jāatrod. Man koks
ir patīkamākais
materiāls, jo tas
ir ļoti silts, dzīvs.
Pat uz tausti var
sajust, kā forma
veidojas,» stāsta Māris Gailis,
kurš ozolā atveidojis āzi no tautasdziesmas «Kur tad tu nu biji,
āzīti manu».

Lapsu un vilku kokā atveidojis
Gundars Kozlovskis: «Vajag tikai iedomāties tēlu, un vairāk vai mazāk
jau ir skaidrs, kā skulptūrai jātop.
Pasakā lapsa ir sazagusies zivis un
piemānījusi vilku, kurš noticējis,
ka zivis jāķer ar asti. Uzdevums ir
attēlot gan lapsas viltību, gan vilka
pozu, kurā viņš ir izstiepies pēc
lielā loma.»

«Manā skulptūrā tapis runcis, kurš sensenos laikos
aizņēmies trīs
dālderus no
suņa, nav atdevis, un tas ir
iemesls, kāpēc
kaķi ar suņiem
nesatiek. Mans
darbs ir vertikāls, materiāls
cietāks, ar to
jāstrādā ilgāk
un savā ziņā arī rūpīgāk nekā, piemēram, ar smiltīm, taču tas ir interesants izaicinājums,» vērtē Agnese
Rudzīte-Kirillova.

«Manā darbā
attēlota Lietuvas populārākā pasaka
«Egle – zalkšu
karaliene».
Kar al i e n e s
mati pārtop
par čūskām,
tāpēc jāmēģina kokā attēlot šo pāreju.
Strādāt ar koku – tas ir kaifs! Koks ir
viens no maniem mīļākajiem materiāliem, jo tajā var just dzīvību. Katru reizi
tas ir citāds, ar savu faktūru, kas darbu
padara ļoti interesantu man pašam,»
tā mākslinieks Donāts Mockus.
Sagatavoja Emīls Rotgalvis, foto Ivars Veiliņš

Jelgavnieki aicināti
iesaistīties dejas izaicinājumā
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Noņem krauķu ligzdas

 Emīls Rotgalvis

Foto: Ivars Veiliņš

Pozitīvas emocijas, deja un kopā būšana – to
simbolizē deju izaicinājums #JerusalemaDanceChallenge, kam atsaukusies arī Jelgavas
pilsēta. Sestdien, 26. septembrī, pulksten 15
ikviens aicināts tikties pļavā pretim Jelgavas
pilij, lai kopā dejotu un iemūžinātu šo akciju.
Apgūt dejas soļus dejas entuziasti aicināti jau
tagad – tam sagatavots īpašs video, kas pie
ejams Jelgavas pilsētas un pašvaldības iestādes
«Kultūra» sociālo tīklu kontos.
««Jerusalema Dance Challenge» ir globāla aktivitāte,
kas cilvēkus visā pasaulē aicina
dejot pie izpildītāja Master KG
dziesmas «Jerusalema», tādējādi vairojot prieku, ko rada
kopā būšana un deja. Jelgavu
šai aktivitātei izaicināja dobelnieki, kas deju izdejoja aizvadītajā nedēļas nogalē, pulcējot
vairākus simtus interesentu,»
informē «Kultūras» projektu
vadītāja Jana Bahmane.
Lai sagatavotos dejai, jelgavnieki aicināti noskatīties
izveidoto videomateriālu, lai
ikviens var apgūt pamata soļus
un jau sestdien, 26. septembrī,
pulksten 15 pļavā pretim Jelgavas pilij piedalīties pilsētas

kopīgajā dejas akcijā. Vispirms
deju pedagoģes Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku mūsdienu deju lielkoncerta virsvadītājas Annikas
Andersones vadībā notiks iesildīšanās, mēģinājums un pēc
tam – kopīgais dejas priekšnesums, kas tiks nofilmēts, radot
mūsu – Jelgavas – versiju un
nododot stafeti nākamajām
 Kristīne Langenfelde
pilsētām. Ikviens dalībnieks
aicināts ģērbties baltā T kreklā
Piektdien sākta krauķu
un džinsos.
ligzdu noņemšana un
Piedaloties dejas izaicināzaru žuburu izzāģējumā, dalībnieki lūgti būt atšana, lai samazinātu
bildīgiem un ievērot valstī nokrauķu ligzdošanu pilteiktās fiziskās distancēšanās
sētā augošajos kokos,
un epidemioloģiskās drošības
informē pašvaldības
prasības.

Angļu valoda

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

visiem līmeņiem

28. septembrī pl. 17

no 28. septembra pl. 1730

KURSI TIEŠSAISTĒ

KURSI TIEŠSAISTĒ

29. septembrī pl. 900

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
29. septembrī pl. 900

15

29.
16. septembrī pl. 1600

29. septembrī pl. 1815

Montesori

pedagoģija bērna
attīstībai
1. oktobrī pl. 930

2. oktobrī pl. 1600

4. oktobrī pl. 1730

KONSULTĀCIJU ZIBENS
MARATONS
Konsultācijas esošajām un topošajam uzņēmējām – sievietēm
(bez dalības maksas)

29.09.
no pl.10

Grāmatvedība jaunajiem uzņēmumiem
uzņēmēja, grāmatvede Dagnija Jansone

30.09.
no pl.13

Nodokļi un grāmatvedība

30.09.
no pl.14

1.10.

no pl.10

5.10.

no pl.14

5.10.

no pl.18

6.10.

no pl.15

uzņēmēja, grāmatvede Aļona Irmeja

Darba aizsardzība un darba likumdošanas
aktu prasības

uzņēmēja, darba aizsardzības speciāliste Gunta Ķīsele

Kā uzsākt biznesu ēdināšanas jomā
uzņēmēja Sandra Blūmane

Reklāmas veidošana tiešsaistes rīkā Canva
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenā
speciāliste Gundega Fedotova

Kā rast ideju un to attīstīt

uzņēmēja, inovāciju eksperte Elīna Miķelsone

Prototipu izveides iespējas ar 3D printeri

uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenā
speciāliste Gundega Fedotova

Vietu skaits ierobežots
Informācija un pieteikšanās: tālr. 63012155 vai
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv

no Dabas aizsardzības pārvaldes.
Pirms krauķu ligzdu noņemšanas «Pilsētsaimniecība» ar iesniegumu vērsās Dabas aizsardzības
pārvaldē, kas izvērtēja situāciju
un klātienē pārliecinājās, vai
konkrēto ligzdu noņemšana neietekmēs sugas populāciju un to
tiešām nepieciešams veikt sabiedrības interesēs. Saskaņā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes izsniegto
atļauju kopumā minētajās vietās
pilsētā paredzēts noņemt vairāk
nekā 90 krauķu ligzdu.

Dāvina ekipējumu jaunajiem vārtsargiem
 Emīls Rotgalvis

Angļu valoda
jauniešiem

Jelgavas Ledus sporta
skolai (JLSS) Latvijas
vārtsargu atbalsta
programmas gaitā
pasniegts dāvinājums
– pilns vārtsarga ekipējums. Tas paredzēts sešus un septiņus gadus
veciem audzēkņiem,
lai sniegtu viņiem iespēju izmēģināt vārtsarga pozīciju un palīdzētu atklāt aizvien
jaunus talantus sportā.
«Hokeja sistēma Jelgavā ir
pietiekami liela, un ekipējuma
iegāde visbiežāk notiek spēlētājiem individuāli, bet šis dāvinājums pašiem jaunākajiem sniegs
iespēju izmēģināt savu varēšanu
vārtsarga lomā. Ekipējums tiks
izmantots treniņos, lai to varētu
pamēģināt ikviens tikko hokejā
ienākušais spēlētājs,» skaidro
JLSS direktors Aivars Zeltiņš,
turpinot: «Ja raugāmies uz to,
kādas visbiežāk ir bērnu vēlmes
par pozīciju laukumā, jāatzīst,
tās vairāk balstītas katra rakstura iezīmēs. Ja sāk trenēties 25
bērni, trīs četri no viņiem parasti
vēlas uzņemties tieši vārtsarga
lomu. Un tas ir pietiekami, jo
šī ir laukuma pozīcija, kurā
nav vajadzības pēc spēlētāju

Foto: Ivars Veiliņš

Pensionēta medicīnas māsa. Varu
apkopt slimnieku mājas apstākļos. T.29575132.
Podnieks meklē darbu.
T.24905173.
Iekšdarbu meistars meklē darbu.
T.25275603.
Sieviete (57) meklē sarga darbu,
ir pieredze. Palīdzēšu pieskatīt
jūsu īpašumu, varu dzīvot uz
vietas. Vēlams uz ilgu laiku.
Strādāšu par minimālu samaksu.
Nesmēķēju, alkoholu nelietoju.
Kārtību garantēju. CV uzrādīšu
darba intervijā. T.20657807.
Aprūpētāja (57) meklē darbu. Ir
sertifikāts un darba pieredze ar
cukura diabēta un pēc insulta
staigājošiem cilvēkiem. Nav
pieredzes ar gulošiem cilvēkiem.
Varu gatavot ēst, uzkopt pēc vajadzības. Strādāju ar brīvdienām,
tās var būt arī darba dienās. Varu
dzīvot pie jums. CV uzrādīšu darba intervijā. T.20657807 (Inga).

Līdzjūtības

masveidības, taču tā noteikti
jāpamēģina katram. Lai arī pirmajā brīdī bērnam var šķist, ka
tas nav domāts viņam, sajūtas pa
īstam var saprast, tikai uzvelkot
ekipējumu un mēģinot. Tāpēc
ceram, ka šādā veidā varēsim
atklāt jaunos talantus.»
Dāvinājums pasniegts jauno Latvijas vārtsargu atbalsta
programmas gaitā, kas ir SIA
«Maxima Latvija» un Latvijas
Hokeja federācijas iniciatīva.
Šādu atbalstu JLSS saņem pirmoreiz, un, kā uzsver A.Zeltiņš,
skola to novērtē, jo tieši vārtsarga
ekipējums hokeja komandā ir
pats dārgākais un pat pašiem
jaunākajiem spēlētājiem pilns
komplekts var izmaksāt līdz pat
1000 eiro.
Jāpiebilst, ka šovasar vairāki
Jelgavas jaunie vārtsargi piedalījās īpašā hokeja kluba «Zemgale/

LLU» rīkotā vārtsargu nometnē.
«Latvija izsenis ir slavena ar
labiem vārtsargiem, un ne velti
mēs esam attīstījuši vārtsargu
skolu, kurā aizvadām specializētos treniņus kopā ar treneriem un nopelniem bagātiem
hokejistiem,» piebilst A.Zeltiņš.
Vasaras vārtsargu skolas treniņos paviesojušies vairāki Latvijas
hokeja izlases spēlētāji, tostarp
Kristers Gudļevskis, kurš piedalījās arī dāvinājuma pasniegšanā.
Hokejists atklāja savu pieredzi
vārtsarga pozīcijā, kā arī sniedza autogrāfus un atbildēja uz
jauno hokejistu jautājumiem.
Kā uzsvēra K.Gudļevskis, viņa
gaitas hokejā sākušās un bijušas
iespējamas, pateicoties līdzīgam
dāvinājumam, līdz ar to hokejists
cer, ka ekipējums būs īpaši noderīgs pašiem jaunākajiem JLSS
audzēkņiem.

Jelgavas pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs šogad mācās 7389 skolēni
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi informāciju
par skolēnu skaitu vispārējās izglītības iestādēs.
2020./2021. mācību gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības
skolās mācības uzsākuši 7389 skolēni.
Pēc Izglītības pārvaldes datiem, šajā mācību gadā par
vairāk nekā 100 bērniem un jauniešiem audzis kopējais skolēnu
skaits pašvaldības skolās.
136 bērni šogad mācās pašvaldības skolu obligātās sagatavošanas programmās Jelgavas 4.
sākumskolā, Jelgavas 6. vidus-

 Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2020. gada
1. oktobra ģimenes ārste Dagnija Kalva izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes pacientu
sarakstā reģistrētās personas
tiks pārreģistrētas pie ģimenes
ārstes Samantas Mārtiņas, kas
ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese: Uzvaras iela 2 – 36, Jelgava,
tālrunis 24115020. Vienoties par
reģistrāciju var arī ar citu ģimenes
ārstu, kuram ir līgums ar valsti par
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.
Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā
«Veselības aprūpes pakalpojumi»,
«Ģimenes ārsti», «Ģimenes ārsti
atbilstoši teritorijām». Jautājumu gadījumā pacienti aicināti
sazināties ar Nacionālā veselības
dienesta Zemgales nodaļu, tālrunis 63027249, e-pasta adrese
zemgale@vmnvd.gov.lv.

Meklē darbu

jos kokos, bet šajā nedēļas nogalē
darbus plānots turpināt dzīvojamo māju pagalmā starp Krišjāņa
Barona ielu, Lielo ielu un Pasta
ielu, kā arī pēc tam – autoostas
teritorijā un pagalmā starp Lielo
ielu, Pasta ielu un Raiņa ielu.
Darbus veic SIA «Anvija PRO»
atbilstoši aprīkoti un apmācīti
iestādē «Pilsētsaimspeciālisti.
niecība».
Jāatgādina, ka krauķu ligzdošanas ierobežošana saskaņā ar
Ligzdas vispirms noņemtas normatīvajiem aktiem ir iespējaHercoga Jēkaba laukumā augoša- ma tikai pēc atļaujas saņemšanas

facebook.com/ZRKAC

Īsi

skolā, Jelgavas Centra pamatskolā un Jelgavas pamatskolā
«Valdeka»-attīstības centrā, bet
1.–12. klašu grupā kopā ir 7253
skolēni: 1.–6. klašu grupā mācās
4091 skolēns, 7.–9. klašu grupā
– 2046, bet 10.–12. klasē – 1116.
Jelgavā ir trīs skolas, kurās
audzēkņu skaits šajā mācību

gadā pārsniedz 1000. Visvairāk
skolēnu ir Jelgavas 4. vidusskolā
– 1265, Jelgavas 4. sākumskolā
– 1026, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā – 1014.
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
šogad ir 803 skolēni, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijā – 563,
Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā – 111, Jelgavas pamatskolā «Valdeka»-attīstības
centrā – 168, Jelgavas Centra
pamatskolā – 731, Jelgavas Amatu vidusskolā – 151, Jelgavas
6. vidusskolā – 756, Jelgavas 5.
vidusskolā – 801.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šai saulē.
Izsakām līdzjūtību mūsu
kolēģei Diānai Cabijai, vectēvu
smilšu kalniņā pavadot.
JPPPII «Kamolītis» kolektīvs
Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ellai Šakurovai,
no māmiņas atvadoties.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
UNA TAUBENBERGA (1975. g.)
RITVARS RITUMS (1935. g.)
VANDA JURGELE (1933. g.)
ALEKSANDRS LURINS (1952. g.)
JEKATERINA KUZMENKOVA (1948. g.)
VERA KĻENAUSKA (1958. g.)
ILGA LIEPA (1943. g.)
SANDRA MEŽALE (1962. g.).
Izvadīšana 24.09. plkst.14 Meža kapsētā.
VALIJA VĪTOLNIECE (1939. g.).
Izvadīšana 25.09. plkst.15 Meža kapsētā.
ANTONIJA ŠKAPARE (1920. g.).
Izvadīšana 26.09. plkst.12 Baložu kapsētā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens: 28 000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Adrese: Lielā iela 11, 109. kabinets,
Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63048800
E-pasts: vestnesis@dome.jelgava.lv
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde,
tālrunis 63048801, e-pasts:
kristine.langenfelde@dome.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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«Bez pašvaldības sistemātiska darba
un finanšu ieguldījumiem sportisko
panākumu nebūtu»
 Sintija Čepanone

Pirms diviem gadiem ieviestās izmaiņas ziedojumu piesaistes
regulējumā, kas būtiski mazinājušas uzņēmēju motivāciju
atbalstīt nevalstiskās organizācijas, jo tas vairs neatsaucas
uz nodokļu atvieglojumiem, ievērojami mainīja arī sporta
atbalsta sistēmu un finansējuma sadales principus. Šobrīd
sporta jomas attīstības un atbilstošu apstākļu sportiskajiem
panākumiem nodrošināšana lielā mērā atkarīga tieši no
pašvaldības izpratnes un pretimnākšanas. «Profesionālais
sports ir piramīdas virsotne, taču, lai to sasniegtu, jāsāk ar
pamatiem – ar atbilstošu infrastruktūru un iespējām jau
no mazotnes būt fiziski aktīviem ģimenes lokā, ar atbalstu
sporta norisēm izglītības iestādēs, zemāka līmeņa komandām un sacensībām, jo tieši tā veidojas nākamie čempioni,»
saka Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot,
ka pašvaldība apzinās sportiska dzīvesveida nozīmi ikviena jelgavnieka ikdienā, tādēļ iespēju robežās pilsētā tiek
atbalstītas daudzveidīgas sporta iniciatīvas, aptverot kā
individuālu sportistu treniņiespējas un startus, tā atbalstu
dažādu sporta veidu komandām. Un pašvaldības ieguldījums attaisnojas – ar Jelgavas vārdu sporta arēnā rēķinās.
Mūsu pilsētā sporta jomas attīstība ir Sporta servisa centra kompetencē, un, pēc iestādes apkopotās
informācijas, pagājušajā gadā par
pašvaldības budžeta līdzekļiem
vai ar pašvaldības līdzfinansējumu
pilsētā notikuši 168 dažāda līmeņa
sporta pasākumi, bet 2018. gadā
pilsētā notika 172 sporta pasākumi
ar pašvaldības finansiālu atbalstu.
«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar
Sporta servisa centra direktoru Juri
Kaminski skaidro sporta jomas finansēšanas pamatprincipus pilsētā.

Sporta pasākumiem
šogad – 645 400 eiro

Plānojot šā gada budžetu, sporta
jomas attīstībai tika paredzēti 3 612
263 eiro, tostarp ap 650 000 eiro kā
dotācija sporta pasākumiem. Uz šo
brīdi precizētais pašvaldības finansējums šim mērķim ir 645 400 eiro.
«Finansējums gadu no gada tiek
sadalīts pēc līdzīgiem principiem –
izvērtējot pieteikumus, tiek atbalstīti pilsētas sporta klubu iesniegtie
projekti, papildu finansējums klubiem tiek piešķirts par iepriekšējā
gada rezultātiem, līdzfinansējums
tiek paredzēts arī dažāda līmeņa
sacensībām, ko Sporta servisa centrs
organizē sadarbībā ar sporta klubiem, sporta federācijām un citām
organizācijām,» skaidro Jelgavas
Sporta centra direktors, norādot,
ka tāpat ievērojami līdzekļi tiek
paredzēti pilsētas sporta bāzu uzturēšanai, darbinieku atalgojumam un
saistītajiem pakalpojumiem, kurus
jelgavnieki neizjūt kā «taustāmu»
kādam konkrētam mērķim novirzītu
atbalstu, bet kuri vistiešākajā mērā
nodrošina sekmīgu nozares darbību.
J.Kaminskis spriež, ka, vērtējot
kopumā, varētu izšķirt piecas lielākās Sporta servisa centra darbības
jomas jeb uzdevumus, un atbilstoši
tam tad arī tiek sadalīts pašvaldības
finansējums sportam: popularizēt
sportu un veselīgu dzīvesveidu,
īpašu uzmanību veltot bērnu un
jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai; atbalstīt sportistu sporta
meistarības pilnveidi, sekmējot
sportistu piedalīšanos valsts mēroga
un augsta līmeņa sacensībās; nodrošināt Jelgavas pilsētas sportistu
un bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību; koordinēt sporta
pasākumu organizēšanu un norisi
pilsētā un apsaimniekot pašvaldības
sporta bāzes.
«Taču būtiski ir saprast, ka aiz
katras Jelgavas komandas spēles gan
mājās, gan izbraukumā, aiz gandrīz
visiem Jelgavā notiekošajiem sporta

pasākumiem un Jelgavas sportistu
startiem jebkura līmeņa sacensībās
– sākot no pilsētas un beidzot ar Jelgavas nakts pusmaratonā gandrīz 2000 jelgavnieku pērn varēja startēt bez maksas, bet, lai to nodrošipasaules čempionātiem un pat olim- nātu un šis pasākums kļūtu par vienu no centrālajiem vasaras sporta notikumiem, pašvaldības ieguldījums
piskajām spēlēm – stāv pašvaldība, naudas izteiksmē bija apmēram 17 000 eiro.
Foto: no JV arhīva
jo bez sistemātiska darba un finanšu
resursu ieguldījuma nekas no tā
nebūtu iespējams,» uzsver Sporta
servisa centra direktors.

SPORTA KOMANDĀM PIEŠĶIRTAIS PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS (EUR)*

Popularizē sportu
un veselīgu dzīvesveidu

Jelgavā notiek sporta pasākumi
dažādām mērķauditorijām – gan
pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem, gan ģimenēm, gan amatieriem, gan senioriem, gan personām
ar invaliditāti. Tās ir arī dažādas
aktivitātes, kas vērstas tieši uz
tautas sportu, sportiska un veselīga
dzīvesveida popularizēšanu. J.Kaminskis skaidro, ka daļa aktivitāšu
tiek realizētas, īstenojot dažādus
projektus un piesaistot papildu
finansējumu, piemēram, Olimpiskā
diena, Eiropas Sporta nedēļa, taču
pamatā tas ir pašvaldības finansējums, kas jelgavniekiem nodrošina
iespēju pasākumus aizvadīt pilsētas
sporta bāzēs ar atbilstošu tehnisko
nodrošinājumu un apkalpojošo un
atbalsta personālu. «Jā, protams,
par komunālajiem pakalpojumiem
un citiem ikdienas izdevumiem, kas
saistīti ar sporta infrastruktūras
uzturēšanu, katru mēnesi jāmaksā
neatkarīgi no tā, vai kādas sporta aktivitātes vispār notiek, taču, lai gan
iedzīvotāji šāda veida atbalstu tieši
neizjūt, tas ir būtisks pašvaldības
ieguldījums,» atzīst Sporta servisa
centra direktors. Tāpat atbalstīta
tiek veterānu un amatieru dalība
dažāda mēroga sacensībās ārpus
Jelgavas, piemēram, mūsu pilsētas
komandas piedalās Latvijas Sporta
veterānu-senioru savienības sporta
spēlēs.
Pilsētā tiek veicināta sporta attīstība pilsētas mācību iestādēs, kas
tostarp palīdz atrast talantīgākos
audzēkņus, kam varētu būt perspektīva kādā sporta veidā. Dažādas sacensības vispārizglītojošo skolu audzēkņiem notiek visu mācību gadu,
papildus tiek rīkota Jelgavas pilsētas
skolēnu spartakiāde un koordinēta
mūsu skolu audzēkņu dalība Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta
spēlēs, organizētas Zemgales reģiona
sacensības futbolā. «Sporta servisa
centra pārziņā ir arī informēt skolas
par Latvijas Skolu sporta federācijas rīkotajām sacensībām, un, ja ir
izcīnīta iespēja, atbalstām piedalīšanos tajās. Bet ir sacensības, kurās
piedalīties var ikviena skola, un tad
svarīga ir sporta skolotāja un jaunie-

BK «Jelgava»

Gads

Vīriešu komandas
«Jelgava/LLU» un «Jelgava/BJSS» un sieviešu
komanda «Jelgava/BJSS»

VK «Jelgava»
Sieviešu komanda
«Jelgava»

VK «Biolars
Olaine/Jelgava»
Vīriešu komanda
«Biolars/Jelgava»

FK «Jelgava»

Virslīgas komanda
«Jelgava» un jaunatnes
futbola komandas

HK «Zemgale»
Vīriešu komanda
«Zemgale/LLU»

2016.

112 000**

31 284**

15 000

78 882**

72 000

2017.

82 180

35 000

15 000

92 500

92 000

2018.

76 000

37 000

35 000

93 200

98 500

2019.

81 370***

38 700***

65 000***

75 500***

104 500***

2020.

76 000****

35 000****

60 000****

62 000****

79 500****

* Nav iekļautas visas komandas, kas saņem pašvaldības finansējumu, piemēram, regbija un lakrosa komanda arī saņem pašvaldības finansējumu
** Iekļauts finansējums dalībai (gatavošanās) Latvijas olimpiādē
*** Iekļauts finansējums dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē un/vai sporta veida popularizēšanai
**** Izdevumu tāme var tikt grozīta saistībā ar ekonomiju un budžeta grozījumiem Covid-19 ietekmē

HK «Zemgale»

BK «Jelgava»

VK «Biolars Olaine/Jelgava»

FK «Jelgava»

šu vēlme, skolas vadības atbalsts, bet
pašvaldība palīdz ar transportu, lai
nokļūtu uz sacensībām,» atbalstu
vispārizglītojošo skolu sportam komentē J.Kaminskis, akcentējot, ka
sacensības skolu jauniešiem cenšas
organizēt arī arvien vairāk sporta
veidu federāciju un šādā gadījumā

Sporta servisa centrs ir informators
un koordinators, lai Jelgavas skolas
iesaistītos šajās aktivitātēs.
Savukārt mācību jomā «Sports un
veselība» pilsētā ir apvienojušies ap
30 sporta skolotāju, un arī to pilsētā koordinē Sporta servisa centrs.
Tiekoties vismaz divas reizes gadā,

skolotājiem tiek sniegta aktuālā
informācija par mācību saturu, procesa organizēšanu, vērtēšanu un citiem jautājumiem. Nepieciešamības
gadījumā iespējamas arī individuālas
konsultācijas. Tikšanās reizēs tiek
pārrunātas katras izglītības iestādes
iespējas, problēmas, risinājumi.

SPORTA SERVISA CENTRA
ADMINISTRĒTAIS
FINANSĒJUMS SPORTAM (EUR)*
Gads

2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

Pašvaldības piešķirtais
finansējums

595 517**
641 895
647 012
919 751***
645 400****

* T.sk. sporta pasākumi, atbalsts sportistiem,
augstu sasniegumu sports
** Iekļauts finansējums dalībai (gatavošanās)
Latvijas olimpiādei
*** Iekļauts finansējums dalībai Latvijas Jaunatnes
olimpiādē un/vai sporta veida popularizēšanai
**** Izdevumu tāme precizēta saistībā ar ekonomiju un budžeta grozījumiem Covid-19 ietekmē

Atbalsta sportistu sporta
meistarības pilnveidi,
sekmējot sportistu
piedalīšanos valsts mēroga un
augsta līmeņa sacensībās

Viens no pašvaldības mērķiem
sporta jomā ir atbalstīt sportistu
sporta meistarības pilnveidi, sekmējot sportistu piedalīšanos valsts
mēroga un augsta līmeņa sacensībās.
Sporta servisa centra pārraudzībā
ir trīs Jelgavas pilsētas pašvaldības
profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestādes, kurās jauniešiem
ir iespēja pilnveidot savu sportisko
meistarību, piedalīties sacensībās.
«Apzinoties, ka bez bērnu un jaunatnes sporta augstu sasniegumu nebūs, īpašu uzmanību, kas atspoguļojas arī finansējumā, pievēršam mūsu
pilsētas sporta skolām. Vienmēr
esmu teicis, ka neesam tik liela nācija, lai varētu šķērdēties ar saviem
talantiem, tāpēc ir gandarījums, ka
pašvaldības ieguldījums atspoguļojas
arī sportistu augstvērtīgos rezultātos,» tā Sporta centra direktors,
norādot, ka, piemēram, vadošajiem
un perspektīvākajiem sporta skolu
audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja
divreiz gadā treniņus aizvadīt arī
treniņnometnēs ārzemēs.
Taču uz finansējumu var pretendēt arī dažādas sporta organizācijas,
un tas tiek piešķirts saskaņā ar
izstrādātu kārtību par sporta klubu
un sportistu atbalstam paredzēto
pašvaldības budžeta līdzekļu sadales
kārtību. Sporta servisa centra direktors skaidro, ka finansējuma sadalē
par pamatu tiek ņemti divi galvenie
kritēriji: sporta organizācijas aktivitāte jeb tā saucamā punktu sistēma
un augstu sasniegumu sports.
Šajā gadā 37 sporta organizācijām
kopējais piešķirtais finansējums ir
152 500 eiro, tostarp 65 000 eiro
sporta klubu atbalstam un 87 500
eiro augstu sasniegumu sportistu
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atbalstam. Bet pagājušajā gadā 41
sporta organizācija atbalstīta ar
136 000 eiro, tostarp 56 000 eiro piešķirti sporta klubiem, lai līdzfinansēVidējās izmaksas uz
Sporta skola
Kopējais finansējums
Audzēkņu skaits
Darbinieku skaits
tu to iesniegtos pasākumu projektus,
1 audzēkni mēnesī*
un 80 000 eiro augstu sasniegumu
sportistu atbalstam.
Jelgavas Ledus
J.Kaminskis piebilst, ka pilsētas
(no tiem 322 profesionālajā
(tajā skaitā valsts dotācija
(no tiem 19 treneri)
sporta klubiem pašvaldība nereti sporta skola
ievirzē, 129 interešu izglītībā)
132 150)
papildus sedz arī transportlīdzekļu
nomas izmaksas, tādējādi nodroJelgavas Bērnu un
šinot nokļūšanu dažāda līmeņa
(tajā skaitā valsts dotācija
(no tiem 701 profesionālajā
(no tiem 38 treneri)
sacensībās, tāpat pēc atsevišķa jaunatnes sporta skola
274 014)
ievirzē, 103 interešu izglītībā)
pieprasījuma tiek izvērtētas iespējas
no pašvaldības budžeta līdzekļiem
piešķirt papildu finansējumu indi- Jelgavas Specializētā
(tajā skaitā valsts dotācija
(no tiem 188 profesionālajā
(no tiem 8 treneri)
viduālām vai komandu aktivitātēm. peldēšanas skola
70 020)
ievirzē, 318 interešu izglītībā)
«Iespēju robežās cenšamies atbalstīt
ikvienu, kas sporta arēnā popularizē *Neskaitot valsts dotāciju treneru atalgojumam
Jelgavu,» tā viņš.
Jelgavas Ledus sporta skola
Jelgavas Bērnu un
Jāpiebilst, ka aizvadītais gads bija
jaunatnes sporta skola
īpašs ar to, ka Jelgavā pirmo reizi
notika Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā piedalījās ap 2800 jauno
sportistu no 77 Latvijas novadiem
un pilsētām. Izcīnīto medaļu kopvērtējumā Jelgavas pilsētas jaunie
sportisti ieņēma 3. vietu ar 16 zelta,
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
19 sudraba un 23 bronzas medaļām.
Jelgavas pilsētas komandas dalības
Latvijas Jaunatnes olimpiādē un fiziskai slodzei un piemērotību izvē- dejās sarīkošanai izlietoti 4500 nodrošināšana, īpašu uzmanību
šī pasākuma sarīkošanas kopējās lētajam sporta veidam. Pagājušajā eiro, bet ūdens motosporta sacensī- veltot sporta bāzu infrastruktūras
gadā kopumā veiktas 1343 profilak- bām – 3500 eiro. Savukārt gandrīz sakārtošanai. Līdzekļi tiek izmantoti
izmaksas bija ap 250 000 eiro.
10 000 eiro pašvaldības finansēju- gan sporta infrastruktūras ikdienas
tiskās medicīniskās pārbaudes.
Savukārt fizioterapijas kabinetā ma iztērēts Jelgavas čempionāta uzturēšanai, piemēram, uzkopšanai,
Nodrošina Jelgavas
Jelgavas sporta hallē Mātera ielā basketbolā, Jelgavas kausa izcīņas zāles pļaušanai, laistīšanai stadionā,
pilsētas sportistu un bērnu
44a fizioterapijas procedūras var futbolā un Jelgavas domes kausa pludmales volejbola laukumu frēzēar paaugstinātu fizisko
saņemt sporta skolu izglītojamie un volejbolā norisei.
šanai un izlīdzināšanai, uzkopšanas
slodzi veselības aprūpi un
Jāpiebilst, ka tāpat tiek atbalstīts darbiem, remontdarbiem, gan lielāJelgavas pilsētā darbojošos sporta
medicīnisko uzraudzību
Būtisks ir pašvaldības ieguldījums klubu sportisti, pēc sporta veida sports cilvēkiem ar īpašām vajadzī- ku darbu veikšanai,» rezumē Sporta
arī jauno sportistu veselības stip- trenera iniciatīvas vēršoties pie bām, piemēram, kopš 2019. gada servisa centra direktors, akcentējot,
rināšanā. J.Kaminskis skaidro, ka sporta ārsta un saskaņā ar sporta Lielupē notiek sacensības burāšanā ka no pēdējiem redzamākajiem
Sporta servisa centrs nodrošina Jel- ārsta nosūtījumu. Piemēram, 2019. «Ja grib, tad var!», un pārrobežu pašvaldības ieguldījumiem ir trīs regavas pilsētas sportistu un bērnu ar gadā pakalpojumi sniegti 901 perso- projekti, piemēram, vairāku gadu konstruētie sporta stadioni pie skopaaugstinātu fizisko slodzi veselības nai, kopumā veicot 1035 procedūras garumā izveidojusies sadarbība lām. Laikā, kad tur nenotiek sporta
aprūpi un medicīnisko uzraudzību, (688 – vingrošana, 78 – masāža, 135 ar Jelgavas sadraudzības pilsētu stundas skolēniem un treniņi sporta
Šauļiem.
skolas audzēkņiem, iedzīvotāji tos
tajā skaitā sekundārās veselības – manuālā terapija).
Sporta klubiem katru gadu tiek var izmantot bez maksas.
aprūpi jeb fizioterapijas pakalpojupiedāvāta iespēja startēt sporta
mus. «Šos pakalpojumus var saņemt Koordinē sporta pasākumu
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta organizēšanu un norisi pilsētā pasākumu projektu konkursā, lai
VEIKTĀS PROFILAKTISKĀS
Pagājušajā gadā ar pašvaldības pretendētu uz pašvaldības līdzfinanskolas, Jelgavas Specializētās peldēMEDICĪNISKĀS PĀRBAUDES
šanas skolas, Jelgavas Ledus sporta finansiālu iesaisti pilsētā notikuši sējumu, un vidēji gadā tiek atbalstīti
skolas izglītojamie, sportisti, kuri 168 sporta pasākumi, tostarp no- nedaudz vairāk kā 30 dažādu pil2019. GADĀ
darbojas Jelgavas sporta klubos, kā zīmīgi valsts un starptautiska mē- sētas sporta organizāciju iesniegti
arī skolēni, kuri kopā ar klasesbied- roga sporta pasākumi, sacensības, projekti. Jāpiebilst, ka šobrīd JelgaKopā – 1343
riem iesaistījušies Latvijas Olimpis- piemēram, Latvijas čempionāti, vā darbojas 56 sporta organizācijas.
Nozīmīga finansējuma daļa tiek
kās komitejas organizētajā projektā Latvijas kausi, Jelgavas pilsētas
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
634
«Sporto visa klase»,» skaidro Sporta atklātie čempionāti un kausu izcī- novirzīta sporta bāzu apsaimniekosporta skolas audzēkņiem
servisa centra direktors, akcentē- ņas, un atsevišķām lielāka mēroga šanai – Sporta servisa centrs uztur
Jelgavas Ledus sporta skolas
jot, ka šajā gadījumā pašvaldības sacensībām tiek nomāta Zemgales sporta halli Mātera ielā 44a, sporta
106
audzēkņiem
finansiālais ieguldījums saistīts Olimpiskā centra infrastruktūra. laukumu Mātera ielā 44, sporta
arī ar medicīnas kabinetu izveidi, Sporta servisa centra direktors namu Raiņa ielā 6, pludmales volejJelgavas Specializētās
35
uzturēšanu, aprīkojuma un medi- skaidro, ka, piemēram, Jāņa Lūša bola laukumus Pasta salā, airēšanas
peldēšanas skolas audzēkņiem
cīnas materiālu iegādi, personāla piemiņas kausa izcīņas šķēpmeša- bāzi Pilssalas ielā 8, ko gan apsaim«Sporto visa klase» dalībniekiem
nā organizatoriskās izmaksas ir ap nieko Jelgavas Bērnu un jaunatnes
nodrošinājumu.
81
8000
eiro,
starptautisko
sacensību
sporta
skola.
«Sporta
servisa
centra
Piemēram, medicīnas kabinetā
Pilsētas sporta klubu dalībniekiem 487
Kronvalda ielā 24 iespējams veikt mākslas vingrošanā «Baltic Flower» uzdevums ir pilsētas sporta bāzu
padziļināto profilaktisko medicīnis- – 5000 eiro, Jelgavas domes kausa tālākas attīstības un pieejamības
ko pārbaudi reizi gadā, novērtējot
fizisko attīstību, sirds un asinsvadu
Stadions pie Jelgavas 4. sākumskolas
FINANSĒJUMS SPORTA
sistēmu, elpošanas sistēmas, balsta
INFRASTRUKTŪRAS
un kustību sistēmas un citu orgānu
UZTURĒŠANAI (EUR)
sistēmas fizisko un funkcionālo stāGads
Finansējums
vokli, kontrindikācijas paaugstinātai

FINANSĒJUMS SPORTA SKOLĀM 2019. GADĀ (EUR)

133,38
75,82
66,12

Piešķirtais
finansējums

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

45 550

48 000

45 000

44 000

50 000

31

35

33

Pasākumu
skaits

30

25

1 004 657

803

54

471 512

506

14

2017.
2018.
2019.
2020.

34

49 727
99 945
83 955
80 285
109 915*

* Plānotais budžets

FINANSĒJUMS JELGAVAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU
SPORTA PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAI (EUR)
Gads

2016.
2017.
2018.
2019.
Jelgavas domes
kauss dejās

446

2016.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻI SPORTA
PASĀKUMU ATBALSTAM (EUR, UZ 01.01.)
Gads

846 008

2020.

Pašvaldības piešķirtais
finansējums

7000
12 000
15 000
11 000
6000*

* Izdevumu tāme grozīta saistībā ar ekonomiju un
budžeta grozījumiem Covid-19 ietekmē

Rudens kross Jelgavas skolu jauniešiem
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Latvijas čempioni telpu futbolā jaunajā
sezonā startē ar Jelgavas vārdu
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ sākas jaunā sezona
«Optibet» Virslīgas čempionātā telpu futbolā. Sestdien,
26. septembrī, pirmo spēli izbraukumā aizvadīs pagājušās
sezonas valsts čempioni, kuri
šogad Virslīgā startēs kā Jelgavas komanda – FC «Petrow/
Jelgava». Pirmā mājas spēle
Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) telpu futbolistiem paredzēta 17. oktobrī pulksten
13. Komanda savās rindās
aicina jauniešus no 16 līdz
21 gadam, kuri savus spēkus
grib izmēģināt Latvijas 1. līgas
telpu futbola čempionātā.
Telpu futbola klubs «Petrow»
aizvadītajā sezonā pirmo reizi izcīnīja
valsts čempionu titulu, un zīmīgi, ka visas
otrā apļa un fināla spēles notika tieši Jelgavā, ZOC. «Lēmums izvēlēties Jelgavu
kā mājas bāzi nav nejaušs, bet gan pārdomāts un uz attīstību vērsts solis. Jelgavā
ir attīstīta sporta infrastruktūra telpu
futbolam, un ZOC zālē jau līdz šim esam
aizvadījuši vairākas Virslīgas spēles, kā
arī te bieži notiek Latvijas izlases spēles
telpu futbolā, jo zāle tam ir piemērota.
Šeit ir visi priekšnoteikumi, lai telpu
futbols attīstītos, tostarp pretimnākoša
pilsētas, ZOC vadība un sporta dzīves
organizatori, kas Jelgavā vēlas redzēt
profesionālu telpu futbolu,» atzīst kluba
prezidents Mārtiņš Petrovs, cerot, ka
līdz ar šīm pārmaiņām spēlēm izdosies
piesaistīt arī vairāk skatītāju. Šobrīd

klubs ZOC zālē aizvada divus treniņus
nedēļā – pirmdienās un piektdienās –, bet
divi treniņi sportistiem joprojām notiek
galvaspilsētā, jo ZOC zāle ir noslogota.
Taču jaunajā Virslīgas sezonā visas mājas
spēles «Petrow/Jelgava» aizvadīs ZOC.
Jauno sezonu telpu futbolisti iesāks ar
četrām spēlēm izbraukumā – Rēzeknē,
Daugavpilī, Rīgā un Jēkabpilī. Pirmā mājas spēle ZOC notiks 17. oktobrī pulksten
13, uzņemot komandu TFK «Salaspils».
Šajā reizē paredzēta svinīga sezonas
atklāšana. Atbalstīt futbolistus aicināti
arī skatītāji. Uz mājas spēlēm ieeja ir
bez maksas, taču skatītāji lūgti ievērot
visas valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības. Precīzs spēļu grafiks publicēts
Latvijas Futbola federācijas mājaslapā
www.lff.lv, sadaļā «Sacensības», «Telpu
futbols».
FC «Petrow/Jelgava» jaunajā sezonā
spēlēs 19 futbolisti, tostarp četri vārtsargi. «Pamatkodols ir nokomplektēts,
un tas ir ļoti spēcīgs. Būtiskas izmaiņas
salīdzinājumā ar pagājušo sezonu nav,
vien tas, ka tagad komandai ir jauns
treneris – to vada Baltkrievijas valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs
Savincevs –, jo līdzšinējais nolēma savu
karjeru noslēgt,» stāsta M.Petrovs, norādot, ka šobrīd komandā gan nav neviena
jelgavnieka, bet uz to komanda tiecas.
«Pie mums šosezon spēlēs futbola kluba
«Jelgava» spēlētājs Ņikita Žarovs. Taču
līdztekus lielajai komandai veidojam
komandu, kas startētu Latvijas 1. līgā.
Tajā sezonu plānots sākt novembrī,
un tieši tai šobrīd aicinām pievienoties
Jelgavas jaunos futbolistus vecumā no
16 līdz 21 gadam, kuri vēlas pārbaudīt

«Optibet» Virslīgas čempionātā telpu futbolā jaunajā sezonā debitē Jelgavas komanda. Mūsu pilsētu par
kluba bāzi izvēlējušies aizvadītā gada čempioni – telpu futbola klubs «Petrow», kas šogad Virslīgā startē kā
«Petrow/Jelgava». Komanda divas reizes nedēļā trenējas Jelgavā, un arī visas mājas spēles tiks aizvadītas
Zemgales Olimpiskajā centrā.
Foto: Ivars Veiliņš
savu potenciālu telpu futbolā,» stāsta
kluba prezidents. Jautājumu gadījumā
lūgums sazināties pa tālruni 26999993.
Informācija par klubu pieejama arī mājaslapā fcpetrow.com.
Kluba prezidents uzsver, ka jaunās

Lielais basketbols pie mums sāksies 2. oktobrī
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē, 26. un 27.
septembrī, Jelgavas sporta
hallē notiks ikgadējais sieviešu volejbola turnīrs «Jelgavas domes kauss 2020».
Šogad līdztekus pagājušā
gada kausa ieguvējām sieviešu volejbola kluba «Jelgava» volejbolistēm cīņā
par kausu iesaistīsies vēl
četras Latvijas komandas.
Ieeja uz spēlēm – bez
maksas.
Foto: Ivars Veiliņš
Pirmdien BK «Jelgava/LLU» komanda Jelgavas sporta hallē aizvadīja
trešo, pēdējo, pārbaudes spēli, ar rezultātu 75:54 uzvarot «LU/BS Rīga»
komandu. Jau 2. oktobrī pulksten 20, atklājot Nacionālās basketbola līgas
sezonu, šajā pašā laukumā jelgavnieki uzņems Tukuma basketbolistus.
tu, kas vēl jāpieslīpē, taču kopumā varam
teikt, ka jaunajam cēlienam esam gatavi.
Sastāvs ir nokomplektēts,» stāsta kluba
valdes loceklis Dins Ušvils. Arī jaunajā
sezonā komandas galvenais treneris būs
Gatis Justovičs, bet fiziskās sagatavotības
treneris – Andis Anškins. D.Ušvils atklāj,
ka jaunajā sezonā komandas sastāvu
pastiprinājuši divi saspēles vadītāji,
kuri iepriekš cīnījās Latvijas-Igaunijas
apvienotās līgas komandās, – 34 gadus
vecais Edgars Jeromanovs, kurš iepriekšējās sešas sezonas spēlēja Jūrmalā,
bijis vairākkārtējs Latvijas Basketbola
līgas Zvaigžņu spēļu dalībnieks, spēlējis
kā jauniešu, tā pieaugušo nacionālajās
izlasēs, un pēc četru gadu pārtraukuma
komandā atgriezies 25 gadus vecais
jelgavnieks Kristaps Pļavnieks, kurš pagājušo sezonu sāka «Liepājā», bet sezonas
izskaņā pārgāja uz «Valmiera Glass/ViA».
Tāpat Jelgavas komandai pievienojušies
Latvijas 3x3 B vienības puiši Mārtiņš
Šteinbergs un Roberts Pāže. «Nacionālajai līgai esam pieteikuši 15 spēlētājus,
taču jaunajā sezonā startēsim arī atjaunotajā Latvijas basketbola kausa izcīņā,

Tuvākās mājas spēles
Jelgavas sporta hallē
2. oktobrī pulksten 20 – BK «Jelgava/
LLU»–BS «Tukums/TSS»
13. oktobrī pulksten 20 – BK «Jelgava/LLU»–«Kandava/Anzāģe»
20. oktobrī pulksten 20 – BK «Jelgava/LLU»–«RTU»

kurā mums palīdzēs arī Latvijas izlases
3x3 basketbolists jelgavnieks Edgars
Krūmiņš,» stāsta D.Ušvils.
Latvijas basketbola kausā jelgavnieki,
pamatojoties uz aizvadītajā sezonā izcīnīto uzvaru Rietumu zonas pamatturnīrā,
spēles sāks tikai otrajā kārtā. «Plānots, ka
Latvijas basketbola kausa izcīņas spēles
mums notiks 16. oktobrī Jelgavā un 23.
oktobrī Kandavā,» stāsta kluba valdes
loceklis. Viņš uzsver, ka arī šajā sezonā
Nacionālajā basketbola līgā uzstādījums
komandai ir nemainīgs – cīnīties par
medaļām. «Bet kausa izcīņā ceram pārvarēt otro kārtu un pacīnīties ar «Pafbet»
Latvijas-Igaunijas līgas komandām.
Tas ir pilnīgi iespējams,» pārliecināts
D.Ušvils.

pils», «RSU/BAO-Dobele», FK «Tukums
2000/TSS», TFK «Rēzekne», TFK
«Salaspils» un FK «Nikars». Virslīgas regulārā sezona noritēs divos apļos, katrai
komandai aizvadot 16 mačus. Izslēgšanas
spēļu turnīrs startēs februāra izskaņā.

Volejbolistes nedēļas nogalē
cīnīsies par Jelgavas domes kausu
 Ritma Gaidamoviča

Jauno sezonu 2. oktobrī pulksten 20 Jelgavas sporta hallē
sāks BK «Jelgava/LLU» basketbolisti, aizvadot pirmo «Ramirent» Nacionālās basketbola
līgas mājas spēli ar basketbola skolas «Tukums/TSS»
komandu. Bet oktobra otrajā
pusē Jelgavas basketbolisti
startēs Latvijas basketbola
kausa izcīņā, kas atjaunota
pēc 26 gadu pārtraukuma, un
tajā piedalīsies 23 komandas
no četrām Latvijas basketbola
līgām.
Jaunā sezona basketbolā atnākusi ar
izmaiņām: starpsezonā Latvijas Basketbola savienība mainījusi nosaukumu
«Ramirent» Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas un 3. divīzijas turnīriem,
tos attiecīgi pārdēvējot par «Ramirent»
Nacionālo basketbola līgu un Reģionālo
basketbola līgu. Pamatturnīrā abās līgās
komandas tiek dalītas Austrumu un
Rietumu zonās, kuru ietvaros izspēlēs
divu apļu turnīrus. Katras zonas astoņas
labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā. Nacionālajā basketbola līgā startēs
BK «Jelgava/LLU», un tajā par medaļām
cīnīsies 22 komandas, bet Reģionālajā
līgā piedalīsies «Jelgava/BJSS» – šajā
līgā sacentīsies 26 komandas. Abas komandas iedalītas Rietumu zonā. Tāpat
šogad izveidota Latvijas 3x3 basketbola
līga «Top Gun», kuras pamatturnīrā
vietu ir nodrošinājusi arī «Jelgava/LLU».
Pamatturnīrā paredzēti astoņi posmi un
finālturnīrs, kas beigsies maijā.
BK «Jelgava/LLU» sezonu sāks ar spēli
mājās 2. oktobrī pulksten 20, uzņemot
tukumniekus. Uz spēli aicināti arī līdzjutēji, ieejas maksa pieaugušajiem – 2
eiro, bērniem, skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem – 1 eiro.
Skatītājiem jāievēro valstī noteiktie
epidemioloģiskās drošības pasākumi.
«Pirmdien puiši aizvadīja trešo, pēdējo,
pārbaudes spēli pirms sezonas, lai redzē-

sezonas mērķis ir tāds pats kā aizvadītajā
sezonā – iegūt čempiona titulu. Jāpiebilst,
ka jaunajā sezonā par čempiona titulu sacentīsies deviņas Latvijas komandas: FC
«Petrow/Jelgava», FK «Raba», «Jēkabpils
lūši/Ošukalns», FC «Lokomotiv Daugav-

VK «Jelgava» sieviešu komanda
šosezon startēs gan Latvijas čempionātā, gan Baltijas līgā, un Jelgavas
domes kauss visām komandām ir kā
pārbaudes mačs pirms sezonas. Kluba
direktors Vladislavs Beitāns informē,
ka cīņā par kausu šogad iesaistīsies
piecas komandas: VK «Jelgava»,
Daugavpils «miLatss», «RVS», VK
«Mārupe» un «RSU/MVS». Turnīrs
notiks pēc apļa sistēmas, komandām
izspēlējot katrai ar katru vienu spēli
līdz trīs setu uzvarai. Spēles sporta
hallē notiks divos laukumos, un sestdien pirmā sāksies pulksten 15, bet
svētdien sacensību sākums plānots
pulksten 11. Uz spēlēm aicināti arī
skatītāji, un ieeja sacensībās ir bez
maksas. Tiesa, apmeklētājiem jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās
drošības pasākumi.
VK «Jelgava» starpsezonā notikušas ievērojamas pārmaiņas – komandu
atstājis ilggadējais treneris Jānis Leitis, un jaunajā sezonā galvenā trenera
pienākumus pildīs Aldis Bērziņš, kurš
līdz šim bija trenera asistents. Tāpat
pārmaiņas piedzīvojis komandas sastāvs. Treneris A.Bērziņš stāsta, ka
nomainījušās abas cēlājas – pēc neliela
pārtraukuma Jelgavas komandā atgriezusies Sanda Ragozina, kā arī pēc
bērna kopšanas atvaļinājuma – Jana

Bērziņa un Ilona Cehanoviča. «Būtisks pastiprinājums Jelgavas sieviešu
komandai ir Latvijas izlases spēlētāja
Liene Šimkuse,» stāsta treneris,
norādot, ka meitenes cītīgi trenējas
un sezonai būs gatavas. «Protams,
gribam nosargāt domes kausu, taču
jāatceras, ka tas ir pārbaudes turnīrs,
kurā būtiskākais ir pašiem saprast, ko
vēl vajag pieslīpēt,» norāda treneris.
Kaut arī bija plānots, ka jaunā sezona VK «Jelgava» volejbolistēm sāksies
3. oktobrī ar izbraukumu Baltijas līgā
uz Kauņu, jelgavnieces, ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju Latvijā un
kaimiņvalstīs, šajā izbraukumā nedosies. «Lai gan mums jau bija zināms
Baltijas līgas spēļu grafiks, to norise
šobrīd ir uz jautājuma zīmes. Šonedēļ
Latvijas Volejbola federācijā notiks
sanāksme, lai lemtu par tālāko rīcību
attiecībā uz Baltijas līgas izspēles
kārtību,» atklāj treneris.
Diemžēl šobrīd vēl nav zināms arī
Latvijas čempionāta spēļu kalendārs.
Jāpiebilst, ka Baltijas līgā šosezon
bija pieteikušās piecas Latvijas, divas
Lietuvas un trīs Igaunijas sieviešu
volejbola komandas.

Jelgavas domes kausa
spēļu grafiks
26. septembrī
• Pulksten 15 – VK «Jelgava»–«RSU/
MVS» (1. laukums); «miLatss»–«RVS»
(2. laukums).
• Pulksten 17 – VK «Jelgava»–VK
«Mārupe» (1. laukums); «RVS»–«RSU/
MVS» (2. laukums).
• Pulksten 19 – «miLatss»–VK «Mār
upe» (1. laukums).
27. septembrī
• Pulksten 11 – «miLatss»–«RSU/
MVS» (1. laukums).
• Pulksten 13 – VK «Jelgava»–«miLatss» (1. laukums); «RVS»–VK «Mār
upe» (2. laukums).
• Pulksten 15 – VK «Jelgava»–«RVS»
(1. laukums); «ESU/MVS»–VK «Mār
upe» (2. laukums).

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.90001282471) aicina darbā

REPETITORU(-I).
Galvenie pienākumi:
• kvalitatīvi vadīt treniņstundas, izmantojot deju
stilam, žanram atbilstošus tehniskos paņēmienus,
un iestudēt dejas mūsdienu deju studijai «Benefice»;
• sekot nozares aktualitātēm un apzināt mūsdienu
tendences horeogrāfijas mākslā.
Prasības:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība vai sertifikāts/
apliecība nozarei atbilstošā specialitātē;
• spēja iestudēt dejas;
• spēja plānot un organizēt savu radošo darbu;
• pārzināt mūsdienu deju stilus un tendences;
• XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku mūsdienu deju programmas repertuāra
zināšana (vēlams).
Piedāvājam:
• atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
• nepilnu darba slodzi;
• darba samaksu – 616 EUR/mēn.
Kontaktinformācija – pa e-pastu
kultura@kultura.jelgava.lv.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 15.10.2020.
uz norādīto e-pasta adresi.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases
kārtas kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim
telefoniski.
Piesakoties konkursam uz vakanto amata vietu, pretendents piekrīt savā pieteikumā (tajā skaitā CV) norādīto
datu apstrādei, kas vērsta uz personāla atlases procesa
nodrošināšanu, kā arī datu uzglabāšanai divus mēnešus
pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati
tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

PPII «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254)
Jelgavā, Pērnavas ielā 16,

uzņem izglītojamos
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam
2020./2021. m.g.
Tālrunis 20021871, 29351443, 63021591.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS OKTOBRĪ

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns

DAŽĀDAS INTENSITĀTES VINGROŠANAS NODARBĪBAS
• Pirmdienās no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/Spēks».
• Ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela mugura».
• Trešdienās no plkst.14 līdz 15 – «Māmiņām ar
mazuļiem».

•Otrdienās no plkst.19 līdz 20 – «Vesela
mugura».
•Trešdienās no plkst.19 līdz 20 – «Kardio/
Spēks».

Būs pieejami vingrošanas paklājiņi un inventārs.
Jāņem līdzi savs vingrošanas paklājiņš.
Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs
Norises vieta: Jelgavas Amatu vidusskolas sporta
(Kronvalda iela 24).
zāle (Elektrības iela 8).
Nodarbībām «Kardio/Spēks» un «Vesela mugura»
iepriekš obligāti jāpiesakās pie treneres Tatjanas, sūtot SMS pa tālruni 29532699.
Nodarbībām «Māmiņām ar mazuļiem» iepriekš obligāti jāpiesakās pie treneres Egijas,
sūtot SMS pa tālruni 28887875.

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
• Trešdienās no plkst.18 līdz 19.30 – (no Jelgavas pamatskolas «Valdeka»-attīstības centra pagalma (Institūta iela 4).
Uz nodarbības laiku tiek izsniegts inventārs.

Nodarbības vada sertificēta B kategorijas trenere
un nūjošanas instruktore Zane Grava.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama

TRENIŅI «BRĪVDIENU STARTERIS»
• Sestdienās no plkst.10 līdz 11
Būs pieejami vingrošanas paklājiņi un inventārs.
Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24).

Iepriekš obligāti jāpiesakās pie
treneres Anetes, sūtot SMS pa
tālruni 27808138.

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS NODARBĪBU CIKLIEM
TOPOŠO VECĀKU SKOLA
Nodarbības paredzētas topošajiem vecākiem. Katrai
grupai ir iespēja apmeklēt sešas nodarbības (pirmsdzemdību sajūtu skola, sagatavošanās dzemdībām,
krūts barošana, jaundzimušā aprūpe, attīstība un
pēcdzemdību sajūtu skola).
Grupu sākuma datumi: 15. oktobris, 20. oktobris, 6.
novembris.
Norises vieta: Dūlu prakse (Akadēmijas iela 3). Iepriekš
obligāti jāpiesakās pa tālruni 26634531 vai e-pastu
duluprakse@gmail.com.

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni 63048913.
Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085
«Veselības veicināšana Jelgavā» gaitā.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS CIKLI
GRŪTNIECĒM AR FIZIOTERAPEITU
• No 21. oktobra līdz 31. novembrim trešdienās
un piektdienās plkst.14
• No 3. līdz 27. novembrim otrdienās un piektdienās plkst.11.30
Norises vieta: Zemgales Veselības centrs
(Zemgales prospekts 15). Iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 25612545, 63012542.

PAR BEZMAKSAS PELDBASEINA ABONEMENTIEM
Personām, kas projekta «Veselības veicināšana Jelgavā»
gaitā 2020. gada februārī saņēma bezmaksas peldbaseina
abonementus LLU un Jelgavas 6. vidusskolas peldbaseinā,
no 1. oktobra līdz 11. decembrim ir iespēja izmantot
neizmantotās peldbaseina apmeklējuma reizes. Jauni
peldbaseina abonementi netiks izsniegti.

JELGAVAS TEHNIKUMS
Tavas izaugsmes atslēga!
SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
aicina darbā

METINĀTĀJUS(-AS).
Ja tev ir iemaņas vai pieredze metināšanā, izpratne par
metālapstrādes procesiem un spēja orientēties tehniskajos
rasējumos, mēs piedāvājam pastāvīgu un stabilu darbu
starptautiskā uzņēmumā – vienā no lielākajiem ražošanas
uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā.

• Bruto stundas likme – 6–9 EUR
• Piemaksas par labiem darba rezultātiem
• Godīgi apmaksāts virsstundu darbs
• Godīgi nomaksāti nodokļi
• Garantējam laicīgu algas izmaksu 2 reizes mēnesī
• Nodrošinām ar visiem IAL
• Darbavieta aprīkota ar kolektīvajiem aizsarglīdzekļiem
• Nodrošinām metinātāja sertifikāta iegūšanu
• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
• Bezmaksas transports maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava
• Bezmaksas karstie dzērieni
• Draudzīgs kolektīvs
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Ceturtdiena, 2020. gada 24. septembris

Jelgavas Tehnikums 2020./2021. mācību gadā piedāvā
6.- 9. klases skolēniem apmeklēt, bezmaksas, profesionālos interešu pulciņus.
Pirmā �kšanās reize un reģistrācija par dalību
interešu pulciņā no�ks 6.10.2020., plkst. 15.30., Jelgavas Tehnikumā.
Nodarbības no�ks Jelgavas Tehnikumā, vienu reizi nedēļā, plkst. 15.30. – 17.00.,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Automehāniķis
Mēbeļu galdnieks
Programmēšanas tehniķis

Inženierkomunikāciju tehniķis
Klientu apkalpošanas speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Datorsistēmu tehniķis
Apdares darbu tehniķis

Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava,tālr./fakss +371 63025605 info@jelgavastehnikums.lv
www.jelgavastehnikums.lv

Pasākumi pilsētā

24. SEPTEMBRĪ
Īsi

 Aizmāršīgo lasītāju diena. Ieeja – bez maksas (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).

25. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 11 – starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem. Ieeja – bez maksas
(ZOC Jāņa Lūša stadionā).

26. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 – Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes BMX trasē (iepazīšanās ar sporta
veidu) . Dalība – bez maksas. Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (ZOC).
 No pulksten 10 līdz 15 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot» (Hercoga Jēkaba
laukumā un skvērā pie kultūras nama).
 Pulksten 10 – Zemgales jaunatnes futbola čempionāts attīstības grupā 2012. gadā
dzimušajiem zēniem. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 11 – ekskursija Jelgavas pils muzejā un karstās šokolādes baudīšana
Jelgavas pilī cikla «Septembrī ceļo ar ģimeni Jelgavā un apkārtnē» gaitā. Ieejas maksa –
5 €. Dalībnieku skaits ir ierobežots (Jelgavas pilī).
 Pulksten 11 un 16 – Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš skrituļošanā. Dalība –
bez maksas. Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (Pasta salas slidotavā).
 Pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba sezonas slēgšanas regate (Lielupē Pilssalas pusē).
 Pulksten 12 – Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš futbolā. Dalība – bez maksas.
Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (ZOC).
 No pulksten 12 līdz 15 – bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera
vadībā. Pieteikties pa tālruni 29455142 vai e-pastu baiba.lulle@squash.lv (fitnesa
klubā «Fitland»).
 Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēles: pulksten 13.45 – U-13 B
grupā «JLSS 1»–«Prizma 09», pulksten 15.30 – U-13 B grupā «JLSS 2»–«Prizma». Ieeja
– bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 14 – Latvijas sieviešu futbola 1. līgas 7. kārtas spēle: FK «Jelgava»–«Rēzeknes
BJSS». Ieeja – bez maksas (Kārklu ielā 6).
 Puksten 15 – Jelgavas domes kauss volejbolā. Ieeja – bez maksas (sporta hallē).
 Pulksten 18 – grupas «Pērkons» koncerts «Mākslas darbi». Divās daļās. 1984. gada
Imanta Kalniņa, Jura Kulakova un Jura Sējāna rokoratorija «Kā jūra, kā zeme, kā debess»
un grupas radošās darbības laikā sakrātās un tautā iemīļotās dziesmas. Uzstāsies Juris
Kulakovs (taustiņi), Ieva Akurātere (vokāls), Juris Sējāns (bass, vokāls), Leons Sējāns (solo
ģitāra), Raimonds Bartašēvics (vokāls), Ikars Runģis (sitamie instrumenti), Uģis Muzikants
(otrie taustiņi). Biļešu cena – 15 € (brīvdabas koncertzālē «Mītava»).

27. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts skvošā junioriem. Ieeja – bez maksas
(fitnesa centrā «Fitland» ).
 Puksten 11 – Jelgavas domes kauss volejbolā. Ieeja – bez maksas (sporta hallē).
 Pulksten 11 – Eiropas Sporta nedēļa: atklātais treniņš skrituļošanā. Dalība – bez
maksas. Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (Pasta salas slidotavā).
 Pulksten 12 – Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 2007.–2008. gadā dzimušajiem
zēniem: «FS «Jelgava»/Jelgavas BJSS»–«Talsi NSS». Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 13.45 – Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionāta spēle U-15 A
grupā: «JLSS»–«Sieviešu klubu izlase». Ieeja – bez maksas (ledus hallē).
 Pulksten 14 – futbola Virslīgas spēle: FK «Jelgava»–BFC «Daugavpils». Biļešu cena –
3 €, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem – bez maksas (ZOC).

28. SEPTEMBRĪ

 Pulksten 17 – Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes trenažieru zālē. Dalība – bez maksas.
Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (ZOC).

29. SEPTEMBRĪ

 No pulksten 16 līdz 18 – Lasītāju klubiņa tikšanās (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 Pulksten 16.45 – Eiropas Sporta nedēļa: veselības vingrošana senioriem 55+. Dalība
– bez maksas. Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (ZOC 2. stāva foajē).
 Pulksten 18 – Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes trenažieru zālē. Dalība – bez maksas.
Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (ZOC).

30. SEPTEMBRĪ

E-pasts: vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis: 28355358, 29875041, 63781704.

 No pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Pārlielupes bibliotēkā).
 No pulksten 17 līdz 19 – bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera vadībā.
Pieteikties pa tālruni 29455142 vai e-pastu baiba.lulle@squash.lv (fitnesa klubā «Fitland» ).
 Pulksten 18 – Eiropas Sporta nedēļa: aktivitātes trenažieru zālē. Dalība – bez maksas.
Vairāk informācijas – pa tālruni 20365713, 27050045 (ZOC).

SIA «Dinair Filton» (reģ.Nr.40003801344)
aicina darbā

 Pulksten 10 – seminārs par sociālo uzņēmējdarbību (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē).

Galvenie pienākumi:
• sagatavot darbgaldus/iekārtas atbilstoši darba
uzdevumiem;
• nodrošināt ražošanas tehnoloģisko procesu;
• kontrolēt saražotās produkcijas kvalitāti.

 Pulksten 15 – radošā pēcpusdiena skolēniem. Ieeja – bez maksas (Miezītes bibliotēkā).
 Pulksten 17 – sarunu vakars «Kultūru šarms»: tiks iepazīta Ķīna un izzināti tējas
dzeršanas rituāla noslēpumi. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Pulksten 20 – «Ramirent» Nacionālās basketbola līgas spēle: BK «Jelgava/LLU»–«Tukums/TSS». Ieeja – 2 €, bērniem, studentiem, senioriem, invalīdiem – 1 € (sporta hallē).

IEKĀRTU OPERATORUS(-ES).

Prasības:
• darba pieredze iekārtu operatora amatā;
• profesionālā izglītība tehniskā jomā;
• spēja pieņemt lēmumus;
• precizitāte, patstāvība darbā;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas (nepieciešamas ikdienas darbā);
• vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā uzņēmumā SIA «Dinair Filton»;
• profesionālās apmācības darbavietā;
• stabilu atalgojumu – 1004 EUR (bruto) – un sociālās
garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus Latvijā un
ārvalstīs;
• darbu maiņās (6.30–15, 15–23.30, 23.30–6);
• uzmundrinošu un garšīgu kafiju katru rītu;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• labus un drošus darba apstākļus;
• darba vietu Olainē.
CV sūtīt pa e-pastu hr.latvia@dinair.se.

1. OKTOBRĪ

2. OKTOBRĪ

3. OKTOBRĪ

 Pulksten 11 – Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā (sporta hallē).
 Pulksten 11 – Zemgales rudens maratons – Latvijas, Baltijas čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā (Pasta salas airēšanas bāzē).
 Pulksten 11 – Pasaules tūrisma dienas rallijs Jelgavā un Jelgavas novadā. Dalība – bez
maksas (starts – pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

4. OKTOBRĪ

 Pulksten 9 – Galda tenisa rīts (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Sporta servisa centra kauss basketbolā (sporta hallē).
 Pulksten 10 – Latvijas lakrosa čempionāts. Ieeja – bez maksas (ZOC).
 Pulksten 12 līdz 16 – bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera vadībā un
Atvērto durvju diena. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29455142 vai e-pastu baiba.lulle@
squash.lv (fitnesa klubā «Fitland»).
 No pulksten 12 līdz 16 – bezmaksas skvoša nodarbība pieredzējuša trenera vadībā
un Atvērto durvju diena. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29455142 vai e-pastu baiba.lulle@
squash.lv (fitnesa klubā «Fitland»).
 Pulksten 14 – ebreju biedrības pasākums «Šavut». Ebreju kultūrā Šavut ir pēdējie no
svētceļojumu svētkiem. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
Turpinājums 8. lpp.
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NOTIKUMI

Jelgavas pilsētas mēneša
pasākumu plāns
5. OKTOBRĪ

 Pulksten10– motivācijas programmas darba meklēšanai ilgstošajiem bezdarbniekiem
ar invaliditāti noslēguma nodarbība. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

Ceturtdiena, 2020. gada 24. septembris

Senatnes atradumi reizē
stāsta un mudina vaicāt

7. OKTOBRĪ

 Pulksten 15 – Lasītāju klubiņš. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).

8. OKTOBRĪ

 Pulksten 19 – Jelgavas kamerorķestris koncertā «Hovaness, Mālers, Forē Jelgavā».
Piedalās I.Āboliņa (akordeons), K.Freimane (soprāns), R.Mačanovskis (baritons), Z.Volberga
(ērģeles), Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» un Jelgavas kamerorķestris, diriģents Aigars Meri. Programmā: Alans Hovaness Koncertsakordeonamunorķestrim(Latvijas
pirmatskaņojums), Gustavs Mālers Adadžeto no 5. simfonijas, Gabriels Forē Rekviēms. Ieeja
– bez maksas (Sv.Annas baznīcā).

Izstādes
 Līdz 27. septembrim – tautas lietišķās mākslas izstāde «Pinumi un puzuri»
(kultūras nama 1. stāva galerijā un 2. stāvā).
 Līdz 30. septembrim – Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieces Egijas
Rozneres gleznu izstāde «Neatklātais». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā).
 Līdz 30. septembrim – Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Pretējās pusēs – Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 30. septembrim – pūču figūriņu izstāde no Ilzes Beides (Lielplatone) kolekcijas. Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu bibliotēkā «Zinītis»).
 Līdz 30. septembrim – Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas gleznu izstāde «Klusā daba».
Ieejas maksa – 1 € pieaugušajiem, 0,50 € skolēniem, studentiem, pensionāriem
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).
 Līdz 30. septembrim – JRTC veidotā izstāde «Lielā iela un Čakstes bulvāris laika
ritējumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa kāpņu telpā).
 Līdz 4. oktobrim – konkursa «Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā» darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 5. oktobrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības vasaras plenēra darbu izstāde
«Labi dzīvot Aizkalnē!» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā un Jelgavas Mākslas skolā).

Atjaunotā ekspozīcija tematiskā noformējumā ļauj iepazīt muzeja krājumā esošās aizvēstures un viduslaiku
liecības no Jelgavas un citām vietām Zemgalē. Ekspozīcija stilistiski parāda seno zemgaļu un viduslaiku
Foto: Ivars Veiliņš
sabiedrību, reliģisko konfliktu, kā arī tā papildināta ar etnogrāfiskiem elementiem.

Kas jelgavniekam jāzina par Jelgavu?
Pie «Jelgavas Vēstneša» lasītājiem nonāk jau piektā pilsētas 755. jubilejai
veltītā krustvārdu mīkla, un to šoreiz sagatavojis jelgavnieks Olafs Bērziņš.
Kā stāsta mīklas autors, viņš ar krustvārdu mīklām ir uz «jūs», tomēr izmēģināt spēkus mudinājusi vēlme piedalīties pilsētas svētkos un gūt jaunas
zināšanas par dzimto pilsētu. «Man ļoti patīk pilis, tāpēc iepazinos ar mūsu
pašu Jelgavas pils vēsturi un atklāju tās agrāko nosaukumu. Šogad kopā
ar draudzeni iepazinām Mīlestības aleju, tāpēc arī tā bija jāiekļauj mīklā,
uzzināju arī, kas ir Jelgavas dziesmas autori,» stāsta O.Bērziņš. Sekojot līdzi
«Jelgavas Vēstnesī» jau publicētajām mīklām un atsevišķiem jautājumiem,
kas iekļauti teju katrā no tām, viņš piekrīt, ka ir noteiktas lietas, kas par
savu pilsētu jāzina katram jelgavniekam, piemēram, kas ir Jelgavas pils
arhitekts, kādi ir zināmāko pilsētas autobusu maršruta galapunkti.
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VERTIKĀLI
1. Jelgavas Bruņinieku ordeņa pils jeb Jelgavas ___ pils.
2. Kuru Jelgavas tiltu 1937. gada uzbūvēja, bet Otrajā
pasaules karā sagrāva?
3. Iela, kurā atrodas Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs.
5. Piemineklis uzticībai, draudzībai un skaistiem
sapņiem par pagātni un nākotni.
7. Konditoreja, kas iemantojusi jelgavnieku mīlestību.
11. LLU rektore.
13. Strūklakas skulptūras «Jelgavas students» tēlnieks
(uzvārds).
15. Dzīvnieks, kura galva attēlota Jelgavas ģerbonī.
16. Hercogs, kurš savai rezidencei Jelgavai kā ģerboni
deva (15. atbilde).
19. Vieta, kur atrodas koka skulptūra «Laika vilciens».
20. Kā skūpsts ir viens no Jelgavas īpašajiem ēdiena
piedāvājumiem?

HORIZONTĀLI
4. Politiķis, kurš piedalījās LLU telpu iesvētīšanas
svinībās 1939. gada 28. oktobrī.
6. Vieta, kur Jelgavā garšīgi un lēti paēst.
8. Bulvāris, kurā atrodas Jelgavas Studentu teātra ēka.
9. 4. autobusa galapunkts.
10. Kāda fabrika Jelgavā sāka darbu 1926. gadā?
12. Jelgavas pils arhitekts.
14. Jelgavas dziesmas autores uzvārds.
17. Izcils latviešu gleznotājs, kura uzvārdā nosaukts
muzejs Jelgavā.
18. Jelgavā savulaik ražoto autobusu nosaukums.
21. Kā sauca Francijas karali, kurš dzīvoja Jelgavas pilī,
kad Napoleons Parīzē atjaunoja savu varu?
22. Latviešu literatūras tēls Jelgavas skolas nosaukumā.
23. Dziesmas «Satiksimies Jelgavā» videoklipa 2:03
minūtē minētais vārds (galotne kā tekstā).

Izstāde «Jaunākie arheoloģiskie
atradumi Jelgavā un tās apkārtnē»
izvietota atsevišķā vitrīnā, un tā
pastāvīgi tiks papildināta, muzeja
apmeklētājiem ļaujot iepazīties ar
jaunākajiem atradumiem, kas uzieti
izrakumos.
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta
atjaunotā ekspozīcija «Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē», kas aptver laika posmu
no paleolīta līdz viduslaiku
beigām – Livonijas valstu
konfederācijas sabrukumam
1561. gadā. Tajā galvenokārt
izmantoti materiāli no kādreizējā Kurzemes Provinces
muzeja arheoloģijas kolekcijas, taču tā papildināta arī ar
jaunākajiem atradumiem no
Jelgavas zemes dzīlēm.
Atjaunotā ekspozīcija saglabājusi
hronoloģisko struktūru, taču mainīts tās
dizaina risinājums, radoši spēlējoties ar
vēsturiskās rekonstrukcijas elementiem.
Papildus ieskatam Zemgales arheoloģiskajā mantojumā apmeklētāji var uzzināt
arī par viduslaiku Jelgavas tapšanu.
«Lielākoties ekspozīcijā ir saglabāts tas
materiāls, kas šeit bija apskatāms pirms
atjaunošanas, taču esam mainījuši tās
vizuālo noformējumu, lai labāk un interesantāk varētu stāstīt par aizvēstures
un viduslaiku periodu,» ar ekspozīciju
iepazīstina Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja galvenā speciāliste
Zenta Broka-Lāce.
Kā informē muzejā, ekspozīcija atjaunota bez projektu piesaistes, īstenojot
muzeja mākslinieces Mārītes Leimanes
redzējumu. Atsevišķās vitrīnās, kas veidotas kā stilizēti zemgaļu pils torņi, izvietoti aizvēstures un viduslaiku atradumi,
bet, lai veiksmīgāk attēlotu kristīgās
kultūras un vietējo tautu garīgo vērtību
un tradīciju konfliktu, ekspozīcijas telpā
izveidota arī interpretācija par pagānu
kulta vietu ar svēto koku, kultakmeni

Ekspozīcijā apkopota arī būtiska informācija par Jelgavas dibināšanu –
fakti, skaitļi un zīmīgas personības
no 13. gadsimta.

Dambīšu kapos atrastā sudraba
pakavsakta ir viens no unikālākajiem vēsturiskajiem priekšmetiem
muzeja krājumā.

un kristiešu kapa krustakmeni. Telpu
papildina arī koka bluķu soli, muzeja
krājumā atrasta bruņinieka glezna, kas
savulaik izmantota kā teātra rekvizīts,
kā arī muzeja darbinieku un meistaru
veidoti puzuri, kas kalpo kā ekspozīcijas
etnogrāfiskie elementi. Tāpat telpā joprojām caur stikla grīdu apskatāmi «Academia Petrina» ēkas pamati, bet zemgaļu
karavīrs, kurš ekspozīciju papildināja
pirms atjaunošanas, pārcelts uz karam
un karavīru vēsturei veltīto zāli.
«Atsevišķi eksponējam arī jaunākos
arheoloģiskos atradumus. Tie ir gan no
Jelgavas, gan, tā kā esam reģionālas nozīmes muzejs, no citām vietām Zemgalē.
Jelgavas atradumi ir, piemēram, no Lielās
ielas, Vecpilsētas ielas. Veicot izrakumus,
vēsturnieks Andris Tomašūns ir atradis
krāsns podiņus ar Mītavas uzrakstu, kas
ražoti Jelgavā, tirdzniecības atribūtus –
svarus un atsvariņus, naudu. Tos varbūt
nevaram nosaukt par Latvijas mērogā
svarīgiem atradumiem, taču tie pastāsta
par agrāko Jelgavu, piemēram, ka šeit jau
pirms pāris gadsimtiem bijis salīdzinoši
augsts dzīves līmenis, attīstīta tirdzniecība un rūpniecība,» skaidro Z.Broka-Lāce.
Kā būtiskus priekšmetus muzeja krājumā speciāliste izceļ arī izrakumos citviet
Zemgalē uzieto: «Daudz vērtīgu priekšmetu mums ir no Dambīšu senkapiem,
kas ir viena no visilgāk izmantotajām
apbedījumu vietām, jo tur vienuviet
atrasti priekšmeti un cilvēku mirstīgās
atliekas, sākot no vidējā dzelzs laikmeta
līdz pat 19. gadsimtam. Tieši senkapos
atrasta pastāvīgajā ekspozīcijā ievietotā
sudraba pakavsakta, kas ir unikāls atradums visas Latvijas mērogā, jo līdz šim
otra tāda Latvijas teritorijā nav atrasta.
Domājam, ka to varētu reproducēt un
pārdot kā suvenīru.»
Z.Broka-Lāce atklāj: lai arī Jelgavas
centrā veiktajos būvdarbos arheoloģiskā

uzraudzība ir veikta regulāri, pilsētā
vēl ir vietas, kuru zemes dzīles var saturēt daudz interesantu atradumu un
informācijas par aizgājušiem laikiem:
«Visai maz ir pētīta Pils salas teritorija.
Tai savulaik pievērsies gan arheologs
Guntis Zemītis, gan Andris Tomašūns,
taču tur vēl daudz jāpēta, lai varam detalizētāk uzzināt par to, kā sākās Jelgavas
pilsēta. Domāju, ka atrastie priekšmeti
var pastāstīt krietni vairāk, nekā mēs
šobrīd zinām no rakstītajiem avotiem.»
Savrupatradumi, kā mēdz dēvēt uzietus
priekšmetus bez konkrētas vietas vai
notikuma konteksta, rada visvairāk
jautājumu pētniekiem. Tā, piemēram,
Jelgavas teritorijā atrasti dzintara un
krama gabaliņi, taču līdz šim nav atklāts,
ka pilsētas robežās bijusi kāda akmens
laikmeta apmetne, tāpat Vecpilsētas
ielas izrakumos atrasta kaula adata,
kas, iespējams, saistāma ar aizvēstures
periodu, taču arī šī priekšmeta atrašanās
vieta nav izskaidrojama. Muzeja speciāliste atklāj: lai veicinātu izpētes procesu
un radītu iespējas eksponēt interesantus
gan vietējā, gan valsts mērogā nozīmīgus atradumus, jāveicina sadarbība
starp muzejiem. Tāpat būtisks ir jomas
finansējuma jautājums, lai varētu veikt
dažādu atradumu analīzes un vērtīgo
priekšmetu restaurāciju. Vienlaikus
Z.Broka-Lāce uzteic sadarbību ar A.Tomašūnu, kurš regulāri iepazīstina ar
saviem atradumiem dažādos izrakumos.
Jāpiebilst, ka interesenti, kuri vēlas
iepazīties ar atjaunoto ekspozīciju, muzejā īpaši gaidīti 26. septembrī, kad ar
lasījumiem Eiropas Kultūras mantojuma
dienu gaitā uzstāsies Z.Broka-Lāce, kura
stāstīs par aizvēsturi un viduslaikiem,
priekšmetiem muzeja krājumā un to, kā
ar to palīdzību runāt par vēsturi, un A.Tomašūns, kurš iepazīstinās ar nesenākajiem izrakumiem un atradumiem tajos.

